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Kochani!
Przed nami kolejne święta Zmartwychwstania 

Pańskiego. Kościół liturgią Triduum Paschalnego 
każdego roku przypomina nam, że śmierć została 
już zwyciężona i możemy żyć w jedności z Bogiem. 
Jednak codzienne cierpienia i krzyże na cmentarzu 
nie pozwalają zapomnieć o skutkach grzechu pier-
worodnego. Każde nieszczęście jest echem tamtego 
wyboru z raju, gdy pierwsi rodzice podjęli decyzję 
budowania życia bez Pana Boga. Zaufali podszep-
tom szatana i własnym wyobrażeniom szczęścia, 
zamieniając tym samym przeznaczoną nam radość 
na ciągłą niepewność o jutro. 

Bóg stając się człowiekiem odwraca porządek 
grzechu. Cierpienie i troski mogą stać się udziałem 
w krzyżu Chrystusa, a śmierć przejściem do życia 
wiecznego. Znowu możemy dokonać wyboru: uwie-
rzyć Jezusowi lub się Mu sprzeciwić; oczekiwać 
na niedzielne spotkanie z Nim w Eucharystii lub 
cieszyć się na niedzielną wyprawę do supermarketu; 
uwierzyć w sakramentalne przebaczenie grzechów 
lub zaprzeczać ich istnieniu. To są życiowe wybo-
ry między powrotem do wolności dzieci Bożych
a trwaniem w niewoli grzechu.

Przez cały Wielki Post podczas Drogi Krzyżowej
i Gorzkich Żali przypominaliśmy sobie, o bezgra-
nicznej miłości Boga i jak wiele dla Niego znaczymy. 
Szkoda, że tylu z nas nie czuje potrzeby usłyszenia 
od Pana Jezusa, jak bardzo nas kocha i jak bardzo 
Mu zależy na naszym zbawieniu. Martwimy się
o zdrowie, pracę, o to, co przyniesie przyszłość.
W naszych planach - również wieczność, bo do 
niej przez całe życie zdążamy. 

Tegoroczna 100 – letnia rocznica rozpoczęcia 
budowy naszego kościoła, nie pozwala zapomnieć, 
że jesteśmy częścią dziejów pokoleń. Refl eksja nad 
przeszłym wiekiem, ma sens wtedy, gdy w przemi-
janiu doczesności, zadbamy o wieczne zbawienie. 
Po to Pan Jezus ustanowił Kościół, sakramenty 
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Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus,
którego drogocenną krwią zostaliśmy wykupieni
z niewoli grzechu.
            (1 P 1,18.)

i nakazał swoim uczniom, aby Ewangelia aż do 
końca świata, docierała wszędzie, a więc również 
do Żabnicy. 

W maju powitamy wśród nas misjonarza - reko-
lekcjonistę, który pomoże nam spojrzeć na życie 
z perspektywy zbawienia. Ks. Marian Papiernik, 
ze Zgromadzenia Księży Salwatorianów. Misjonarz 
znany w Polsce ze swojego szczególnego oddania 
Matce Bożej, modląc się dla nas o łaskę otwarcia się 
na dary Boże, prosi o włączenie się w to modlitewne 
przygotowanie każdego z nas, aby podczas Misji 
Świętych  nawet najbardziej poraniony przez życie 
i zagubiony w swojej słabości  mógł doświadczyć 
miłości i miłosierdzia Pana Boga. 

Mając za Patronkę Matkę Boską, możemy liczyć 
na Jej pewne wsparcie w odnowieniu swojej gorli-
wości podążania za Jej Synem ku Zmartwychwsta-
niu. To przez Jego zwycięstwo nad śmiercią i grze-
chem żyjemy nadzieją naszego zmartwychwstania. 
Z grzechu już dzisiaj, a ze śmierci w pośmiertnej 
przyszłości.
Życząc wszystkim Parafi anom radości z udziału 

w zwycięstwie nad grzechem i śmiercią, gorąco 
zapraszam do wspólnego przeżywania liturgii 
Wielkiego Tygodnia:
w Wielki Czwartek - dziękczynienia za dar Sa-
kramentu Kapłaństwa i Eucharystii;
w Wielki Piątek - adoracji krzyża, „na którym 
zawisło zbawienie świata”;
w Wielką Sobotę - odnowienia w sobie mocy Sa-
kramentu Chrztu do życia Zmartwychwstaniem. 

Rezurekcyjne „Alleluja!” niech zabrzmi dźwię-
kiem dzwonu ponad dachami naszych domów, 
lecz przede wszystkim w głębi każdego uwolnio-
nego od grzechu i zmartwychwstałego do życia 
z Bogiem serca.

     Ks. Proboszcz.
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I. Sąd.
Czy to na pewno ta wiara?
Dlaczego sumienie wyzywa mnie od „Piłatów”, 
gdy chcę mieć święty spokój od Chrystusa?

Wrocław, luty 2010 roku. 

LIST MISJONARZA
DO PARAFIAN
W ŻABNICY
Drogi Księże Proboszczu z ks. Wikariuszem;
Czcigodne Siostry Albertynki;
Umiłowani Parafi anie.

 Na zaproszenie Waszego Ks. Proboszcza Jacka, 
wybieram się do Waszej parafi i, aby w maju prze-
prowadzić Misje św. Wprawdzie się nie znamy, ale 
łączy nas wiara i miłość do Stwórcy, Pana, Boga 
Wszechmogącego oraz troska o szczęście tu na ziemi 
i w wieczności.

 Przed laty głosiłem Misje św. i rekolekcje w 
sąsiednich parafi ach, ponieważ pracowałem w Biel-
sku-Białej. Z tej też okazji wiele dobrego słyszałem
o Was i Waszej parafi i. Stąd rodzi się we mnie ra-
dość i nadzieja.

Po co są Misje święte?
 Misją nazywamy poselstwo, które sprawuje oso-

ba, wysłannik Kościoła, odpowiednio przygotowa-
ny kapłan - misjonarz, który w imieniu Pana Boga 
przybywa do parafi i, aby głosić nieskończoną miłość 
Boga do ludzi. Misje św. to czas łaski, gdzie niebo 

otwiera się nad parafi ą przez modlitwę, nabożeń-
stwa, Msze św., spowiedź św., nawrócenia, przemianę
i dobre postanowienia.

Dla kogo Misje święte?
- Dla wiernych i pobożnych, aby ich utwierdzić 

w wierze i miłości oraz aby trwali w łasce Bożej.
- Dla słabych i oziębłych, aby się dźwignęli

z niedbalstwa i korozji duchowej. 
- Dla zagubionych i niewiernych, którzy wszyst-

ko mają od Pana Boga, a zagubili drogę do ko-
ścioła i rezygnują z miłości. Dobry Bóg „nie chce 
śmierci grzesznika, ale żeby się nawrócił i żył.”
/Ez. 33,11/

KRZYŻOWA DROGA WIARY
 Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech 

weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mt 16.24).  
 Chrześcijanie - to nie tłum widzący Jezusa; to nie uczeni w Piśmie, znający Jego naukę na wyrywki; 

to nie tolerancyjni, jak Piłat, dla idei nie z tej ziemi; to nawet nie współczujący Jezusowi, jak kobiety na 
drodze krzyżowej. 

 Chrześcijanin to ten, kto nie tylko bierze swój krzyż, ale też nie pozwoli go sobie odebrać. Aż do 
końca. Do ostatniej strony życia. 
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Z nauczania
Ojca Świętego ...

DROGOWSKAZY

 Najwięksi grzesznicy mogą liczyć na Boże Miło-
sierdzie. Oby się znaleźli w ramionach przebaczają-
cego Ojca. „Wróć, synu, wróć z daleka ..., bo dobry 
Ojciec na ciebie czeka.”

Jak się przygotować na Misje święte?
 Proszę Was, rodzice, małżonkowie, kochane dzieci 

o wspólną modlitwę w Waszych domach. Odnów-
cie krzyż na ścianie Waszego domu i obraz Matki 
Najświętszej i od dziś zanoście błagania o dobre 
przeżycie Misji św. Mówcie o Misjach św. w domu, 
szkole i w pracy.

 Zwracam się do starszych, chorych i cierpiących 
- nie jesteście osamotnieni. Wszyscy są z wami. 
Rozumiem Wasze troski i choroby, bo i ja tego do-
świadczam. Wasze cierpienie jest darem dla parafi i 
i skarbem Kościoła. Nasza modlitwa niech będzie 
dla Was otuchą i nadzieją.

 Droga młodzieży. Młodzi przyjaciele. Wasz udział 
w Misjach św., Wasza postawa będzie dowodem, że 
jesteście pokoleniem Jana Pawła II. Dla wszystkich 
niech będzie cenne hasło „Bądźcie świadkami Miło-
ści”.

 Miesiąc maj to miesiąc Matki Najświętszej. Niech 
będzie dla nas Maryja Patronką Misji św. Zachę-
cam Was do odnowienia i przyozdobienia kapliczek
i krzyży przydrożnych.

 Misje św. przypadają w Roku Kapłańskim
i w setną rocznicę rozpoczęcia budowy Waszego 
kościoła, który jest pomnikiem i świadectwem wiary 
Waszych przodków i Was samych. Dlatego pójdzie-
my też na cmentarz, aby wyrazić wdzięczność ojcom
i praojcom za ten wielki dar, jaki po sobie zostawili.  

