IDŹ ogłoś to po górach

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus,
który przeszedł przez ziemię „dobrze czyniąc i uzdrawiając
wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.”

											

(Dz. 10, 38)

Kochani!

Codziennie każdy z nas jest w jakiejś drodze. Do
pracy, do szkoły, do domu, do sklepu, do kościoła,
gdziekolwiek. Czasami przysiadamy na krótką lub
dłuższą chwilę, ale w perspektywie zawsze mamy
jakieś wyjście lub wyjazd. To ciągłe „bycie w drodze” uświadamia nam również Kościół, nazywając
się „ludem pielgrzymującym”, którego celem jest
wspólnota z Bogiem. Wszyscy idziemy na ostateczne
spotkanie z Nim z niebie. „IDŹ ogłoś to po górach”
nie jest abstrakcyjnym tytułem. Jest praktyczną realizacją zadania, jakie Jezus dał Apostołom i Kościołowi: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię
wszelkiemu stworzeniu”. Naszym światem jest ten, w
którym żyjemy, z górami nie tylko na horyzoncie.
Życiorysy wszystkich świętych, ukazują ludzi,
którzy ziemskimi drogami skutecznie zmierzają w
stronę nieba. Intencje mszalne wyrażają nadzieję,
że naszym bliskim zmarłym przybliżamy zbawienie,
o którym czasami na ziemi zapominali. Porządkowane na Dzień Zaduszny groby, są przypomnieniem
ostatniego przystanku przed wiecznością. Dramatyczne katastrofy, które tak często są udziałem
Polaków, pozornie bezsensowne tragedie, zmuszają
do spojrzenia poza samą śmierć. Może to krzyk
Pana Boga, abyśmy nie przeszli obok nieba?
My sami, żeby nie zapomnieć, że jesteśmy
w drodze, pielgrzymujemy do wielu sanktuariów.
Kto z nas nie słyszał o Kalwarii Zebrzydowskiej,
Pacławskiej, Licheniu czy Jasnej Górze? Niektórzy
tam dotarli ze swoją modlitwą i intencjami.
Pan Jezus cały czas był w drodze. Nie miał
miejsca „gdzie mógłby głowę złożyć”, ponieważ

WEJŚCIE
W TAJEMNICE

Zdrowaś Mario, łaski pełna,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.

przyszedł na ziemię, aby szukać ludzi, którzy zagubili się w drodze „do domu Ojca”. Październik
w tajemnicach różańcowych pozwala nam się odnaleźć razem z „pełną łaski” Maryją w ciągłym
podążaniu za Jej Synem. Od Zwiastowania, aż po
Wniebowzięcie. Dlatego gorąco zapraszam na „różaniec” wszystkich, którzy się zasiedzieli. Z Matą
Bożą zawsze łatwiej znosi się trudy pielgrzymki,
którą okazuje się życie.
Jan Paweł II stwierdzając, że „człowiek jest
drogą Kościoła”, przypomniał współczesnemu światu, a zwłaszcza nam, aktualność słów Pana Jezusa
z Sądu Ostatecznego: „Zaprawdę, powiadam wam:
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci
Moich najmniejszych, Mnieście uczynili.”
To dlatego Patron naszej Parafii, podobnie jak pięćset lat później brat Albert, w ubogich widział Chrystusa, a my przez Jego opiekę szczególnie jesteśmy
zobowiązani do wrażliwości na potrzeby bliźniego.
W duchu tej troski zapraszam na uroczyste Msze
św. Odpustowe w dniu 17 października, a zwłaszcza na sumę o godz 1100, której przewodniczył
będzie i słowem Bożym ubogaci nas o. Benedykt
Belgrau, Przeor Karmelitów Bosych z Sanktuarium Świętego Józefa w Wadowicach.
Pamiętajmy nie tylko o potrzebujących naszego
materialnego wsparcia, ale przede wszystkim o tych,
którzy pogubili się w pielgrzymowaniu do wieczności. Niech pomocą będzie im modlitwa różańcowa,
a zmarłym niech towarzyszy nasz listopadowy
„Anioł Pański” i „Wieczny odpoczynek”.
						

Ks. Proboszcz.

My nie spełnieni, ciągle w drodze,
potykający się o własne grzechy
trzymamy się różańca, by nie upaść do końca,
by w godzinę śmierci, choć oczy wznieść ku niebu
i zamiast czarnej otchłani zobaczyć otchłań
Miłosierdzia Bożego.
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Z nauczania
Ojca Świętego ...

DROGOWSKAZY

JAN PAWEŁ II
O „SOLIDARNOŚCI”
Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że to dzisiejsze spotkanie w Parlamencie byłoby niemożliwe
bez zdecydowanego sprzeciwu polskich robotników na
wybrzeżu w pamiętnym sierpniu 1980 r. Nie byłoby
możliwe bez „Solidarności”, która wybrała drogę pokojowej walki o prawa człowieka i narodu. Wybrała
także zasadę, jakże powszechnie wtedy akceptowaną,
że „nie ma wolności bez solidarności”: solidarności
z drugim człowiekiem, solidarności przekraczającej
różnego rodzaju bariery klasowe, światopoglądowe,
kulturowe, a nawet geograficzne, czego świadectwem
była pamięć o losie naszych wschodnich sąsiadów.
Konsekwencją wyboru takich właśnie pokojowych
metod walki o społeczeństwo wolnych obywateli i o
demokratyczne państwo, były - mimo cierpień, ofiar,
upokorzeń stanu wojennego i lat następnych - wydarzenia r. 1989, które zapoczątkowały wielkie zmiany
polityczne i społeczne w Polsce i Europie.
O tych wydarzeniach nie wolno nam zapominać. Przyniosły one nie tylko upragnioną wolność,
ale w sposób decydujący przyczyniły się do upadku
murów, które przez niemal półwiecze oddzielały od
wolnego świata społeczeństwa i narody naszej części

Zwiastowanie:
„Niech mi się stanie
według słowa twego.”
		