 Zapewniam o modlitewnej pamięci z serdecznym 
pozdrowieniem: „Do zobaczenia”

ks. Marian Papiernik - salwatorianin 

                                
 „Będą patrzeć na Tego, którego przebili” - te słowa 

kierują nasz wzrok ku Krzyżowi świętemu, ku drzewu 
krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata. „Nauka 
bowiem krzyża - jak pisze św. Paweł - która jest 
głupstwem dla świata, dla nas jest mocą Bożą” (por. 
1 Kor 1,18). Rozumieli to dobrze mieszkańcy Podhala. 
I kiedy kończył się wiek XIX, a rozpoczynał współ-
czesny, ojcowie wasi na szczycie Giewontu ustawili 
krzyż. Ten krzyż tam stoi i trwa. Jest niemym, ale 
wymownym świadkiem naszych czasów. Rzec można, 
iż ten jubileuszowy krzyż patrzy w stronę Zakopanego 
i Krakowa, i dalej: w kierunku Warszawy i Gdańska. 
Ogarnia całą naszą ziemię od Tatr po Bałtyk. Chcieli 
wasi ojcowie, aby Chrystusowy krzyż królował w spo-
sób szczególny na Giewoncie. I tak się też stało. Wasze 
miasto rozłożyło się u stóp krzyża, żyje i rozwija się 

w jego zasięgu. I Zakopane, i Podhale. Mówią o tym 
również przydrożne kapliczki pięknie rzeźbione, z troską 
pielęgnowane. Chrystus towarzyszy wam w codziennej 
pracy i na szlakach górskich wędrówek. Mówią o tym 
kościoły waszego miasta, te stare, zabytkowe, kryjące 
w sobie całą tajemnicę ludzkiej wiary i pobożności, 
a także te nowe, niedawno powstałe dzięki waszej 
ofi arności, jak chociażby parafi alny kościół Świętego 
Krzyża.

 Umiłowani bracia i siostry, nie wstydźcie się 
krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż
i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzy-
ża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane
w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzin-
nym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż 
powrócił do szkół, urzędów publicznych, szpitali. 
Niech on tam pozostanie! Niech przypomina o naszej 
chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, 
o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są 
nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości 
Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój 
najgłębszy wyraz. (…)

II. Krzyż.
Czy chrześcijaństwo
jest tylko w wersji „hard”?
O iluż więcej byłoby chrześcijan, 
gdyby Kościół
nie nauczał o Krzyżu.
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III. Upadek.
Ludzka słabość wpisana w grzeszną naturę,
abyśmy nie wierzyli reklamie,
że na wszystko znajdą się tabletki.

 Święty Paweł w Liście do Efezjan czyni jak gdyby 
wyznanie osobiste. Pisze: „Mnie zgoła najmniejszemu 
ze wszystkich świętych została dana ta łaska: ogłosić 
poganom jako Dobrą Nowinę niezgłębione bogactwo 
Chrystusa i wydobyć na światło, czym jest wykonanie 
tajemniczego planu, ukrytego przed wiekami w Bogu, 
Stwórcy wszechrzeczy” (3, 8-9). Tak więc, poprzez 
Serce Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego 
odczytujemy cały odwieczny Boży plan zbawienia 
świata. Serce Boże staje się niejako tajemniczym
i życiodajnym centrum tego planu. W nim ten plan się 
wypełnia. Jak pisze Apostoł, „wieloraka w przejawach 
mądrość Boga poprzez Kościół stanie się jawna (...) 
zgodnie z planem (...), jaki powziął [Bóg] w Chry-
stusie Jezusie, Panu naszym. W Nim mamy śmiały 
przystęp [do Ojca] z ufnością dzięki wierze w Niego” 
(Ef 3,10-12).

 Wszystko jest tutaj zawarte. Chrystus jest wypeł-
nieniem Bożego planu odkupieńczej miłości. W mocy 
tego planu człowiek ma przystęp do Boga, nie tylko 
jako stworzenie do swojego Stwórcy, ale jako dziecko 
do Ojca. Chrześcijaństwo oznacza nowe stworzenie, 
nowe życie - życie w Chrystusie, przez którego czło-
wiek może mówić do Ojca: Abba - Ojcze mój, Ojcze 
nasz.(…)

 Dzisiaj dziękowałem Bogu za to, że wasi przodko-
wie na Giewoncie wznieśli krzyż. Ten krzyż patrzy 
na całą Polskę, od Tatr aż do Bałtyku, ten krzyż 
mówi całej Polsce: Sursum corda! - „W górę serca!” 
Trzeba, ażeby cała Polska, od Bałtyku aż po Tatry, 
patrząc w stronę krzyża na Giewoncie, słyszała i po-
wtarzała: Sursum corda! - „W górę serca!” Amen.

(Msza św. pod Krokwią: Zakopane, 6.06 1997)

 Przyjaciela poznaje się w biedzie, a siebie
w Wielkim Poście. Czas próby obnaża ludzką 
biedę, nieudolność, a czasem fałszywość. Trze-
ba wtedy sprostać pokusom rzucanym z wysoko-
ści karuzeli ziemskich atrakcji, reklam, obietnic, 
awansów i plotek. Z telewizji, Internetu, kolo-
rowych gazet coraz słychać namowy: „Bawcie 
się, wsiadajcie, dajcie sobie zawrócić w głowie, 
kupujecie, bierzcie kredyt. Jutro będzie futro,
a żyje się dzisiaj.”

 Ratunkiem okazuje się twardy grunt rzeczy-
wistości po nogami, przeczekanie zawrotu głowy 
i spojrzenie w niebo - ponad wesołe miasteczko 
świata, choćby na tle chmur miał się ukazać krzyż, 

Myśląc sercem…
NA GRANICY ŚWIATÓW

a w głowie zadudniło pytanie: „Kim właściwie 
jestem i co ja tu robię?”

 Wielkopostna dyskoteka, mięso w piątek, pod-
kręcenia muzyki na pół ulicy, piwko zamiast Mszy, 
to tylko niektóre okazje do opowiedzenia się wobec 
tajemnicy Krzyża.

  Tak naprawdę sensem życia i świata nie jest 
rozrywka, gospodarka, polityka czy sport, lecz 
zbawienie. Historia zbawienia dzieje się na na-
szych oczach i w naszej codzienności. Cierpienie 
Boga - Człowieka jest nieskończone, jak On sam. 
Nieskończone nie tylko w wielkości, ale również 
w czasie. Czy jesteśmy wierzący, wątpiący, nie-
wierzący, obojętni - czy chcemy, czy nie chcemy 
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IV. Spotkanie z Matką.
Gdybyśmy wierzyli swoim matkom, 
łatwiej byłoby wierzyć Bogu.
Gdyby matki miały wiarę Maryi,
nie byłoby niewierzących dzieci.

- to i tak jesteśmy uczestnikami tego wiecznego 
dramatu. 

 Ewangelia pokazuje, gdzie bardziej lub mniej 
świadomie, w tej historii możemy zająć miejsce. 
 Można stać się przezornym Kajfaszem, zabija-
jącym Jezusa z przezorności. Można, jak Herod 
– drwić z wiary, albo, jak Piłat – umyć od wszyst-
kiego ręce. Można krzyczeć z tłumem „Ukrzyżuj”. 
Można się w końcu odkryć wśród uczniów Jezusa 
– tych zapierających się z przerażenia przed presją 
świata lub dołączyć do Maryi i Jana pod krzyżem. 
Mamy wybór różnych zachowań wobec Chrystusa, 
które powielamy, będąc jak najbardziej sobą.

 Wymierają świadkowie niemieckiej okupacji, 
wymiera pamięć okupacji radzieckiej. Złowro-
gich mundurów, które chciały nam wyrwać krzyż
z historii i serca dzisiaj na ulicy nie zobaczymy.
Ale szatan w walce o nasze dusze nie ubiera dwa 
razy tego samego munduru. Można za to go po-
znać po śladach kłamstwa i fałszu, które po sobie 
zostawia. 

 Doświadczamy diabelskiego działania w prze-
kręcaniu, ośmieszaniu lub „unowocześnianiu” wia-
ry i przykazań. Słyszymy o „wielbiących” Boga 
w niedzielę niekonieczną pracą. Widzimy dzieci 
„kochające” rodziców bez krzty szacunku i czci; 
rodziców zabijających swoje dzieci w „trosce”, 
aby nie musiały doświadczać okropności życia. 
Słyszymy, że dziadkowie będą się mogli poddać 
eutanazji, żeby ulżyć wnuczkom. Pokazują nam 
morderców z minami dobroczyńców; kobiety sprze-
dające swoje ciała w imię wolności. Złodziejstwo 
interpretowane jako zaradność życiowa. Kłamstwo, 
jako subiektywny rodzaj prawdy.  Wzbudzanie 
pożądania jako niezbędny element handlu. 

 I każdy z nas mógłby podać niejeden przykład 
zła, które w sądach zabija prawdę ludzkimi para-
grafami. Tylko dlaczego w tym świecie tolerancji 
dla wszystkiego, tak trudno o szacunek dla chrze-

ścijańskiego życia i jego świętości. Może dlatego, 
że znaczą się wyrzeczeniem, walką ze słabościami. 
Że świat zarabia na grzechu, a walczący z nało-
gami, znacząc się krzyżem, pozbawiają szatana 
zarobku. 

 Tam gdzie wiara kojarzy się z przyjemnością 
i wzruszeniem, nawet niewierzący się odnajdzie. 
Pośpiewa kolędy, posypie głowę popiołem, poświę-
ci jedzenie w koszyczku, wzruszy się na ślubie, 
popłacze na pogrzebie. Czasem nawet przyjdzie 
na koncert do kościoła, albo zaduma o wierze na 
polanie - z pretensjami do Boga, że nie jest dez-
odorantem, który czuć po naciśnięciu. 

 Tam, gdzie wiara sięga głębi serca, odkrywamy 
wkopany, jak w ziemię, krzyż. Ciągła rezygnacja 
z rzeczy, na które nas nie stać, ciągłe dowody 
słabości cielesnych - począwszy od bólu głowy 
lub brzucha, przez niedostateczne oceny, nie tyl-
ko w szkole, świadczące o słabości rozumu, aż 
po słabości duchowe objawiające się grzechem.
To boli. Czasami bardzo. 

 To prawda o naszym życiu, o naszym krzyżu.
O naszej biedzie, która uświadamia, że świat 
uśmiechniętych nadludzi z reklamy, komiksu, te-
lewizji, Internetu czy wyborczego plakatu - zawsze 
młodych, a przynajmniej sprawnych, z bielą por-
celanowych zębów jest fi kcją. 

 Kościół jest wspólnotą tych, którzy tę prawdę 
odkryli. Na Drodze Krzyżowej, Gorzkich Żalach, 
na rekolekcjach, podczas misji, spotykamy się 
z tymi, którzy nad swoim kościołem umieścili 
krzyż. Aby nie zapomnieć, aby nie dać się ogłu-
pić, oślepić na wieczność. Krzyż na horyzoncie 
mówi wszystkim poszukującym prawdy o życiu, 
o śmierci i o tym, co dalej, że wystarczy spojrzeć 
w siebie, ponad siebie i wokół siebie, aby znaleźć 
drogę do Boga, najbliższych i... prawdziwego 
siebie. 

Andrzej Dżoń  
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LITURGIA WIELKIEGO TYGODNIA ‘2010

NIEDZIELA PALMOWA - 28 marca
Przypomnienie prawdy o niestałości 
człowieka. 
Liturgia rozpoczyna się poświęceniem 
tryumfalnych palm z radosnym śpie-
wem „Hosanna Synowi Dawidowemu”.
Za chwilę możemy się odnaleźć w tłumie 
zmierzającym na Golgotę. 
Każdy następny dzień nosi miano 
„wielkiego”, ponieważ zbliża nas do 
kulminacyjnego punktu Tajemnicy
Odkupienia.

1100  Poświęcenie palm i procesja na 
pamiątkę uroczystego wjazdu 
Pana naszego, Jezusa Chrystusa, 
do Jerozolimy.

WIELKI CZWARTEK - 1 kwietnia
Dzień Eucharystii i Kapłaństwa. 
Jedyna w tym dniu Msza Wieczerzy 
Pańskiej jest okazją do zadośćuczy-
nienia i przeproszenia za wszel-
kie profanacje kościołów, ołtarzy, 
znieważanie księży i lekceważenie 
Najświętszego Sakramentu. 
Wieczorna adoracja to trwanie
z Chrystusem na modlitwie
w Ogrójcu, to rozważanie Jego 
Męki, zdrady Judasza, sądu, zapar-
cia się Piotra. A przede wszystkim 
wejściem w niepojętą tajemnicę 
Eucharystii, którą daje początek 
Świętemu Triduum Paschalnemu. 

1800 Msza św. Wieczerzy Pańskiej
 – pamiątka ustanowienia sakramentu kapłaństwa i Eucharystii.
 Po Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy. 
2000  Misterium Męki Pańskiej
2200  Zakończenie Adoracji
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WIELKI PIĄTEK - 2 kwietnia
Dzień Męki i Śmierci Chrystusa (obo-
wiązuje post ścisły). Na ten dzień ustaje 
w całym Kościele odprawianie Mszy św.
Z tego dnia wypływa uszanowanie postem 
powagi każdego piątku roku. 
Nabożeństwo Wielkopiątkowe rozpoczy-
na się liturgią słowa, w której szczegól-
ne miejsce zajmuje opis Męki Pańskiej
wg św. Jana. Po homilii następuje wy-
jątkowo uroczysta modlitwa powszechna, 
którą obejmuje się wszystkich, ponieważ za 
wszystkich Chrystus umarł na Krzyżu. 
Adoracja Krzyża i wspólna Komunia św. 
jest też szczytowym momentem liturgii tego 
dnia.
Umieszczony w Grobie Chrystusa Najświętszy Sakrament jest dla nas na zawsze gwarancją naszego zmar-
twychwstania. 

1600 DROGA KRZYŻOWA W 5.  ROCZNICĘ ŚMIERCI SŁUGI BOŻEGO
  OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II z „ Myców” do kościoła.

1730 Liturgia Wielkiego Piątku
1900 Gorzkie Żale/ 3 części /
2000 Młodzież
2100 Mężczyźni
2200 Adoracja w ciszy
2400 Żywe Róże– Św. Franciszka z Asyżu i Matki Bożej  Fatimskiej
 100 Żywe Róże- Św. Barbary,
 Św. Bernadetty, Św. Cecylii 
200 Żywe Róże –Św. Antoniego, Św. Apolonii, Św. Elżbiety Węgierskiej
300 Żywe Róże- Św. Andrzeja, Św. .Anny, Św. Heleny
400 Siostry Albertynki
500 Żywe Róże- Św. Agaty, Św. Maksymiliana, M.B. Częstochowskiej
600 Żywe Róże- Św. Teresy Ledóchowskiej, św. Jadwigi Śląskiej, Św. Zofi i
700 Żywe Róże- Św. Katarzyny, Św. Weroniki Św. Marty
8oo Ministranci
900 Gimnazjalisci
1000 Uczniowie Szkoły Podstawowe
1100 Żywe Róże- Św. Kingi, Św. Józefa, Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
1200 Żywe Róże- Św. Marii Magdaleny , Św. Jadwigi Królowej
1300 Żywe Róże- Św. Teresy z Avila , bł. Jolanty
1400 Żywe Róże- M.B Różańcowej, Św. Kazimierza, Św. Małgorzaty
1500 Żywe Róże- Św. Jana Kantego, Św. Moniki, Bł. Urszuli Ledóchowskiej
1600 Kobiety
1700 Adoracja w ciszy
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WIELKA SOBOTA - 3 kwietnia
1000, 1100, 1200,1300  POŚWIĘCENIE POKARMÓW

1800  Liturgia Wielkiej Soboty

 Ten dzień wypełniony jest ado-
racją Jezusa Eucharystycznego przy 
Grobie Pańskim. Święcimy również 
pokarmy, aby przypomnieć sobie
o świętości tego daru Bożego. Z tej 
świadomości wypływają wszystkie 
dziękczynne modlitwy przed posił-
kiem i po posiłku. 
 Wielka Sobota kończy się Wigilią 
Paschalną. Wydarzenie to, jest prze-
sycone symboliką życia i miłości. 
Obrzęd światła i jego znaczenie tłu-
maczy najlepiej „Exultet” orędzie 
wielkanocne śpiewane na zakoń-
czenie obrzędu. „Światło Chrystu-
sa” od tej pory, jest dla nas jedynym źródłem prawdy. Symbolem tego są nasze świece odpalane od 
Paschału. 
Liturgia Słowa wzbogacona o przypomnienie historii zbawienia zawartej w Objawieniu Bo-
żym. Wypełnienie obietnicy Zbawienia podkreślają radosne Gloria i Alleluja przed Ewangelią. 
Liturgia chrzcielna przypomina nasze zakorzenienie w Chrystusie i w Kościele. Powtórzenie przyrzeczeń 
sakramentu chrztu, przypomina nam odpowiedzialność z posiadania skarbu wiary, który został nam dany, 
abyśmy nie żyli dla śmierci i Szatana. 
Liturgią Eucharystyczną wchodzimy już w radość Niedzieli Zmartwychwstania, aby w procesji rezurek-
cyjnej ogłosić światu prawdę o zwycięstwie życia nad grzechem, dać świadectwo tryumfu Zmartwych-
wstałego. 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - 4 kwietnia 

Prawie dwa tysiące lat temu, pierwszy dzień tygodnia obudzony został najradośniejszą nowiną: UKRZYŻO-
WANY CHRYSTUS ŻYJE - ZMARTWYCHWSTAŁ. Od tego czasu chrześcijanie co tydzień gromadzą się, aby 
dziękować Bogu za zwycięstwo nad grzechem i śmiercią, a ta niedziela w szczególny sposób uświadamia 
nam radość Zmartwychwstania. 

600  REZUREKCJA 

V. Szymon z Cyreny.
Bezradność niewierzącego wobec cierpienia
pomaga uwierzyć w sens Krzyża, 
czasami nawet samemu niewierzącemu.
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VI. Weronika.
Bóg stał się człowiekiem, 
aby wiara miała ludzki wymiar, 
według miary miłosierdzia.

U Sióstr …
Vita consecrata – wybór „lepszej cząstki”  

 „Życie konsekrowane znajduje się w samym sercu 
Kościoła jako element o decydującym znaczeniu dla 
jego misji, ponieważ wyraża najgłębszą istotę powo-
łania chrześcijańskiego oraz dążenie całego Kościoła-
Oblubienicy do zjednoczenia z jedynym Oblubieńcem 
- podkreśla Jan Paweł II w Adhortacji apostolskiej Vita 
consecrata. Życie konsekrowane nie tylko w przeszłości 
było pomocą i oparciem dla Kościoła, ale stanowi cenny 
i nieodzowny dar także dla teraźniejszości i przyszłości 
Ludu Bożego, ponieważ jest głęboko zespolone z jego 
życiem, jego świętością i misją”.

 Historia Kościoła pokazuje, że w każdym czasie 
są ludzie, którzy na wzór ewangelicznej Marii pragną 
„obrać lepszą cząstkę”, by sercem czystym i niepo-
dzielnym służyć Chrystusowi Panu i bliźnim. Historia 
ukazuje, że życie w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie 
pozwala na osiągnięcie miłości doskonałej.

 Praktykowanie rad ewangelicznych stanowi istotę 
życia zakonnego. Składane śluby czystości, ubóstwa
i posłuszeństwa dotykają trzech podstawowych dziedzin 
życia, w których osoba zakonna oddaje się całkowicie 
Bogu.

 Ślub czystości - jest wyborem Chrystusa jako jedy-
nej miłości i dlatego wiąże się z dobrowolną rezygnacją 
z życia małżeńskiego. Ta miłość do Pana Boga znajduje 
swoje przedłużenie w miłości do tych, których wszyscy 
opuścili.

 Ślub ubóstwa jest odpowiedzią życia konsekrowa-
nego na powszechnie obecną dzisiaj „materialistyczną 
żądzę posiadania, lekceważącą potrzeby i cierpienia 
słabszych i wyzutą z wszelkiej troski o zachowanie 
równowagi zasobów naturalnych” (Vita consecrata,
nr 89).

 Ślub posłuszeństwa związany jest natomiast
z kulturą wolności, ściśle związaną z szacunkiem dla 
osoby ludzkiej, z pomniejszaniem obszarów niespra-
wiedliwości i przemocy. „Posłuszeństwo właściwe dla 

życia konsekrowanego ukazuje w sposób szczególnie 
wyrazisty posłuszeństwo Chrystusa wobec Ojca i opie-
rając się na tej właśnie tajemnicy, poświadcza, że nie 
ma sprzeczności między posłuszeństwem a wolnością” 
(Vita consecrata, nr 91).

 Żabnica ma również swój udział w tym obdaro-
waniu Kościoła osobami, które na wzór Marii - sio-
stry Łazarza, zostawiły wszystko, aby jak najbardziej 
przylgnąć do Chrystusa i w zjednoczeniu z Nim 
wypraszać łaski dla całego świata, a więc i dla nas.