(Łk 1,38)
Kto nie odmówił Bogu,
nieraz będzie musiał
odmówić sobie.
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kontynentu. Te historyczne przemiany zapisały się w
dziejach współczesnych jako przykład i nauka, iż w
dążeniu ku wielkim celom życia zbiorowego „człowiek
krocząc swym historycznym szlakiem, może wybrać
drogę najwyższych aspiracji ludzkiego ducha” (przemówienie w siedzibie ONZ, 5 października 1995 r.).
Może i powinien przede wszystkim wybrać postawę
miłości, braterstwa i solidarności, postawę szacunku dla
godności człowieka, a więc te wartości, które wtedy
zadecydowały o zwycięstwie bez jakże groźnej konfrontacji atomowej.
Pamięć o moralnych przesłaniach „Solidarności”,
a także o naszych, jakże często tragicznych doświadczeniach historycznych, winna dziś oddziaływać w większym stopniu na jakość polskiego życia zbiorowego, na
styl uprawiania polityki czy jakiejkolwiek działalności
publicznej, zwłaszcza takiej, która jest sprawowana na
mocy społecznego wyboru i zaufania.
Trzeba mieć świadomość zadań, jakie stają przed
„Solidarnością”. Są to zadania niezwykle doniosłe.
Wiążą się one z potrzebą pełnego zabezpieczenia godności i skuteczności ludzkiej pracy poprzez uwzględnienie wszystkich osobowych, rodzinnych i społecznych
uprawnień każdego człowieka: podmiotu pracy. W tym
znaczeniu zadania te mają podstawowe znaczenie dla
życia całego społeczeństwa, całego narodu: dla jego
dobra wspólnego (…).
Myślę, że u podstaw Waszej wielkiej inicjatywy,
która rodziła się w ciągu sierpniowych tygodni na
Wybrzeżu i w innych wielkich miastach polskiej pracy,
tkwił jakiś zbiorowy zryw do podniesienia moralności
społeczeństwa. Bez niej bowiem nie może być mowy
o żadnym prawdziwym postępie. A Polska ma prawo
do prawdziwego postępu takie samo, jak każdy inny
naród, a równocześnie poniekąd szczególne: bo okupione wielkimi doświadczeniami historii, a bezpośrednio
cierpieniami drugiej wojny światowej.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” zrodził się z głębokiej troski o człowieka, o
jego potrzeby duchowe i materialne, a także z poczucia
wielkiej odpowiedzialności za wspólne dobro całego
narodu. Waszym zadaniem, jako związku zawodowego,
jest współdziałanie w rozwiązywaniu problemów ludzi
pracy. Należy je rozwiązywać w duchu solidarności
międzyludzkiej, która ma swe źródło w autentycznej
miłości. Potrzebna jest odważna i owocna współpraca
oraz wola dialogu ze strony wszystkich, którym leży
na sercu dobro kraju i społeczeństwa. Konieczna jest
dziś w Polsce wielka, zbiorowa solidarność umysłów,
serc i rąk, solidarność zdolna przezwyciężać podziały
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i rozbieżności, by konsekwentnie i z poświęceniem
można było budować społeczeństwo bardziej sprawiedliwe, wolne i dostatnie.
Codziennie się za was modlę, tam w Rzymie i gdziekolwiek jestem, codziennie się modlę za moją Ojczyznę
i modlę się za ludzi pracy, i modlę się za to szczególne,
wielkie dziedzictwo polskiej „Solidarności”. Modlę
się za ludzi, którzy są związani z tym dziedzictwem,
w szczególny sposób za tych, którym wypadało czy
wypada ponosić ofiary z tego powodu. I modlić się
nie przestanę, bo wiem, że to jest sprawa wielka. Więc
moi drodzy bracia i siostry, kończę, kończę tą obietnicą
modlitwy, wewnętrznej więzi, duchowej więzi z moją

Ojczyzną i z wami, z ludźmi pracy, z tymi wszystkimi
słusznymi i szlachetnymi dążeniami, które zmierzają do
tego, ażeby życie ludzkie przez pracę uczynić bardziej
ludzkim, bardziej godnym człowieka, ażeby przez to
„odnowić oblicze ziemi”, naszej polskiej ziemi, tak jak
się o to modliłem już w pierwszej pielgrzymce na placu
Zwycięstwa w Warszawie, prosząc Ducha Świętego, aby
zstąpił i odnowił oblicze ziemi, tej ziemi. Proszę was
bardzo, ażebyście byli z papieżem również solidarni w
tej modlitwie i w tej „długomyślności”. Trzeba patrzeć
w przyszłość i trzeba zachowywać siły ducha i ciała
dla przyszłości.

NARODZONY DLA NIEBA
W tym roku po raz pierwszy 19 października obchodzić będziemy liturgiczne wspomnienie bł. ks. Jerzego
Popiełuszki. Dzień Jego męczeńskiej śmierci został ogłoszony przez papieża Benedykta XVI podczas beatyfikacji
6 czerwca 2010 r. dniem narodzin ks. Jerzego dla nieba.

Modlitwa dziękczynna
Wszechmogący Boże, źródło wszelkiego dobra,
dziękuję Ci, że w swojej miłości
obdarzyłeś błogosławionego Jerzego Popiełuszkę
godnością kapłaństwa.
Powołałeś go, aby głosił Twoje słowo,
udzielał sakramentów świętych,
mężnie działał w Twoje Imię,
był blisko każdego człowieka,
wzywając do przebaczenia, jedności i pokoju.
Ty obdarzyłeś go łaską męczeństwa
przez co upodobnił się do Chrystusa
na drodze krzyżowej.
Uwielbiamy i dziękujemy Ci Panie
za ten wielki dar dla Kościoła.
Szczególnie za to, że uczyniłeś go pośrednikiem
w rozdawnictwie łask.
W swoim nieskończonym miłosierdziu
racz zaliczyć go w poczet świętych,
a mnie za jego wstawiennictwem
udziel łaski, o którą z ufnością Cię proszę.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
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PAMIĘĆ, WDZIĘCZNOŚĆ

I SOLIDARNOŚĆ
„Solidarność”, bardziej niż związek zawodowy była społecznym
zrywem ku wolności. To
on stał się fundamentem
nie tylko niepodległości
dzisiejszej Polski, ale
otworzył drzwi wolności
w Europie. Duch Święty,
który za wołaniem Jana Pawła II zstąpił na tę ziemię,
omiótł także swoim skrzydłem cały kontynent.
Powstanie „Solidarności” jest też takim momentem
naszych dziejów, który wpłynął i będzie miał istotne
znacznie na życie przyszłych pokoleń Polaków. Równocześnie „Solidarność”, która ostatecznie odniosła
zwycięstwo nad totalitarnym systemem, jest tym punktem, do którego dążyły pokolenia Polaków pragnących
prawdziwej wolności po zniewoleniu przez system
komunistyczny, począwszy od 1944
roku. A była to droga bardzo trudna.
Od walki w obronie wolności jeszcze w latach wojny i bezpośrednio po
niej, jak też później, w czasach tzw.
Polski Ludowej. Przez te bez mała
pół wieku w polskiej pamięci zapadły
głęboko takie daty, jak 1 sierpnia 1944
roku, czerwiec 1956, marzec 1968,
grudzień 1970 czy rok 1976.
A bezpośrednio przed sierpniem
1980 r. przywołujemy na pamięć 16
października 1978 r., historyczną datę

wyboru na głowę Kościoła papieża Polaka i pierwszą
pielgrzymkę Jana Pawła II do ojczyzny w roku 1979,
z Jego modlitewnym proroctwem „Niech zstąpi Duch
Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. I jak wielu
z nas wierzy - zstąpił i odnowił właśnie przez „Solidarność” dając moc swojemu ludowi.
Stąd tak niezmiernie ważne jest utrwalanie pamięci o „Solidarności”. Aby nie zapomnieć, gdzie tkwiły
jej źródła, gdyby zaszła konieczność walki o wyzwolenie lub o poniewieraną godność człowieka.
Aby nie zapomnieć, jak „dobrem zwyciężać zło” i
dlaczego bł. ksiądz Popiełuszko został patronem „Solidarności”. Aby nie zapomnieć o wdzięczności Bogu
i ludziom, bo „wolności nie można posiadać, trzeba ją
stale zdobywać” a solidarność międzyludzka w dobru
jawi się tu jako warunek niezbędny.
Oprac. L.D.