Z naszej Parafi i pochodzą:
siostry albertynki:

1. s. Wiktoria Wojtyła
2. s. Matylda Urbaś
3. s. Eulalia Motyka
4. s. Emilia Dudka
5. s. Bernadetta Jurasz
6. s. Angelika Urbaś
7. s. Małgorzata Golec
8. s. Judyta Dudziak
9. s. Damiana Maciejowska
10. s. Antonia Strzałka

siostry klaryski:
11 . s. Józefa Jurasz
12 . s. Laura Żyrek

siostra nazaretanka:
13 . s. Krystyna Dudka

brat bonifrater:
14. br. Franciszek - Tadeusz Caputa 
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ŻYWY RÓŻANIEC 

– ŻYWY KOŚCIÓŁ – ŻYWA WIARA

Róża świętego Józefa

  Odnośnie życia św. Józefa mu-
simy polegać na tym, co przeka-
zały o nim Ewangelie. Poświęcają 
mu one łącznie 26 wierszy, a jego 
imię wymieniają 14 razy.

 Józef pochodził z rodu króla 
Dawida. Wykazuje to św. Mateusz
w genealogii przodków św. Józe-
fa.

 Mimo wysokiego pochodzenia 
Józef nie posiadał żadnego mająt-
ku. Na życie zarabiał stolarstwem
i pracą jako cieśla. Zdaniem św. 
Justyna (ok. 100 - ok. 166), który 
żył bardzo blisko czasów Aposto-
łów, św. Józef wykonywał sochy 
drewniane i jarzma na woły. Przy-
gotowywał więc narzędzia gospo-
darcze i rolnicze. Autor Pseudo-
ewangelii Filipa (w. III) nazywa 
Józefa stolarzem. Zaręczony z Ma-
ryją, Józef stanął przed tajemnicą 
cudownego poczęcia. Św. Józef nie 
był według ciała ojcem Chrystu-
sa. Był nim jednak według prawa 
żydowskiego, jako prawomocny 
małżonek Maryi.

 Chociaż więc Maryja poro-
dziła Pana Jezusa dziewiczo, to 
jednak wobec prawa żydowskiego 
i otoczenia św. Józef był uważa-
ny za ojca Pana Jezusa. Tak go 
też nazywają Ewangelie. W takiej 

sytuacji trzeba było wy-
kazać, że Józef pochodził
w prostej linii od króla Da-
wida, jak to zapowiadali 
prorocy. Pochodziła też, 
według św. Łukasza z rodu 
Dawida, także Matka Boża. 
Pan Jezus pochodził zatem
z rodu Dawida i poprzez 
Matkę, i poprzez św. Józe-
fa.

 Józef postanowił dys-
kretnie się usunąć z życia 
Maryi, by nie narazić jej 
na zhańbienie i obmo-
wy. Wprowadzony jednak 
przez anioła w tajemnicę, 
wziął Maryję do siebie, 
do domu w Nazarecie (Mt 
1-2; 13, 55; Łk 1-2). Pod-
porządkowując się dekre-
towi o spisie ludności, udał się
z Nią do Betlejem, gdzie urodził się 
Jezus. Po nadaniu Dziecku imienia
i przedstawieniu Go w świątyni, 
w obliczu prześladowania ucieka
z Matką i Dzieckiem do Egiptu. Po 
śmierci Heroda wraca do Nazaretu. 
Po raz ostatni Józef pojawia się na 
kartach Pisma Świętego podczas 
pielgrzymki z dwunastoletnim Je-
zusem do Jerozolimy. 

 Przy wystąpieniu Jezusa w roli 
Nauczyciela nie ma już żadnej 

wzmianki o św. Józefi e. Wynika 
z tego, że prawdopodobnie już nie 
żył. Miał najpiękniejszą śmierć
i pogrzeb, jaki sobie można na 
ziemi wyobrazić, gdyż byli przy 
św. Józefi e w ostatnich chwilach 
jego życia Jezus i Maryja. Oni też 
urządzili mu pogrzeb. Może dlate-
go tradycja nazwała go patronem 
dobrej śmierci.

 Ikonografia zwykła przed-
stawiać św. Józefa jako starca.
W rzeczywistości św. Józef był 
młodzieńcem w pełni męskiej 
urody i sił. Sztuka chrześcijań-
ska zostawiła wiele tysięcy wi-
zerunków św. Józefa w rzeźbie
i w malarstwie.

 Ojcowie i pisarze Kościoła 
podkreślają, że do tak bliskiego 
życia z Jezusem i Maryją Opatrz-

VII. Drugi upadek.
Wątpliwość, co do istnienia Boga,
dla wierzącego jest próbą wiary,
dla ateisty - ruiną jego niewiary.
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ność wybrała męża o niezwykłej 
cnocie. Dlatego Kościół słusznie 
stawia św. Józefa na czele wszyst-
kich świętych i daje mu tak wyróż-
nione miejsce w hagiografi i. O św. 
Józefi e pierwszy pisał Orygenes, 
chwaląc go jako „męża sprawiedli-
wego”. Św. Jan Złotousty wspomi-
na jego łzy i radości; św. Augustyn 
pisze o legalności jego małżeń-
stwa z Maryją i o jego prawach 
ojcowskich; św. Grzegorz z Na-
zjanzu wynosi godność św. Józefa 
ponad wszystkich świętych; św. 
Hieronim wychwala dziewictwo 
św. Józefa. Z pisarzy późniejszych
o św. Józefi e wypada wymienić: św. 
Damiana, św. Alberta Wielkiego, 
św. Tomasza z Akwinu, św. Bona-
wenturę, Dunsa Szkota i innych. 

 W ikonografi i św. Józef przed-
stawiany jest z Dziecięciem Je-
zus na ręku, z lilią w dłoni. Jego 
atrybutami są m. in. narzędzia 
ciesielskie: piła, siekiera, warsz-
tat stolarski; bukłak na wodę, 
kij wędrowca, kwitnąca różdżka 
(Jessego), miska z kaszą, lampa, 
winorośl.

Szczęśliwy, kto sobie Patrona 
Józefa ma za Opiekuna.
Niechaj się niczego nie boi
Bo święty Józef przy nim stoi.

 Nasze męskie koło różańco-
we prawdopodobnie jest najstar-
sze na Małej Żabnicy. Niestety 
nikt nigdy nie prowadził w nim 
żadnych zapisków. Posiadamy 
książkę do prowadzenia zmianki 
różańcowej zatytułowaną Bractwo 
Różańcowe Najświętszej Maryi 
Panny wydaną w Wadowicach
w 1874 roku, z której korzystamy 
do dziś. 

 Z obecnych członków koła ja 
należę najdłużej. Pamięcią sięgam 

do końca lat czterdziestych, gdy 
jako małego chłopca ojciec Jan 
Hazuka zabierał mnie na róża-
niec do domu Marcina Urbasia. 
Prowadzącym był wtedy Alojzy 
Maślanka. Dom Marcina Urba-
sia nie był duży, dlatego zdarzało 
się, że latem modlono się przed 
domem w cieniu dwóch buków. 

 Po śmierci Marcina Urbasia, 
Alojzy Maślanka zabrał różaniec 
do swojego domu i prowadził go 
do swojej śmierci w 1966 roku. 
Wtedy koło przeniosło się do Mi-
chała Strzałki a prowadzącym był 
Rudolf Golec a ja zacząłem mu 
pomagać w czytaniach. 

 W 1973 roku Michał Strzałka 
zaczął remont domu, wtedy zabra-
łem różaniec do siebie, ale prowa-
dzącym był dalej Rudolf Golec, aż 
do swojej śmierci w 1977 roku. 
Od tego czasu ja prowadzę róża-
niec po dzień dzisiejszy, a od paru 
lat w czytaniu pomaga mi Jerzy 
Gołek.

 Obecni członkowie Róży to 
przeważnie potomkowie założy-
cieli koła różańcowego. Stanisław 
Maślanka za ojca Alojzego, Ju-
rek Gołek za dziadka Michała 
Wojtyłę. Ostatnio odszedł od nas 
w 2009 roku śp. Czesław Strzał-
ka, a za niego przyszedł brata-
nek Tomasz Strzałka. Wcześniej
w Róży byli jego dziadek i ojciec. 
Zawsze po śmierci członka Róży 
zapraszamy do nas kogoś z Jego 
najbliższych męskich potomków 
lub Jego znajomych. 

VIII. Płaczące kobiety.
Wiara godna pożałowania,
to prawdziwy powód do płaczu.
Dla wszystkich.

 Patronem naszej Róży jest św. 
Józef , Oblubieniec Najświętszej 
Maryi Panny.

Obecni członkowie : 

Golec Jan

Golec Piotr

Golec Stanisław

Gołek Jerzy

Hazuka Józef

Hazuka Mieczysław

Jarco Jan 

Jarco Kazimierz

Kubień Józef

Legierski Stanisław

Pacyna Marian

Pytlarz Stanisław

Maślanka Stanisław

Strzałka Stanisław 

Strzałka Tomasz
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Porządek zmianki różańcowej w I niedzielę miesiąca:

- Dziesiątek różańca z rozważaniami i śpiewami z Modlitewnika 
Bractwa Różańcowego NMP

- Litania Loretańska do NMP
- Pod Twoją Obronę
- Litania do świętego Józefa
- Do Ciebie o Święty Józefi e uciekamy się
- Anioł Pański

 Do ciebie, święty Józefi e, uciekamy się w naszej niedoli. We-
zwawszy pomocy twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również 
błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która cię łączyła z Nie-
pokalaną Dziewicą Bogurodzicą przez ojcowską twą troskliwość, 
którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie 
na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją, i swoim 
potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. 

 Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym 
potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia.

 Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciem-
ności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz 
broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności.

 Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za twoim przykładem i twoją pomocą wsparci 
mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie.

            Józef Hazuka

 Wielu myśląc o sakramencie Namaszczenia Chorych 
kojarzy go z ostatnimi chwilami życia, ciężkim cierpie-
niem i chorobą, dramatycznym odejściem z tej ziemi. 
Dopiero osobiste świadectwo Jana Pawła II otworzyło 
nasze wnętrze na rzeczywistość obecnego Zbawiciela, 
który zwłaszcza w chwili śmierci powraca, aby nas 
wprowadzić do domu Ojca. W ostatnim tygodniu życia 
Ojciec Święty dwukrotnie przyjął ten sakrament, aby 
przejść spokojnie „do domu Ojca”. 