Nawiedzenie św. Elżbiety:

Narodzenie Jezusa:

„Błogosławiona jesteś,
któraś uwierzyła…”
		
( Łk 1,45)

„… nadszedł dla Maryi
czas rozwiązania.”
		
(Łk 2,6)

Wierzyć w Boga
- to uwierzyć Bogu.
Jego Słowu. Jego Kościołowi.

Dla tych, co zawierzyli,
zawsze nadejdzie czas
rozwiązania.

str. 6

IDŹ ogłoś to po górach

Myśląc sercem…
TAJEMNICE MIŁOŚCI

Zaplątał się w kieszeni różaniec z pendrivem. Najwięcej problemów było z krzyżem. Dwa nośniki pamięci.
Rozplątując ziarenka różańcowych tajemnic pomyślałem, że bez modlitwy to tylko poświęcone korale. Że
rozważania są w nas, a kolejność paciorków przyczepionych do krzyża tylko je porządkuje. Pendrive bez
czytnika może być wyłącznie efektownym breloczkiem,
jeżeli nie pofatygujemy się, aby zajrzeć w głąb i wydobyć zawarte w nim treści.
Tajemnica prowokuje i zmusza, aby się nad nią pochylić, wysilić i próbować zrozumieć. Cała ludzka wiedza
powstała z odpowiedzi na pojawiające się w życiu pytania. Na te najważniejsze musiał jednak odpowiedzieć
Bóg, bo sięgają poza doczesność. Ci, którzy ograniczają
się do doczesnego, dotykalnego wymiaru, zrozumieją
tyle, ile ci, którzy na tej białej kartce widzą tylko czarne
ślady farby, a na ludzi patrzą jak na myślące mięso.
Dowodem duchowości człowieka jest zdolność odczytywania znaków, pójście w głąb tego, na co wskazują
– co można zobaczyć jedynie rozumem i sercem.
Patrząc na wierzgających wokół krzyża na Krakowskim Przedmieściu, widać ewidentny brak rozumu i
serca. Jakby nie starczyło wiedzy, czym dla chrześcijan
jest ten znak. Jakbyśmy się cofnęli
do świata sprzed 2000 tysięcy lat. W tamtej rzeczywistości krzyż nie był znakiem zwycięstwa miłości,
lecz upodlenia i szyderstwa. Skojarzenia z nim były
tak negatywne, że chrześcijanie przez cztery wieki
oswajali się z nowym znaczeniem okrutnej szubienicy.
Jest w Ewangelii opis, jak rzymscy żołnierze i żydowski sanhedryn świetnie bawią się pod krzyżem Jezusa.
Telewizyjne relacje z publicznego wyśmiewania krzyża
pokazały, że historia zbawienia realizuje się w każdym
pokoleniu, jedynie moda się zmienia.
Przez 20 wieków był czas się nauczyć, że dla
chrześcijan krzyż to przede wszystkim afirmacja miłości
przez krzyż, bez względu na cenę. Nawet za cenę życia.
Historyczne i współczesne męczeństwo wyznawców
Chrystusa jednoznacznie dowodzi, że nie są to czcze
deklaracje. Równocześnie strach świata przed profanacją półksiężyca lub gwiazdy Dawida są dowodem,
że to Ewangelia jest nośnikiem prawdziwej miłości i
tolerancji.
Istotą chrześcijaństwa nie jest krzyż, tak jak samo

cierpienie jest pozbawione sensu. Krzyż jest znakiem
ostrzegawczym, jak ból. Sam w sobie nieznośny i odbierający chęć życia, ale brak zmysłu bólu, to… ciężka
i niebezpieczna anomalia. Ból jest krzykiem organizmu,
że coś się zepsuło, złamało, pękło. Że trzeba zwolnić,
bo serce nie nadąża, że ranę trzeba opatrzyć, bo życie
wycieka. Możemy oczywiście się znieczulić i udawać,
że nie umieramy. Krzyż jest krzykiem bólu Boga, gdy
człowiek się rani o zło. Gdy ziemia osuwa się spod
nóg, gdy bliscy giną w katastrofie, gdy dziecko kona
na nieuleczalną chorobę. Niektórzy zadają pytanie, co
Bóg robi, gdy ludzie doświadczają okrucieństw, nieszczęść i niesprawiedliwości – cierpi i krzyczy: „Ludu
mój, ludu, czemuś mnie opuścił?!”
Walka z krzyżem to pragnienie życia bez bólu, bez
wysiłku, bez zobowiązań, bez rozczarowań, bez ograniczeń, bez prawa, bez reguł, bez Boga. A życie bez
bólu, to śmierć bez zapowiedzi. Życie bez krzyża, to
droga bez ostrzeżeń w cierpienie, na wieczność. Ból
jest znakiem choroby, im go szybciej odczytamy tym
większe szanse ratunku. Im szybciej odczytamy krzyż,
tym szybciej zaczniemy żyć zbawieniem, to znaczy –
zaczniemy żyć naprawdę.
Dlatego nasze cmentarze pełne są krzyży i krzyżami
znaczymy miejsca tragedii, bo wierzymy, że to nie
koniec. Bo krzyż dla nas znaczy bardziej nadzieję niż
cierpienie. Niewierzący patrząc w głąb mogiły przeżywa rozpacz rozkładu wszystkiego, co można kochać.
Rozpacz, która potrafi nawet zabić miłość. My znad
granicy życia, często mimo łez, słyszymy, „Chwała
na wysokości Bogu” i czujemy się zaproszeni na bal
Wszystkich Świętych. Na przygotowanie się mamy
całe życie.
Andrzej Dżoń

Ofiarowanie w świątyni:
„A Twoją duszę
miecz przeniknie.”
		
(Łk 2,35)
W zawierzeniu Bogu
zawsze zawarte
jest cierpienie.
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U Sióstr …

Człowiek potrzebuje człowieka
Mimo cywilizacyjnego rozwoju współczesnego świata i usilnego dążenia człowieka do wszechstronnego
dobrobytu nie zmniejszyły się obszary ludzkiej biedy, cierpienia i samotności. Ludzie są bezsilni wobec
nieuleczalnych chorób, boją się wracać do domów, w
których nikt na nich nie czeka. Wciąż doświadczają
swej ograniczoności. Tak jawi
się rzeczywistość świata, której
doświadczamy na co dzień. Ale
to doświadczenie świata nie byłoby pełne, gdyby zabrakło jeszcze
jednego wymiaru tej codzienności.
Gdyby zabrakło doświadczenia
ogromnej wrażliwości, dobroci,
pomocy i miłości, której człowiek
doświadcza od człowieka. Właśnie
takie doświadczenie codziennej
rzeczywistości mówi o tym, co
może wydawać się banalne, ale co
wyznacza zasadniczy rytm ludzkiej historii: człowiek potrzebuje
człowieka. Potrzebuje go dla swego ducha i ciała. Nic nie może
zastąpić pomocnej i życzliwej
obecności drugiego człowieka.
Miłosierdzie jest jedną z form
miłości bliźniego, jest obok miłości Boga podstawowym przykazaniem chrześcijańskim. W nim zawarty
jest najpełniejszy przejaw miłości czynnej, niosącej
pomoc ludziom potrzebującym. Zasadniczą cechą
posługi charytatywnej Kościoła od zarania dziejów
jest troska o wszechstronną pomoc, której potrzebuje
człowiek w swojej niedoli. Ważną rolę w historii posługi charytatywnej Kościoła w Polsce odegrał św. Brat
Albert, który odkrył Boga w codzienności i spotkał się
z Nim w ludziach potrzebujących pomocy. Od tej pory

Znalezienie w świątyni:
„…Dopiero po trzech dniach
odnaleźli Go w świątyni”
		
(Łk 2,46)
Nie zawsze
zagubienie Jezusa
jest utratą wiary.
str. 8

rozpoczął nowy styl posługi ubogim. Rozpoczęte przez
niego dzieło realizują Albertyni i Albertynki.
Siostry Albertynki w Żabnicy w Domu Spokojnej
Starości im. św. Brata Alberta i bł. M. Bernardyny
starają się pielęgnować ten sam sposób życia i posługi,
co ich Święci Założyciele. Będąc kontynuatorami Ich

charyzmatu, w ludziach cierpiących dostrzegają Oblicze
Chrystusa i pragną odpowiadać na wymagania stawiane
przez miłosierdzie, dawać im „coś” więcej niż instytucje.
Siostry swą miłość do Boga wyrażają poprzez codzienną posługę wobec Mieszkańców, traktując ich zawsze
wszechstronnie, jako dzieci Boże, z istotową potrzebą
Boga, ale także, jako człowieka ze swymi ludzkimi
codziennymi potrzebami. Posługa Sióstr oparta jest na
metodzie bycia jak chleb, która tak mocno związana
jest z charyzmatem albertyńskim, pamiętając o słowach
św. Brata Alberta, że „bez miłości grosz jest szorstki,
strawa podana niesmaczna, opieka najlepsza niemiła”. Dzielenie chleba dla potrzebujących ma znaczenie
symboliczne. Dobry chleb jest darem największym. Pan
Jezus rozmnożył chleb dla głodnego tłumu, łamał chleb
i rozdawał uczniom (Mt 15, 32-38).
Św. Brat Albert wyznał: „Patrzę na Jezusa w
Eucharystii. Czy Jego miłość obmyśliła coś jeszcze
piękniejszego? Skoro jest chlebem i my bądźmy
chlebem, dawajmy siebie samych.”

IDŹ ogłoś to po górach
Podobnie jak On, siostry chcą dzielić życie z potrzebującymi. Podstawą ich posługi jest łączność z
Jezusem ukrytym pod postacią kawałka chleba, który
stał się dostępny dla wszystkich. Ta łączność z Bogiem
jest źródłem i mocą posługi potrzebującym. Siostry
odpowiadają też na konkretne potrzeby środowiska,
wprowadzając życzliwą atmosferę, gdzie afirmacja,
radosna postawa i prostota są normalne i zwyczajne
jak codzienny chleb.
Każdego dnia, zawsze pragniemy wiernie realizować
testament św. Brata Alberta: „Być dobrym jak chleb” i
bł. Siostry Bernardyny: „Czyńcie wszystkim dobro.”
Siostra albertynka

ŻYWY RÓŻANIEC
– ŻYWY KOŚCIÓŁ – ŻYWA WIARA
Róża św. Anny
Według starego podania św. Anna urodziła się w
Judei, gdzie w Betlejem był jej rodzinny dom. Jej
rodzice - Natan i Maria byli potomkami królewskiego
rodu Dawida. Nie posiadali ziemskich dostatków, lecz
bogaci byli w cnoty i dobre uczynki.
Anna otrzymała od swoich rodziców staranne wychowanie, pogłębione przez służbę w świątyni jerozolimskiej. Swojego męża Joachima poślubiła, gdy miała 24
lata. Joachim także pochodził z pokolenia Dawidowego.
Wychowywał się w zamożnej i znakomitej rodzinie w
Nazarecie. Joachim i Anna uważali swoje małżeństwo,
jako związek święty, przez Boga złączony.
Anna była wzorem i przykładem życia dla wszystkich małżonek. Choć byli małżonkami szczęśliwymi,
Pan Bóg ciężko doświadczył tych małżonków brakiem
potomstwa. Przez dwadzieścia lat małżeństwa nie doczekali się ani synów, ani córek. W kulturze żydowskiej
brak dziecka był uważany za hańbę i karę Bożą.
Pewnego dnia Anna udała się do ogrodu, by tam
opłakiwać swoje życie. Kiedy podniosła oczy w niebo
i zobaczyła gniazdo wróbli na drzewie laurowym, wypowiedziała błagalną modlitwę do Boga: „Panie, Boże
wszechmogący, który obdarzyłeś potomstwem wszystkie
stworzenia, zwierzęta dzikie i domowe, gady, ryby, ptaki
i wszystko to cieszy się ze swego potomstwa, dlaczego
mnie jedną odsunąłeś od daru twojej łaskawości? Ty
wiesz, Panie, że do początku małżeństwa złożyłam
ślub, iż jeżeli dasz mi syna lub córkę ofiaruję je tobie
w twym świętym przybytku”. Wtedy ukazał się Anioł,

który zapowiedział narodzenie dziecka. Małżonkowie
ogromnie ucieszyli się tą radosną nowiną.
W 45 roku życia Anny, dnia 8 września urodziła się
dziewczynka, której zgodnie ze zwyczajem żydowskim
w piętnastym dniu nadano imię. Gdy Maryja podrosła, Anna wypełniła ślubowanie. Udała się z mężem
Joachimem i córką Maryją do Jerozolimy, wprowadzili córkę do świątyni i poświęcili ją na służbę Boga.
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Maryja służąc w świątyni wzrastała w łasce i miłości
Bożej. Maryja wyrosła w świątyni i pozostała tam aż
do dwunastego roku życia, prześcigając wszystkie inne
dziewczęta swoją pobożnością, znajomością Boskiego
prawa, w pokorze, w czystości i w każdej cnocie.
W czternastym roku życia została poślubiona Józefowi. Według niektórych przekazów legendarnych,
krótko potem zmarł Joachim. Anna zaś żyła z Maryją
i Józefem w Nazarecie i dożyła 80 lat życia.
Gdy zbliżał się jej koniec, Jezus, Maryja i Józef nie
odstępowali od jej łoża. Gdy przyszła godzina śmierci
pożegnała się z najbliższymi, poleciła Bogu ducha
swego i zasnęła w Panu przy błogosławieństwie Jezusa
i przy modlitwie Maryi i Józefa. Ciało jej pochowano
blisko ciała św. Joachima w Dolinie Jozafata.