 Od wieków średnich pokutuje przekonanie, że na-
maszczenie chorych jest ostatnim namaszczeniem. Fak-
tycznie to określenie zaakceptował Sobór Trydencki. 
Natomiast Sobór Watykański II za właściwszą uznał 
nazwę namaszczenie chorych wskazując na przekonanie 
pierwszego pokolenia chrześcijan, wyrażone w Liście 
św. Jakuba: „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi 
kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i nama-
ścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary 
będzie dla chorego ratunkiem, i Pan go podźwignie, 

a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone”
(Jk 5,14-15). 

 Tak więc nie jest to sakrament przeznaczony wy-
łącznie dla tych, którzy przeżywają ostatnie chwile 
życia i są faktycznie w stanie agonii, ale odpowiednią 
porą na przyjęcie tej uzdrawiającej łaski jest czas, 
kiedy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo 
śmierci z powodu choroby lub starości. 

ISTOTNE ELEMENTY NAMASZCZENIA CHO-
RYCH 

 Namaszczenie chorych, przez które Kościół wier-
nych niebezpiecznie chorych powierza Chrystuso-
wi cierpiącemu i uwielbionemu, aby ich podtrzymał
i zbawił, udziela się przez namaszczenie ich olejem
i wypowiedzenie słów przepisanych w księgach litur-
gicznych. Kościół w tym sakramentalnym powie-
rzeniu chorego ukazuje zbawcze działanie samego 
Chrystusa, które ma osobę chorą podtrzymać mocą 
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łaski Boga w samym cierpieniu, niecierpliwości, lęku, 
a nade wszystko w słabości fi zycznej i duchowej, jak 
również w przeżywanych wątpliwościach i osłabieniu 
wiary. W sposób jasny wyrażają istotny sens takiego 
działania słowa wypowiadane przez kapłana podczas 
namaszczenia czoła i rąk chorego: Przez to święte 
namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym 
miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. 
– Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi 
i łaskawie podźwignie. Przyjmu-
jący namaszczenie odpowiada za 
każdym razem po namaszczeniu 
czoła i dłoni: Amen.

Olej do namaszczenia chorych 
jest poświęcony przez biskupa 
w Wielki Czwartek, co jeszcze 
bardziej zakorzenia cierpiącego 
lub chorego w tajemnicy męki 
Pana Jezusa. 

KTO MOŻE PRZYJĄĆ NA-
MASZCZENIE CHORYCH ?

 Namaszczenia chorych moż-
na udzielić wiernemu, który po 
osiągnięciu używania rozumu 
aktualnie zaczyna znajdować 
się lub znajduje w niebezpie-
czeństwie śmierci na skutek 
choroby lub starości. Wynika 
z tego, że z udzielenia i przyjęcia tego sakramentu nie 
należy odkładać na ostatnie chwile życia. Dlatego kto 
został dotknięty, poważną i niebezpieczną chorobą,  
znalazł się w niebezpieczeństwie zagrożenia życia lub 
w okresie starości, powinien skorzystać z łaski tego 
sakramentu i jemu towarzyszących, a mianowicie
z pokuty i Eucharystii oraz specjalnego daru, jakim 
jest odpust zupełny na godzinę śmierci. 

 Kiedy chory jest odpowiednio dysponowany to 
powinien również skorzystać z łaski darowania kar 
doczesnych, które po śmierci miałby do odpokutowania 
w czyśćcu. 

 Namaszczenie chorych mogą przyjąć osoby wierzące 
przed planowaną operacją medyczną, jeśli jej przyczyną 
jest niebezpieczna choroba. Osoby starsze, które odczuwa-
ją osłabienie sił życia nie powinny zaniedbywać przyjęcia 
tego sakramentu. Można go również udzielić dzieciom 
niebezpiecznie chorym, jeśli osiągnęły używanie rozumu 
i chcą przyjąć umocnienie od Pana Jezusa. 

 Prawo zabrania księdzu udzielać tego sakramentu 
osobom, co do których jest pewność, że już zmarły. 
Wtedy kapłan powinien się pomodlić za taką osobę, 

włączając do modlitwy zgromadzonych wokół ciała 
tej osoby. Dlatego rodzina osoby spodziewającej się 
rychłego spotkania z Panem Bogiem, nie powinna 
czekać do ostatniej chwili na zaopatrzenie jej na tę 
ostatnią drogę.

 Trzeba również pamiętać, że kapłanowi nie wolno 
udzielać tego sakramentu osobom, które z uporem 
trwają w jawnym grzechu ciężkim, nie okazują oznak 
żalu i skruchy bądź odmawiają przyjęcia sakramentu. 

PRZYGOTOWANIE RO-
DZINY I CHOREGO 

 Sakramentu namasz-
czenia chorych udziela się w 
aktualnym miejscu przebywania 
chorego, w szpitalu, hospicjum, 
domu rodzinnym, miejscu ataku 
choroby. Opiekujący się cho-
rym lub domownicy nie powin-
ni odkładać zaproszenia księdza
z posługą do chorego, zwłaszcza 
kiedy osoba często przystępowa-
ła do spowiedzi i Komunii św. 
Pierwszopiątkowe wizyty dusz-
pasterzy u chorych stwarzają ku 
temu dogodną okazję. Cierpie-
nie lub choroba w rodzinie jest 
okazją, aby wesprzeć chorego 
słowami wiary, wspólną modli-

twą o powrót do zdrowia, a wskazując na krzyż Pana 
Jezusa zachęcać, by cierpiący łączył się dobrowolnie 
z Ofi arą Zbawiciela. Siła płynąca z takiego uświęceni 
cierpienia staje się wtedy udziałem całej rodziny.

 Zawsze istnieje możliwość poproszenia kapłana, 
aby odprawił Mszę św. w domu chorego, w której 
będą mieli okazję uczestniczyć wszyscy domownicy. 
Jest to wspaniała okazja, aby w tym okresie trudnym 
dla wszystkich odważyć się wzajemnie apostołować
i złożyć świadectwo żywej wiary. Przygotowując pokój 
chorego na przyjście kapłana należy zadbać o nakrycie 
stołu białym obrusem, postawić krzyż, zapalić świece, 
postawić naczynie z poświęconą wodą, kropidło oraz 
watę. Stół będzie domowym ołtarzem, na którym kapłan 
postawi nie tylko naczynko z poświęconym olejem 
chorych, ale nade wszystko naczynie z Ciałem Pań-
skim – Komunią św. dla chorego. 

 Nie należy bać się namaszczenie chorych, które 
nie jest zwiastowaniem śmierci, lecz przede wszystkim 
wyznaniem wiary w rzeczywistość życia wiecznego, 
którego Panem i Dawcą jest sam Pan Jezus.

Oprac. A.D.
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IX. Trzeci upadek.
Pomylenie metryki chrztu i świadectwa z religii
ze świadectwem wiary. Siłą wiary nie jest wielkość 
i ilość papierów, lecz wielkość i ilość nawróceń.

 DOBRO ZWYCIĘŻYŁO ZŁO
 6 czerwca tego roku,

w dniu Święta Dziękczynie-
nia, w Warszawie zostanie 
beatyfi kowany ks. Jerzy Po-
piełuszko. 

  Uroczystość beatyfi kacyjna roz-
pocznie się na placu Piłsudskiego, 
a przewodniczyć jej będzie prefekt 
watykańskiej kongregacji ds. be-
atyfi kacji i kanonizacji, abp Angelo 
Amato. Następnie procesja z reli-
kwiami ks. Popiełuszki przejdzie 
Traktem Królewskim do Świątyni 
Opatrzności Bożej w Wilanowie.

 Papież Benedykt XVI 19 grud-
nia ubiegłego roku podpisał dekret
o męczeństwie księdza Jerzego 
Popiełuszki. Proces beatyfi kacyjny 
uznanego za męczennika ks. Po-
piełuszki, zamordowanego w 1984 
roku przez ofi cerów SB, trwał 12 
lat. Sprawcy mordu zostali skaza-
ni. Zakończyli już odbywanie kar. 
Nieznane wcześniej okoliczności 
sprawy do dziś bada IPN.

 Pierwszym publicznym aktem 
kultu ks. Jerzego będzie proce-
sja z pl. Piłsudskiego do świątyni 
Opatrzności Bożej na warszawskim 
Wilanowie, gdzie złożone zostaną 
relikwie ks. Popiełuszki. Procesja 
odbędzie się po południu w dniu be-
atyfi kacji. Sama Msza beatyfi kacyj-
na rozpocznie się o godz. 11.00.

 Dniem liturgicznego wspomnie-
nia ks. Jerzego będzie prawdopo-
dobnie 19 października, czyli dzień 

jego męczeńskiej śmierci.
 Ks. Tomasz Kaczmarek, po-

stulator procesu beatyfi kacyjnego 
powiedział, że właściwie kult ks. 
Jerzego rozpoczął się niedługo po 
jego śmierci, już w 1985 roku do 
Sekretariatu Stanu Stolicy Apostol-
skiej napłynęło 13940 próśb z 17 
krajów o beatyfi kację ks. Popiełusz-
ki.

 Ks. Zygmunt Malacki, pro-
boszcz kościoła św. Stanisława 
Kostki, gdzie znajduje się grób ks. 
Jerzego, mówił o tym, że przyjeż-
dżają tu tysiące ludzi z całego kraju 
i z zagranicy. Do tej pory z 140 
krajów przyjechało 300 tys. osób.
W archiwum parafi i złożone są licz-
ne świadectwa mówiące o uzdro-
wieniach fi zycznych, jak i licznych 
nawróceniach za wstawiennictwem 

ks. Jerzego. Od 6 lat działa Muzeum 
ks. Jerzego Popiełuszki i odwiedziło 
je niemal 400 tys. osób.

 Beatyfi kacja połączona będzie
z ustanowionym przez abp Kazi-
mierza Nycza Dniem Dziękczynie-
nia. Jest on obchodzony w każdą
I. niedzielę czerwca, zaś do włą-
czenia się w obchody zaproszona 
jest cała Polska.

 „Niech Dzień Dziękczynie-
nia stanie się także naszym du-
chowym wotum wdzięczności za 
niepodległość i wolność każdego
z nas. Niech będzie trwałym dzie-
łem budowanym nie na piasku, 
ale na skale, na nieprzemijających 
fundamentach miłości i wdzięcz-
ności” – pisał przed dwoma laty
w liście do wiernych abp Nycz.

 Ks. Jerzy Popiełuszko urodził 
się w 1947 r. w wiosce Okopy na 
Białostocczyźnie, był kapelanem 
związanym z „Solidarnością” i ro-
botnikami. Publicznie krytykował 
nadużycia władzy komunistycznej. 
Równocześnie - zgodnie z głoszo-
ną przez siebie zasadą „zło dobrem 
zwyciężaj” - przestrzegał przed nie-
nawiścią do funkcjonariuszy syste-
mu.

 Wielokrotnie zastraszany i szy-
kanowany przez aparat państwo-
wy, 19 października 1984 r. został 
porwany przez oficerów Służby 
Bezpieczeństwa z IV Departamen-
tu MSW zwalczającego Kościół 
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X. Odarcie z szat.
Ludzie odarci z wiary, 
są chodzącymi ranami zwątpienia, 
z których słychać rozpaczliwe wołanie o miłość.

katolicki. Po niezwykle brutalnym 
pobiciu, oprawcy wrzucili księdza 
do Wisły na tamie koło Włocław-
ka.

 Grób ks. Jerzego przy warszaw-
skim kościele św. Stanisława Kostki 
od razu stał się miejscem pielgrzy-
mek osób z różnych zakątków Pol-
ski i całego świata.

L.D.

70. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ  
BYLI SOLĄ NARODU

 Pod koniec lutego 1940 r.
w obozach Starobielska, Kozielska
i Ostaszkowa więziono 6 192 poli-
cjantów i funkcjonariuszy policji, KOP
i więziennictwa oraz 8 376 ofi cerów. 
Wśród uwięzionych znajdowała się 
duża grupa ofi cerów rezerwy, powo-
łanych do wojska w chwili wybuchu 
wojny. Większość z nich reprezen-
towała polską inteligencję - leka-
rze, prawnicy, nauczyciele szkolni 
i akademiccy, inżynierowie, literaci, 
dziennikarze, działacze polityczni, 
urzędnicy państwowi i samorządo-
wi, ziemianie. Obok nich w obozach 
znaleźli się również kapelani ka-
toliccy, prawosławni, protestanccy 
oraz wyznania mojżeszowego.

 Decyzja o wymordowaniu polskich jeńców wojen-
nych z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie 
oraz Polaków przetrzymywanych w więzieniach NKWD 
na obszarze przedwojennych wschodnich województw 
Rzeczypospolitej zapadła na najwyższym szczeblu so-
wieckich władz.

 Podjęło ją 5 marca 1940 r. Biuro 
Polityczne KC WKP(b) na podstawie 
pisma, które ludowy komisarz spraw 
wewnętrznych Ławrientij Beria skie-
rował do Stalina. Szef NKWD, oce-
niając w nim, że wszyscy wymienieni 
Polacy „są zatwardziałymi, niero-
kującymi poprawy wrogami władzy 
sowieckiej”, wnioskował o rozpatrze-
nie ich spraw w trybie specjalnym,
„z zastosowaniem wobec nich naj-
wyższego wymiaru kary - rozstrze-
lanie”. Dodawał, że sprawy należy 
rozpatrzyć bez wzywania aresztowa-
nych i bez przedstawiania zarzutów, 
decyzji o zakończeniu śledztwa i aktu 
oskarżenia. 

 Z Kozielska 4 404 osób prze-
wieziono do Katynia i zamordowano strzałami
w tył głowy. 3 896 jeńców ze Starobielska zabito 
w pomieszczeniach NKWD w Charkowie, a ich ciała 
pogrzebano na przedmieściach miasta w Piatichatkach. 
6 287 osób z Ostaszkowa rozstrzelano w gmachu 
NKWD w Kalininie, obecnie Twer, a pochowano
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w miejscowości Miednoje. Łącznie zamordowano
14 587 osób.

 Na mocy decyzji z 5 marca 1940 r. wymordowano 
również około 7 300 Polaków przebywających w róż-
nych więzieniach na terenach włączonych do Związku 
Sowieckiego: na Ukrainie rozstrzelano 3 405 osób (ich 
groby prawdopodobnie znajdują się w Bykowni pod 
Kijowem), a na Białorusi 3 880 (pochowanych praw-
dopodobnie w Kuropatach pod Mińskiem). Większość
z nich stanowili aresztowani działacze konspira-
cyjnych organizacji, ofi cerowie nie zmobilizowani 
we wrześniu 1939 r., urzędnicy państwowi i samo-
rządowi oraz „element społecznie niebezpieczny”
z punktu widzenia władz sowieckich.

 Spośród jeńców z Kozielska, Starobielska i Ostasz-
kowa ocalała grupa 448 osób (według innych źródeł 
395). Byli to ci, których przewieziono do utworzonego 
przez NKWD obozu przejściowego w Pawliszczew Bo-
rze, a następnie przetransportowano do Griazowca.

 W nocy z 12 na 13 kwietnia 1940 r., a więc w 
czasie kiedy NKWD mordowało polskich jeńców i więź-
niów, ich rodziny stały się ofi arami masowej deportacji
w głąb ZSRR przeprowadzonej przez władze sowieckie. 
Decyzję o jej zorganizowaniu Rada Komisarzy Ludo-

XI. Ukrzyżowanie.
Paradoksy wiary:
poniżenie – wywyższeniem,
milczenie – wołaniem,
ukrzyżowanie – uwolnieniem.

wych podjęła 2 marca 1940 r. Według danych NKWD 
w czasie dokonanej wówczas wywózki zesłano łącznie 
około 61 tys. osób, głównie do Kazachstanu.

 Przez całe lata propaganda sowiecka i peere-
lowska twierdziły, że sprawcami zbrodni katyńskiej 
byli hitlerowcy.  Do 1956 r. władze PRL mówiły 
o „perfi dnej niemieckiej prowokacji w Katyniu”. 
Potem samo słowo Katyń zniknęło całkowicie - 
przez lata cenzura wykreślała je z każdej publikacji,
a wspomnienie tej zbrodni traktowano jako zbrodnię 
zamachu na przyjaźń  polsko-radziecką

 Do tej pory nie ustalono nazwisk wszystkich ofi ar. 
Nie odnaleziono dotychczas także listy więźniów zamor-
dowanych na Białorusi (tzw. białoruska lista katyńska). 
Nie znamy również dokładnej liczby rozstrzelanych 
oraz dat śmierci i wszystkich miejsc pochówku osób 
straconych na mocy decyzji Biura Politycznego KC 
WKP(b) z 5 marca 1940 r.

 Strona polska nadal oczekuje na pełną rehabilitację 
ofi ar oraz na ustalenie i opublikowanie nazwisk inicjato-
rów i wykonawców zbrodni. Zbrodni, która umożliwiła 
w powojennej Polsce wprowadzenie, obcych naszej 
narodowej kulturze, komunistycznych rządów. 

opr. L.D.
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XII. Śmierć Pana Jezusa.
Bóg uwierzył w człowieka i doświadczył śmierci,
abyśmy nie umierali wierząc tylko w siebie.
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XIII. Zdjęcie z krzyża. 
Dla wierzącego, tak, jak dla Jezusa,
krzyż jest tylko po drodze.
Przyjdzie czas, że zostanie pusty,
jeżeli wiara nie będzie pusta.
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XIV. Grób.
Próba wiary. Oczekiwanie czy pożegnanie?
Niewierzący muszą przejść na drugą stronę,
żeby uciec śmierci.
Wierzący zawsze są po stronie życia.
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Zmartwychwstanie.
„A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie 
w swoich grzechach… Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród 
tych, co pomarli. „ 1 Kor 15 nn.
Wierzymy nie nadaremno. Żyjemy nie dla śmierci. 
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Już w 10 dni po misjach dwaj bracia mieszkający nad szkołą pobili się i jeden 
brat drugiego ciężko zranił cegłą w głowę.
W jednej z nauk misjonarze bardzo zachęcali młodzież do wstępowania do 
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. I jakiż skutek? Żaden! Oto na 1 sze 
zebranie po misjach ze 16 członków przyszło zaledwie 4 ch, a tylko zapisało 
się 2 nowych członków, a wszyscy masowo na misjach obiecywali się zapisać. 
Podobnież  jest nawet z KSM żeńskiem, nic nowych członkiń nie przybyło,
a z połowy parafji Żabnicy ponad kościołem przyszły na zebranie zaledwie
2 dziewczęta, a większość obecnych to z Dolnej i Małej Żabnicy.
 W 2 gą niedzielę po misjach już z powrotem rozlegały się w nocy śpiewy 
pijackie. W kościele na sumie ofiarność była słabsza niż dawniej, ale na wódkę 
wieczorem znalazły się pieniądze! Śpiewy pijackie po nocach później ustały. Co do 
kwestji różańca u młodzieży po misjach przedstawia się tak: w klasie 5 tej w szkole 
utworzyłem jedną różę różańca. Natomiast z młodzieży poza szkolnej starszej nie 
udało się złączyć ani jednej róży różańca. Na zapowiedzianą spowiedź przed świętem 
młodzieży na św. Stanisława Kostkę ani jeden młodzieniec (nawet ze związkowych z 
KSM) nie przyszedł!! Po trzech tygodniach od misji już zapomnieli o przyrzeczeniach.  

Do komunii św. w r. 1936 przystąpiło od  1/1 do 18/10 razem 2230 ludzi, a więc 
więcej o 700 osób, niż w ubiegłym roku w tym samym czasie.
W czasie misji do komunii św. przystąpiło 3.000 osób, po misjach 1010 osób – czyli 
pomimo misji parafialnych w porównaniu z rokiem 1918 (trzy kwartały roku) w tym 
roku do komunii św. było o 2.000 osób mniej. Jak odnowiły się dusze ludu, tak przy 
pomocy składek odnowione zostało tabernakulum na głównym ołtarzu, a także przed 
misjami sprawiony nowy konfesjonał duży, bo w kościele dotychczas stał tylko jeden 
konfesjonał. 