Obecni członkowie :
Golec Stefania
Jurasz Aniela
Żyrek Aniela
Waliczek Maria
Jarco Lucyna
Dudka Maria
Figura Maria
Marszałek Waleria
Szubart Aniela
Wrzeszcz Barbara

Kupczak Maria
Jurasz Aniela
Waliczek Maria
Motyka Zofia
Bednarz Aniela
Kupczak Anna
Dudka Maria
Kupczak Ewa
Dudka Maria
Kupczak Katarzyna

Maryjo,
Królowo Polski….
Apel Jasnogórski w czasie Misji Świętych w Żabnicy
Ojczyzno moja, tyle
razy we krwi skąpana,
ach jaka ciężka jest twoja
rana. Jakże długo cierpienie twe trwa. Polsko oto
Żabnica daje ci wspaniały
dar. Dar modlitwy, abyś nie
była słaba, abyś była silną,
mocą Polaków i pobożnością ludu polskiego. W tej
godzinie Apelu Jasnogórskiego.
(…) Drodzy czciciele
Matki Najświętszej, w każdym domu jest obraz Matki
Boskiej Częstochowskiej.
Patrzymy na ten obraz, na
Czarną Madonnę, śpiewamy, oddajemy cześć, odmawiamy modlitwę i prosimy:
Maryjo bądź z nami, opiekuj się nami. A dzisiejszy
apel jasnogórski, tu w Żabnicy, w góralskim kościele
ma wymiar szczególny, bo choć modlimy się za siebie, za nasze rodziny, to chcemy ten dar modlitwy
ofiarować Polsce. Dzieci kochane, młodzieży droga,
małżonkowie, rodzice, młodsi i starsi Polska potrzebuje
ciebie. Nie zmarnujmy tej szansy, bądźmy dumni, że
jesteśmy Polakami, że mamy Jasną Górę, że mamy
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Chrzest Pana Jezusa
w Jordanie:
„Tyś jest Mój Syn umiłowany…”
		
(Łk 3,22)
Podobne słowa słyszymy
w czasie naszego chrztu.
Ale kto pamięta tamten Głos?

IDŹ ogłoś to po górach
obraz Czarnej Madonny. Maryjo jestem przy Tobie,
pamiętam, czuwam. Jestem dzieckiem Bożym, to
mnie zobowiązuje troszczyć się o losy ojczyzny.
Nie mówić: ktoś inny za mnie zrobi. Ja mam to zrobić, tak pouczał Jan Paweł II, będąc w Częstochowie,
kierując słowa do Polaków: przybywajcie tu, przykładajcie ucho do Jasnej Góry, a Maryja powie wam, co
macie robić. Maryjo powiedz nam, co mamy czynić?
Czy czynimy, czy słuchamy?
Maryjo Królowo Polski pamiętam. Nie jestem
egoistą. Polak nie może być samolubem! Polak nie
może być wyzyskiwany. Pytamy dokąd tyle pracy ludu
polskiego, na wsi i w miastach. Czy mamy nadal być
żebrakami? Czy grozi nam kolejny rozbiór? Inny, ideologiczny. A to jest gorsze, bo to dotyka egzystencji
narodu i państwa polskiego. Maryjo nie będziemy głusi,
nie będziemy zamykać się w sobie. My jesteśmy odpowiedzialni za przyszłe losy naszego narodu. Maryjo
pamiętamy o tych wartościach, które otrzymaliśmy
w domu rodzinnym, w szkole, w kościele. Nie pozwolimy, aby zmarnowało się piękno polskiego narodu.
Piękna mowa, piękne stroje, wspaniałe zwyczaje
i pieśni, które rozsławiają na tych łanach Polski
Twoje Imię. Będziemy dbać o to, co jest polskie i
chrześcijańskie. Tego nie rozdzielimy.

Czuwam. Czuwać będziemy Maryjo na straży naszego polskiego bytowania, tak jak czuwa żołnierz na
straży. Jak matka z dzieckiem, jak lekarz w przychodni.
Czuwać będziemy nad dobrem. Dobrem, jakim jest
wiara, kościół i dziedzictwo naszego narodu. To będzie nas kosztować. To będzie i ofiara. Ale nie chcemy
Polski, która by nie kosztowała. Będziemy bogaci w
historię naszego narodu. Bo historia prawdziwa nadaje
kształt miłości. Tego nam dzisiaj trzeba.
(…)Patrzę na was umiłowani, czcigodni, mieszkańcy
Żabnicy, spracowani, styrani życiem. Popatrz na twoje
ręce spracowane, nogi odmawiają posłuszeństwa, serce
mocniej bije. To wszystko w trosce o Polskę. Maryjo
przyjmij ten dar. Ciesz się nami. Maryjo w sposób
duchowy patrzysz na nas. Nie musisz płakać. Maryjo,
tu nie narzekasz, bo Ty widzisz te tłumy wiernego
ludu, który oddaje Ci cześć. A lud prosi i błaga: Matko
pozostań z nami. Jeszcze raz, jeszcze raz Maryjo okaż
się Matką. Amen.

Wesele w Kanie Galilejskiej:
„…i uwierzyli w Niego
Jego uczniowie.”
		
(J 2,11)
Każdy z nas nieraz otrzymał
od Boga znak,
ale tylko niektórzy
potraktowali go poważnie.
str. 11
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WPATRUJĄC SIĘ W MARYJĘ
Fragmenty homilii wygłoszona przez O. Sylwestra podczas odpustu
ku czci Matki Bożej Częstochowskiej w Żabnicy
(…) Dzisiejsza Ewangelia mówi
nam o weselu w Kanie Galilejskiej.
Ta dobrze znana scena. Ileż to razy
byliśmy na weselu. Może sami organizowaliśmy przyjęcie weselne dla
dziecka, dla kogoś bliskiego. Ileż to
zabiegów nowożeńców, narzeczonych wcześniej i ich rodziców, aby
wszystko dobrze przygotować, aby
wszystko zapiąć na ten przysłowiowy
„ostatni guzik”. A czasami jest tak,
że pomimo starań, wysiłków, pomimo dobrych chęci, coś tam się nie
uda, o czymś zapomnimy, bo przecież
przygotowanie przyjęcia weselnego
wymaga wiele energii i wiele trudu.
I tak było w Kanie Galilejskiej. Na
pewno nowożeńcy bardzo się starali,
aby wszystko wypadło dobrze, ale
niestety zabrakło wina. Może przyszło
więcej gości niż było zaproszonych.
Może wino było tak dobre, że wszystkim smakowało i każdy chciał wypić
więcej, tego nie wiemy. Wiemy tylko,
że zabrakło wina. I kto to dostrzegł?
Zobaczyła to Maryja, która swoim
Matczynym wzrokiem chciała ogarnąć wszystko, tak jak każda matka.
I powiedziała swojemu Synowi: nie
mają już wina.
Maryja przedstawia Jezusowi problem. Mówi o tym, co się wydarzyło.
I nie mówi Mu, co On ma zrobić,
niczego Mu nie nakazuje, o nic Go
nie prosi, tylko sygnalizuje mówiąc:
nie mają już wina. A potem mówi
do sług: zróbcie wszystko cokolwiek

Głoszenie Królestwa Bożego:
„Czas się wypełnił
i bliskie jest królestwo Boże.”
		
(Mk 1,15)
Żyjemy w pełni czasów
i nie ma już na co czekać.
Niebo jest w zasięgu ręki.
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wam powie Mój Syn. I Jezus widząc
zatroskanie Matki czyni cud przemiany wody w wino. Mało osób o
tym wiedziało, a jednak wielu doświadczyło tego cudu, ponieważ mogli dalej cieszyć się z nowożeńcami,
pijąc dobre wino. Jak mówi starosta
weselny: zachowałeś dobre wino aż
do tej pory.
Maryja czuwająca, patrząca na nas
Matczynym wzrokiem, śledzi także i
nasze życie. Ona patrzy i na nas. I
patrząc mówi o nas Jezusowi, o tym,
co dobre i o tym, co złe. O tym, co
nas cieszy i o tym, co nas martwi. I
Jezus w naszym życiu również czyni
cuda. Jezus i w naszym życiu również
działa przemieniając wodę w wino,
czyli przemieniając może gorycz,
smutek, porażki w radość, wesele,
zwycięstwo. I często tak doświadczamy w naszym życiu, że to, co dobre,
przeplata się z tym, co złe. Ale nigdy
zło nie zwycięża i nie powinno zwyciężać. Zawsze jesteśmy wezwani do
tego, by czynić dobro.
Tak jak Jezus przemienił wodę w
wino, tak i my mamy przemieniać
swoje życie, by było ono coraz lepsze,
podobało się Bogu i Matce Najświętszej. Czy tak jest w naszym życiu?
Niektórzy mówią o nas Polakach,
że jesteśmy narodem o pobożności
Maryjnej i tak jest. Maryja zajmuje
bardzo ważne miejsce w naszej religijności, w naszych sercach. Ale czy
ta pobożność Maryjna przekłada się
również na naszą
codzienność? Czy
jesteśmy pobożni
tylko w kościele?
Tylko w czasie
odpustu? W czasie uroczystości?
A jak jest z nami,
gdy wyjdziemy ze
świątyni, gdy za-

kończy się uroczystość? I na nowo
wyjdziemy z tego świętego miejsca,
miejsca Bożej obecności i wyjdziemy
na ulicę do naszych domów, do zakładów pracy, do naszych sąsiadów.
Ile w nas zostanie z tego dobra, z
pobożności? Czy nie zapominamy,
że nie możemy być ludźmi wierzącymi od czasu do czasu, w pewnych
wymiarach godzin, czy w pewnych
okolicznościach, że to powinno towarzyszyć naszej zwykłej codzienności, gdziekolwiek jesteśmy.
Historia naszej ojczyzny i naszego
narodu pokazuje, że nie zawsze tak
jest, że jako Polacy jesteśmy zdolni
do pięknych czynów, do wspaniałych
zrywów, ale i do największej podłości. Wystarczy sięgnąć do historii.
Konstytucja 3 maja rok 1791, rozpoczyna się ta Konstytucja piękną preambułą, odniesieniem do Boga w imię
Boga w Trójcy Świętej Jedynego. W
Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego…
tak rozpoczyna się mniej więcej tekst
Konstytucji 3 maja. W podniosłym
nastroju uchwalona. A rok później
liberum veto, czyli głos sprzeciwu,
który zniszczył polski sejm, bo wystarczył jeden głos sprzeciwu posła,
czy senatora Rzeczpospolitej aby zawetować, zniweczyć wszystko.
A potem przyszła targowica. Sprzedanie państwa zaborcom. Były piękne
śluby króla Jana Kazimierza, piękna historyczna obrona Jasnej Góry.
Pięknie rozwijający się kult maryjny.
Ale w tym samym czasie, jak podają
źródła historyczne Polska była najbardziej pijackim narodem Europy.
Ileż to dóbr materialnych przepito?
Ileż dóbr duchowych zniweczono
przez pijaństwo? Pamiętamy nie tak
dawno śpiewaliśmy pieśń: Boże coś
Polskę, kończąc: Ojczyznę wolną racz
nam wrócić Panie. Podnosiliśmy dwa
palce do góry, w kształcie litery V,
jako znak zwycięstwa. A dzisiaj, gdy
mamy wolną Ojczyznę, co robimy
z tą wolnością? Czy nie jest tak,
że przez nasze osobiste wybory,
decyzje, często wpędzamy naszą
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Ojczyznę w nową niewolę.
I nie chodzi tutaj o niewolę polityczną, czy gospodarczą, ale o wiele
gorszą. Niewolę moralną. Niewolę
postępującej laicyzacji. Chlubimy
się tym, że z naszego narodu wyszedł wielki Papież Jan Paweł II, dziś
czcigodny Sługa Boży i kandydat na
ołtarze. Była taka sytuacja w czasie
jednej z pielgrzymek Papieża do Polski, gdy wiwatujące tłumy krzyczały:
kochamy Cię Ojcze święty! Zostań z
nami! I Papież słuchając tych wiwatów, okrzyków, przerwał na chwilę i
potem powiedział tak: wiem, że mnie
kochacie, ale czy mnie słuchacie? Ile
w nas zostało z nauk Papieskich? A
może nie trzeba sięgać aż do nauki
Papieża. Ile w nas jest z nauki Jezusa?
Z Ewangelii? Kiedy miałeś ostatni raz
w ręku Pismo święte, kiedy czytałeś
i rozważałeś Ewangelię? Czy znasz
Ewangelię? Czy znasz naukę Jezusa
Chrystusa? Przecież według Ewangelii mamy żyć. Czy znasz Ewangelię i
według niej żyjesz? Bo nie daj Boże
gdyby był ktoś spośród nas, kto by
nie znał Ewangelii, bo wtedy nie
będzie według niej żył. I zejdzie na
manowce kłamstwa i grzechu.
Wróćmy jeszcze na chwilę do
dzisiejszej Ewangelii i do tych słów
Maryi: nie maja już wina. I kolejnych: zróbcie wszystko cokolwiek
wam powie Mój Syn. Czy nie jest
to piękny przykład modlitwy? Maryja
nic nie nakazuje Jezusowi. Maryja
nic nie sugeruje i nie narzuca się,
tylko mówi o problemie. Czyż nie
tak powinna wyglądać nasza modlitwa? Tymczasem może jest tak, że
przychodzimy tutaj do kościoła, czy
w innych miejscach, gdziekolwiek się
modlimy, wyciągamy w cudzysłowie
jakąś karteczkę z listą życzeń do Pana
Boga. Panie Boże proszę Cię o to,
daj mi to, zrób to i tamto, bo ja Cię
o to proszę.
I jak gdyby zamieniamy się miejscami. To nie Bóg mówi zróbcie
wszystko cokolwiek wam powiem,
ale my mówimy do Boga, zrób to,