Anna z Kupczaków Ryszkowa pole, które kiedyś odkupiła od    Żyda 
Posnera, powyżej zastawu wodnego na rzece przy zakręcie drogi, – poniżej tartaku 
Maciejowskiego, testamentem oddała probostwu w Żabnicy – parcele whp 245 
– z obowiązkiem odprawiania po wszystkie czasy Mszy św. w rocznicę śmierci, 
przypadającą 16 maja oraz z obowiązkiem wypominku w niedziele, o czem następni 

księża ekspozyci czy proboszczowie niechżeż pamiętają po wszystkie czasy, gdyż jest 
to pierwsza fundacja przy tutejszym kościele.

J ż 10 d

Z Kroniki Parafialnej
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Na ogół ludzie tutaj dla kościoła nie są ofiarni, bo o stałe uposażenie
w ziemi przez 25 lat istnienia kościoła wcale się nie wystarali.
Pomimo niedawnych misji św. piją wódkę – jak dawniej, gdyż w odpust 3 maja 
już o godz. 6 wieczorem brakło Żydowi wódki, gdyż cały zapas wódki jaki posiadał 
wartości 300 zł wypili już od godziny 14 do 18 stej. Gdy natomiast Katolickie 
Stowarzyszenie Młodzieży męskiej urządzało zabawę, to cały dochód ze zabawy 
wyniósł zaledwie 20 zł.
Co do kradzieży w lasach Arcyksiążęcych i restytucji , to nie chcą nie restytuować, 
gdyż twierdzą, że dzieje się im stale krzywda, gdyż za poprzednich właścicieli 
mieli prawo do wypasu owiec i bydła w całym lesie i prawo zasiewu zboża jarego 
czy sadzenia ziemniaków na wyrębach przed zasadzeniem sadzonek leśnych. Przy 
ugodnem załatwieniu serwitutów od Dyrekcji Arcyksiążęcej za te poprzednie 
prawa żądali prawa „3 go pnia” i tego bronili wobec Wydziału Krajowego we 
Lwowie (wójtem był Wnęk). Za wszystko wydzielono gminie tylko 8 morgów lasu, 
pomimo opozycji ludności, która się na to nigdy nie zgodziła. Popełniono więc wobec 
ludności bezprawie, gdyż okoliczne gminy, wsie mają wydzielone ze serwitutów po 
kilkadziesiąt morgów lasu (a nie kilka), chociaż są mniejsze obszarem od Żabnicy. 
Może to i lepiej dla lasów, że tak się stało, bo gdyby mieli ludzie te kilkadziesiąt czy 
kilkaset morgów lasu, toby już dawno byli wycięli na tzw. „kulki” i sprzedali Żydom 
na celulozę i przepili, a obecnie ludność w lasach nie miałaby zarobku! 
Na większe święta i odpust brakowało całego (nie łatanego) ornatu białego. Postarałem 
się o ten ornat biały, który zakupiono ze składek parafian, z obrazem M. B. 
Częstochowskiej.  
 W „Dzień lasu” po nabożeństwie, dzieci szkolne zasadziły sadzonki modrzewia
i świerka, to sąsiedzi kościoła […….] i […….]  wyrwali i 2 krotnie wyrzucili 
sadzonki. We wsi grunta są bardzo rozdrobnione, dlatego też po wojnie parę rodzin 
wyjechało do wojew. lwowskiego (np. Żeleniów wieś), a teraz wyjechało już przez
4 lata aż 40 rodzin na Pomorze i do Poznańskiego.
W celu poprawy struktury rolniczej odbywa się we wsi scalenie gruntów ozdrobnionych, 
na większe parcele gruntowe.

Po tej komasacji można dopiero myśleć o wydatniejszym szerzeniu oświaty 
rolniczej i poprawie materialnej doli życia ludu górskiego i pasterskiego.
  Dawne stroje góralskie już zanikły całkowicie, gdyż zastałem we wsi tylko 
jedną gunię góralską i 4 stroje dziewcząt, ale więcej podobne do stroju krakowskiego, 
bo spódniczki były w kwiaty na tle zielonem. Zacząłem propagować regionalny strój 

góralski. 
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 Mężczyźni wstydzą się już stroju góralskiego i używają jeszcze czasem do 
pracy kierpców, białych spodni  z wełny oraz szarych burnusów,  natomiast do 
kościoła wstydzą się tego ubioru. Instrument muzyczny „dudy” już zniknęły. 
Natomiast kobietyi dziewczęta dały się namówić do stroju góralskiego, tem więcej, 
że zarządziłem, że dzieci sypiące kwiaty przed Sanctissimum, dziewczęta i kobiety, 
noszące obrazy muszą się ubierać po góralsku i to poskutkowało. 
  Na strój góralski kobiety składają się kierpce, spódniczki w kwiaty 
kolorowe na tle czarnem (a nie zielonem), gorsety (kabotki) wyszywane w kwiaty 
dziesięciornicy, albo stylizowane 3 lilie na tle zielonym, chustka czerwona na 
głowie (dziewczęta bez chustek na głowie). Służba kościelna (organista, kościelny 
i ministranty) mają sprawione czerwone kamizelki i białe spodnie i w tych strojach 
mają się ubierać zawsze w te święta, kiedy jest procesja i w większe święta. 
Właściwy strój kamizelki powinien być czarno – niebieski, (a kolor czerwony 
więcej pochodzi ze Śląska), ale czerwony więcej się im podoba i taki jest w Żabnicy. 
  Następców – konfratrów upraszam, aby ten strój góralski starali się 
propagować i dalej utrzymać, niech przynajmniej ten strój kwiecisty umila ludziom 
gór to twarde ich życie, wśród twardych kamieni i ciężkiego chleba, a wśród tej 
pięknej przyrody górskiej.
        c.d.n.
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Z rodzinnego archiwum…
   „Ojczyzna - kiedy myślę-  wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,
   mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym,
   aby wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas:
   z niej się wyłaniam... gdy myślę Ojczyzna-  by zamknąć ją w sobie jak skarb.
   Pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia
    Ojczyzna - kiedy myślę - słyszę jeszcze dźwięk kosy, gdy uderza o ścianę pszenicy,
   łącząc się w jeden profi l z jasnością nieboskłonu.”
          Karol Wojtyła

 Mówią , że czasu nie można zatrzymać, że co było - minęło, że się przeszłość razem z dzieciństwem
i młodością nie wróci. Przeszłość się nie wróci, ale przestrzeń teraźniejszości można wzbogacić o chwile daw-
no przeżytą i nadać jej treść dzisiejszą. Biorąc zdjęcie z czasu przeszłego, można je ożywić tęsknotą za tym,
co było piękne, lub wdzięcznością, że się odmieniło na lepsze.
 Przeszłość każdego z nas z czasem staje się naszym wspólnym bogactwem, jak źródło, co wybiło w ogro-
dzie, a po wypłynięciu za płot, ożywia pragnienie sąsiada. Stare fotografi e, zdjęcia rodzinne z zeszłego stulecia, 
mogą ożywić pamięć o tych, których pamięcią żyjemy. 

 Na stulecie żabnickiego kościoła odtwórzmy, jak najwięcej z tego, co jest już historią. Przeszukajmy domowe 
schowki, odszukajmy śpiące na strychach kartony, których myszy nie zgryzły do końca i stwórzmy parafi alny 
album rodzinny z tych najstarszych i tych trochę młodszych fotografi i.
 Pierwsza kartka „Idziowego” albumu, to przedwojenne zdjęcie ks. G. Zemanaka  z kobietami w strojach 
regionalnych. Czyje to mamy, babcie, praprababcie?...

 „Dawne stroje góralskie już zanikły całkowicie, gdyż zastałem we wsi tylko jedną gunię góralską 
i 4 stroje dziewcząt … Zacząłem propagować regionalny strój góralski. 
 Kobiety i dziewczęta dały się namówić do stroju góralskiego, tem więcej, że zarządziłem,
że dzieci sypiące kwiaty przed Sanctissimum, dziewczęta i kobiety, noszące obrazy muszą się ubierać 
po góralsku i to poskutkowało.”
       Fragment kroniki parafi alnej ks. Gabriela Zemanka (na zdjęciu) 
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 Diabeł tylko zmienia kostiumy, a zawsze chodzi o 
to samo. W Polsce większość przyznaje się do Chrystu-
sa. Ponoć żyjemy w państwie demokratycznym, gdzie 
prawo stanowi większość, nie krzywdząc tych, co są
w mniejszości. A mniejszości już w naszej historii usta-
nawiały prawa: nazistowskie i komunistyczne. Komu się 
nie podobało – ginął. Cywilnie lub dosłownie. Hitler 
i Stalin już się nie powtórzą, ale jakie imię przybierze 
tym razem diabeł. A może zamiast munduru, tym razem 
będzie nosił starannie skrojony garnitur. I tylko krzyż 
będzie irytował go tak samo. 

 Polecamy przemyśleniom artykuł Andrzeja Solaka 
(Wzrastanie nr 249):

BITWA O KRZYŻE

Szkoła neutralna światopoglądowo
 Najpierw był cios w twarz. Głowa odskoczyła do 

tyłu. Esbek złapał chłopaka za włosy, zaczął tłuc jego 
głową o ścianę. Młody aresztant siedział wciśnięty
w narożnik pokoju przesłuchań - nie mógł uchylić się 
przed biciem.

 Po zwycięskich strajkach sierpniowych w 1980r., 
w szkołach i zakładach pracy pojawiły się krzyże. Ko-
munistyczna władza patrzyła na nie krzywym okiem, 
ale przez pewien czas musiała je tolerować. Dopiero, 
gdy szef komunistycznego rządu, generał Wojciech 
Jaruzelski ogłosił stan wojenny, zwolennicy szkoły 
neutralnej światopoglądowo nabrali odwagi. Rozpoczęło 
się wyrzucanie krzyży z sal lekcyjnych.

Miętne chce krzyża
 W marcu 1984 r. uczniowie Zespołu Szkół Rol-

niczych w Miętnem k. Garwolina rozpoczęli strajk 
okupacyjny. Chcieli bronić krzyży usuniętych przez 
dyrektora. Pod szkołę przybyły oddziały ZOMO. Mło-
dzież nie ustąpiła. Sześciuset uczniów rzuciło wyzwanie 
władzy, która niejeden strajk utopiła we krwi.