próśb, chociaż jest to w Ewangelii:
co ja do Ciebie mówię. I wtedy my
stawiamy siebie w miejsce Boga. A kto prosi, otrzymuje. Ale zawsze
dodawajmy: jeżeli taka jest Twoja
wystarczy tak jak Maryja powiedzieć
wola. I taka modlitwa będzie Bogu
Jezusowi o swoim problemie. I może
najmilsza.
Jezu Ty działaj tak jak Tobie się poNa koniec warto przypomnieć słodoba. Może czasami warto zamknąć
wa Jana Pawła II, którego pontyfikat
usta, a otworzyć serce, aby posłuupłynął pod znakiem, pod hasłem,
chać co Bóg do mnie mówi. Abym
zawołaniem: Totus Tuus – Cały Twój
zastanowił się jaki Bóg ma plan woMaryjo. Wpatrując się w Maryję Jan
bec mnie, wobec mojego życia. My
Paweł II stał się święty, nie mamy ku
tworzymy sobie różne plany. Planutemu żadnych wątpliwości, chociaż
jemy swoją przyszłość, swoje życie,
jeszcze nie jest beatyfikowany, ani
mamy wspaniałe marzenia. Może i
kanonizowany. Ale dzisiaj już nazydobrze. Ale czy w tym wszystkim
wamy go Janem Pawłem II Wielkim.
dajemy miejsce dla Boga?
Podobne wyżyny świętości, i co do
I dlatego by Bóg działał w nas.
tego też raczej nie mamy wątpliwości,
Czasami jest to trudne, bo nie raz
tylko potrzeba modlitwy, aby został
przyjdzie nam zrezygnować ze swoich
wyniesiony na ołtarze pod znakiem
własnych planów, ze swoich marzeń,
Maryi osiągnął wielki Prymas Tyaby podjąć to wezwanie, które Bóg
siąclecia, Kardynał Stefan Wyszyńkieruje do nas. Nieraz może przyjdzie
ski. Też Maryja zaprowadziła go do
wziąć na ramiona krzyż, aby iść za
świętości. Wpatrujemy się w naszych
Jezusem. I wtedy może buntujemy
świętych Patronów, których tylu jest
się czasami jak małe dziecko, które
w niebie, którzy orędują za nami. Tylu
nie skarcone przez rodziców. Małe
czcicieli Matki Bożej. Podziwiamy
dziecko płacze, tupie nogami, krzyczy
ich. Ale musimy pamiętać, że droga,
dlaczego ja? Ja tego nie chcę, ja tego
którą oni przeszli jest przeznaczonie zrobię, daj mi to czy tamto. I my
na także dla nas. To nie jest tak, że
czasami też może jak małe dziecko
tylko wybrani czy nieliczni mają do
się zachowujemy, tupiemy nogami,
tego prawo czy przywilej. Jeżeli Jan
mamy pretensje do Pana Boga i móPaweł II stał się Wielki wpatrując
wimy dlaczego ja? Dlaczego nie sąsię w Maryję. Jeżeli Kard. Stefan
siad, dlaczego nie tamten, czy tamta,
Wyszyński stał się Wielki wpatrując
ale ja? I wtedy tak trudno zgodzić się
się w Maryję. Jeżeli tylu świętych
na wolę Bożą. Chociaż codziennie
przeszło przez życie dobrze czyniąc
mówimy: bądź wola Twoja.
wpatrując się w Maryję, to także ty
Krzyż nie jest przyjemny w dźwiMożesz przejść przez życie dobrze
ganiu. Ale Jezus nie obiecywał nam
czyniąc, uświęcając się, wpatrując
łatwego życia. Nie mówił będziecie
się w Maryję, krocząc Jej śladami.
chodzić po dywanie z kwiatów, ale
I niech tak się stanie w życiu każdego
będziecie, jeśli kto chce iść za Mną,
i każdej z nas. Amen.
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie
naśladuje. Kto
straci swoje życie, Przemienienie
ten je zyska. Dla- na górze Tabor:
tego może spró- „…Nie wiedział bowiem,
bujmy modlić się co mówi.” (Łk 9, 33)
tak jak Maryja.
Przedstawiając Dzisiaj również wielu
Jezusowi swoje nie wie co mówi,
radości, kłopoty, rozmawiając o Jezusie
bez listy żądań i i wierzących.
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W tym znaku zwyciężysz!
Kazanie wygłoszone przez ks. Mariana Papiernika
na zakończenie Misji Świętych

Umiłowani w Chrystusie Panu!
Na zakończenie Misji Świętych
punktem centralnym, który wpisuje
się w historię parafii, to poświęcenie Krzyża Misyjnego, jako pamiątki
Misji Świętych oraz krzyży domowych, które niesiemy do naszych
mieszkań. Uroczyście zawieszamy i
one są znakiem, że uczestniczyliśmy
w tych nabożeństwach Misyjnych.
I młodemu pokoleniu będziemy przekazywać, jaka nauka płynie z tego
znaku na dalsze dni naszego życia.
Umiłowani od czasu, kiedy na górze
Kalwarii został postawiony krzyż, a
na nim zawisł Jezus Chrystus Zbawiciel świata minęło tyle wieków,
tyle czasu.
Ten znak, który za czasów Chrystusa był znakiem poniżenia, znakiem hańby, Bóg wybiera ten znak dla Swego Syna,
aby na nim zawisł i przez swoją mękę i śmierć zbawił
ludzi wszystkich czasów. Od tego czasu ludzie wszystkich pokoleń z szacunkiem, z czcią biorą do ręki ten
krzyż, całują, wieszają w domach, ozdabiają miejscowości, małe i większe. Krzyż zdobi wierze kościołów.
Wieszamy w szkołach, w urzędach, fabrykach, bo ten
znak zawsze będzie przypominał ludziom wszystkich
czasów, jak Bóg cię kocha. Jak Bogu zależy na każdym z nas.
Dzisiejszy świat przeżywa wiele dramatów, nieszczęść
ludzkich mimo wspaniałych osiągnięć w różnych dziedzinach życia. Świat współczesny chce nam zbudować
ojczyznę mlekiem i miodem płynącą, a mimo wszystko
tyle cierpień, tyle dramatów, tyle nieszczęść. Kościół,

Ustanowienie Eucharystii:
„Bierzcie i jedzcie,
to jest ciało Moje.”
		