 Tym razem komuniści nie odważyli się stłumić 
protestu siłą. Uczniów wspierali miejscowi księża, in-
terweniował w ich obronie biskup siedlecki Jan Mazur. 
W okolicznych kościołach trwały nabożeństwa w ich 
intencji. Strajk trwał ponad miesiąc. W końcu zawar-

to kompromis. Krzyż pozostał w szkolnej bibliotece. 
Potem wielu uczniów i solidaryzujących się z nimi 
nauczycieli spotkały różnorakie szykany.

Konfrontacja w Miętnem była jednym z wielu ów-
czesnych konfl iktów o podłożu religijnym. „Wojny
o krzyże” toczono m.in. we Włoszczowej, w Malborku, 
Lidzbarku, Głogowie...

Tylko pod tym znakiem
 Strajk w Miętnem odbił się szerokim echem

w całym kraju. W szkołach średnich Torunia pojawiły 
się plakaty nawołujące do akcji solidarnościowej. Miała 
ona polegać na wieszaniu krzyży w szkołach, wspólnych 
modlitwach na przerwach międzylekcyjnych, noszeniu 
dewocjonaliów i białych opasek. Plakaty zawierały też 
przejrzyste cytaty: Nigdy przed mocą nie ugniemy 
szyi, My chcemy Boga w książce, w szkole oraz Tylko 
pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem, Polska jest 
Polską, a Polak Polakiem.

 W toruńskim LO nr 1 akcję plakatową prowadziło 
pięcioro uczniów: 18-letni Wojciech Dembek, o rok 
młodsi Hanka Lewandowska i Mariusz Gumienny, 
wreszcie szesnastolatki Hanka Roguska i Dorota Ko-
sińska. 

 21 marca 1984 r. Służba Bezpieczeństwa zatrzyma-
ła całą piątkę. Początkowo straszono ich, że zostaną 
wywiezieni do lasu i pobici. Padały „propozycje”: 
milicyjna izba dziecka, izba wytrzeźwień, więzienie 
dla kobiet w Grudziądzu... Po kilku godzinach szykan 
zwolniono czwórkę nieletnich.

Walka z reakcją
 Najstarszy z aresztowanych, Wojciech Dembek, 

przetrzymywany był ponad dwie doby. W śledztwie 
straszono go, że skończy jak Przemyk – warszawski 
maturzysta zakatowany na śmierć na komisariacie MO 
niespełna rok wcześniej. Tym razem, na szczęście, 
skończyło się na kilku ciosach w twarz.

 Wkrótce bezpieka odniosła kolejny sukces w walce 
z reakcją. Zatrzymano ucznia Technikum Budowlanego, 
Marka Bernaciaka. W śledztwie rozbierano go do naga 
i bito. To jego głową tłukli o ścianę esbecy.

 Wiele lat później, 6 marca 2006 r., Sąd Okręgo-
wy w Toruniu uznał winę czterech oprawców z SB: 
Cyryla Wolskiego, Zbigniewa Porazińskiego, Andrzeja 
Radzieckiego i Janusza Nędzusiaka  Za fi zyczne i psy-
chiczne maltretowanie młodych aresztantów groziło im 
do 10 lat więzienia. Sąd okazał jednak pobłażliwość 
(typową w procesach komunistycznych przestępców): 
bicie, zastraszanie i wyzwiska wyceniono na karę
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1 roku więzienia w zawieszeniu i niewielką grzywnę dla 
trzech oskarżonych; czwarty (jeszcze niedawno rzecznik 
prasowy toruńskiej policji!) został objęty amnestią.

Następni po hitlerowcach
 Życie dopisało do tych wydarzeń niesamowitą pu-

entę. W listopadzie 2009 r. Europejski Trybunał Praw 
Człowieka w Strasburgu orzekł, że obecność krzyży 
we włoskich szkołach narusza „prawo rodziców do 
wychowania dzieci zgodnie z religijnymi przekonania-
mi” oraz „wolność religijną uczniów”. 

 Ogół Włochów, i to nie tylko katolików, zareagował 
na wyrok z oburzeniem. Pod adresem euro-sędziów 
kierowano mnóstwo złośliwych „dobrych rad”: że 
może by też pousuwać krzyże przydrożne i cmentarne?
A co z krzyżami na fl agach kilku krajów europejskich? 
Zakazać? Co ze znakiem dodawania, mającym przecież 
formę krzyżyka - czy kogoś on nie „obraża”?

 A jeśli komuś przeszkadza krucyfi ks - to zapewne 
widok kościoła jeszcze bardziej? To może by tak wy-
burzyć - rozjechać buldożerami, wysadzić w powietrze 
- wszystkie katedry, kościoły, kapliczki przydrożne...? 
Zrównać z ziemią Bazylikę św. Piotra, Katedrę Santa 
Maria del Fiore, Katedrę w Mediolanie - bo jeszcze 
jakiś nadwrażliwy ateusz lub poganin poczuje się gorzej 
na ich widok?

Któryś z publicystów zauważył, że „urazić uczucia” 
może nawet zwykły kalendarz - wszak lata liczymy 
od narodzin Chrystusa! Inny przypomniał, że ostatni 
raz krzyże usuwano we Włoszech na polecenie hitle-
rowców...

Tolerancja po masońsku
 Znalazły się jednak środowiska, które orzeczenie 

strasburskiego Trybunału przyjęły z entuzjazmem.
We Włoszech głos zabrał Aldo Chiarle, wysoki ran-
gą mason, wielki mistrz Wielkiego Wschodu Włoch, 
wypowiadając się przeciw konkordatowi i nauczaniu 
religii w szkołach.

- Religia niech będzie sprawą prywatną... - zaape-
lował.

 Trzeba przyznać, że mistrz Aldo okazał katolikom 
nadzwyczajną pobłażliwość. Mógł przecie „pojechać” 
cytatami z klasyków masońskich lóż. Ot, powołać się 
na takiego Quineta („Nie wystarczy dać papizmowi 
odprawę, trzeba go nadto wykorzenić; nie dosyć go 
wykorzenić, trzeba go nadto zbezcześcić; nie dosyć go 
zbezcześcić, trzeba go nadto zdusić w błocie!”). Albo 
na Tejedę, ministra spraw wewnętrznych w przedwo-
jennym rządzie Meksyku („Uchwyciliśmy Kościół za 

gardło i zrobimy wszystko, aby go zadusić!”). 
 Wystąpienie wielkiego mistrza musiało wywołać 

pewien dysonans poznawczy u tych wszystkich, którzy 
uważają, że masoneria „nie istnieje”; oraz u innych, 
którzy głoszą wszem i wobec, że wolnomularstwo to 
nieszkodliwe stowarzyszenie, co trudni się wyłącznie 
chwalebną działalnością charytatywną oraz propago-
waniem tolerancji i braterstwa.

Jaruzelski wyprzedza Europę
 W Polsce antykatolickie race odpaliła Joanna Seny-

szyn, eurodeputowana SLD, żądając wyrzucenia krzyży 
ze szkół. Wszystkich przebił jednak Wojciech Jaruzelski, 
były komunistyczny dyktator, który podczas rozmowy 
w studio TVN24 wykrzyknął radośnie:

- Można powiedzieć, że w sprawie wieszania krzyży 
w szkołach wyprzedziliśmy Europejski Trybunał Praw 
Człowieka!

 Dawny czerwony generał miał powody do sa-
tysfakcji. Jeżeli sytuacja będzie rozwijała się dalej
w kierunku wyznaczonym przez strasburski Trybunał, 
niewykluczone, że Jaruzelski, również esbecy Wolski, 
Radziecki, Poraziński, Nędzusiak, i im podobni opraw-
cy, zostaną zatrudnieni przez władze Unii Europejskiej 
jako eksperci.
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Parafi i Rzymsko - Katolickej
p. w. Matki Bożej Częstochowskiej

i św. Jana Kantego

Żabnica, ul. Ks. Karola Śmiecha 167
34-350 Węgierska Górka, tel. 0 33 864 14 78

MSZE ŚW.
w niedziele i święta kościelne: 700; 915; 1100; 1800.
1530 (w kaplicy na Skałce od czerwca do paź-
dziernika)
Msze św. w święta zniesione: 700; 1600; 1800.
Msze św. w dni powszednie: 630; 1800 (1730).

NABOŻEŃSTWA W CIĄGU ROKU:
Nowenna do MB Częstochowskiej - środa 1800 
Nowenna do Miłosierdzia Bożego (z wystawie-
niem Najśw. Sakramentu) - czwartek 1800

Koronka do Miłosierdzia Bożego - piątek 1500 

Litania i Akt Oddania Najśw. Sercu Pana Jezusa 
- I piątek miesiąca 630 i 1800 
Wezwania do Matki Bożej - I sobota miesiąca 630 
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu N.M.P. - 
niedziela 640 
Nabożeństwa fatimskie  - od maja do października  
Nabożeństwo majowe, czerwcowe, różańcowe  
- po wieczornej Mszy św.
Nabożeństwo wspominkowe – niedziela 1700

Nieszpory – niedziela 1730

Droga Krzyżowa – piątki Wielkiego Postu 1530 
i 1700 , niedziele Wielkiego Postu 800

Gorzkie Żale – niedziele Wielkiego Postu 1715

Nowenna do św. Jana Kantego – przed odpustem 
św. Jana Kantego 

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA:
Czwartek 1400-1630

Sprawy pilne codziennie po Mszach św.
Zapowiedzi przedślubne – po wcześniejszym 
uzgodnieniu dnia i godziny

Konto bankowe :
Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce
nr 11 8131 0005 0014 6157 2000 0010
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Redakcja: ks. Proboszcz Jacek Jaskiernia, Andrzej Dżoń,    
Lucyna Dżoń. Kontakt z redakcją w kancelarii parafi alnej
lub przez Duszpasterzy.  Nakład: 1000 egz.
Parafi a p.w. M.B. Częstochowskiej, 34-350 Żabnica,
ul. ks. Karola Śmiecha 167
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BÓG
ZAPŁAĆ

NABOŻEŃSTWA
FATIMSKIE ‘2010

13 maja
2 czerwca
13 lipca
13 sierpnia
13 września
13 października