(Mt 26,26)
Bóg dał się człowiekowi
do zjedzenia,
Aby ludzie
przestali się zagryzać.
str. 14

jako wiekowy wychowawca ludzkości proponuje nam na nowo spojrzeć
na ten święty znak wiary, zbawienia
i nadziei. Życie człowieka z tym
znakiem jest związane od pierwszej
chwili istnienia aż po grób. To nie
przypadkiem rodzi się małe dziecko,
jak mówią pielęgniarki w szpitalu
na oddziale położniczym. Matka
uradowana, uszczęśliwiona. Dziecię się narodziło. Czym to dziecko
obdarzy najpierw, jakim gestem?
Pocałunkiem miłości matczynej,
a później drżącą ręką znaczy na
czole znak krzyż świętego. Synu,
córko, po urodzeniu mamusia cię
naznaczyła tym znakiem. Znakiem
wiary, miłości i nadziei Jezusa. Ileż
to razy w życiu czynimy ten znak?
Od lat dziecinnych w domu.
Nie bez znaczenia był ten znak matki, która krajała
chleb, ale zanim dzieliła go dzieciom, to nad bochenkiem
chleba czyniła znak krzyża świętego. Nie bez znaczenia
była ta kropielnica przy drzwiach. Domownicy wychodząc z domu maczali rękę w tej wodzie święconej
i żegnali się. To miało swoją wymowę. Potrzeba było,
aby te kropielnice wróciły do naszych domów, aby wychodząc z domu, każdy z nas się żegnał. Przechodzimy
koło kościoła, żegnamy się, koło kapliczki przydrożnej.
Dzieci w szkole rozpoczynają lekcję, zajęcia czyniąc
znak krzyża świętego i modląc się do Ducha Świętego:
Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze,
dodaj nam ochoty i zdolności.
Ileż to razy w życiu się żegnamy? Czynimy ten znak
na swoim ciele, na czole, na sercu, na ramionach, aby
Jezus Chrystus był uwielbiony przez ten znak krzyż
świętego, który czynimy. Jaki wzruszający jest moment,
kiedy syn albo córka opuszcza dom rodzinny. Tak było
w naszych domach, powinno tak być. (…) Jaki ten
gest jest wymowny. Rozpoczynają nową drogę życia
małżeńskiego, proszą rodziców o błogosławieństwo. Ileż
to razy czynimy ten znak? Znak wiary, znak miłości,
znak nadziei. Ale były czasy, były czasy, kiedy ten
znak i w naszej ojczyźnie był niewygodny. Usuwano,
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niszczono ten znak, zabraniano wieszać. I za czasów
stalinowskich, i za czasów liberalnych.
(…) Bo krzyż czego uczy? Szacunku, miłości, zrozumienia, przebaczenia, cierpliwości, sumienności. A ci,
którzy ten krzyż chcieli usuwać, to ludzie, którzy chcieli
wprowadzać zamęt w umysłach ludzkich. W umysłach
młodych ludzi, żeby ich zniekształcić, zniewolić, okłamać, zbałamucić. I dlatego chylimy czoło dziś. Trzeba
historycznie przypominać ile Polaków broniło krzyża
na przeszczeni ostatnich lat i ostatnich czasów. Brama
stoczni Gdańskiej, świat pracy protestował, wieszając

Ducha Świętego, aby nas umocnił, uświęcił, abyśmy to
zło, które się tak rozpleniło w naszej ojczyźnie przez
moc tego krzyża i Ducha Świętego zostało wypędzone. A w Zakopanym, gdy stanął pod Giewontem, jak
wołał: Krzyżu giewontowy bądź uwielbiony, aż po
Gdańsk. A moc i nauka płynąca, nich uświęca Polaków, ubogaca rodziny, uszczęśliwia synów i córy
tej umiłowanej ziemi. Mojej ziemi.
A dziś jakie miejsce w twoim życiu zajmuje krzyż?
Czy się go nie wstydzisz? Czy się godnie żegnasz?
Czy poprawnie czynisz ten znak krzyża na czole, na
sercu i na ramionach? Czy tylko takie hokus-pokus,
byle jak. Przez godne przeżegnanie się przyznajesz się
do Chrystusa, wyznajesz swoją wiarę. I kiedyś przyjdzie taki moment, kiedy ostatni pocałunek na tej ziemi
złożysz na krzyżu. I kiedyś do ręki dadzą ci krzyż i
pójdziesz do wieczności. I na twoim grobie stanie krzyż.
I dlatego dzisiaj ta nasza uroczystość kończąca Misje
Święte jest zwycięstwem krzyża przez was w naszej
polskiej rzeczywistości. Z okazji 2000 roku ukazał się
taki piękny wiersz, który chciałbym na koniec zacytować
wam wszystkim, abyście sobie wzięli do serca i z tymi
słowami poszli dziś do domów.
Nie damy Chryste krzyża zdjąć
Ze szkół, szpitali, domów.
Twój znak będziemy jawnie czcić,
Nie w kącie, po kryjomu.
Krzyż drogowskazem polskich dróg.
Tak mi dopomóż Bóg!
Niech się nie lęka krzyża nikt,
Niech krzyża się nie boi.
Na wierze w ten najświętszy znak,
Ojczyzna nasza stoi.
Wybrał ojczyznę naszą Pan
W swych łaskach niepojętych.
U stóp Maryi Polsko trwaj,
Jak Chrystus z krzyża zdjęty.

krzyż na bramie i obraz Matki Bożej Częstochowskiej.
Chcemy chleba! Nie oszukujcie nas! Chcemy pracy i
godnej zapłaty! Tak było i w Nowej Hucie. Tak było
i w kopalni „Wujek” w okresie stanu wojennego i w
innych miejscach naszej ojczyzny. A Jan Paweł II, ten
nasz patriota, co tak umiłował ojczyznę, chociaż musiał ją z bólem pożegnać. Gdy przyjechał pierwszy raz
do Warszawy stanął na Placu Zwycięstwa pod dużym
krzyżem, z którego spływała czerwona stuła. I mówił do
rodaków: Chrystus nigdy nie zgodzi się na to, aby na
tej ziemi, mojej ziemi deptano prawo Boże. I prosił

Amen.

Modlitwa w Ogrójcu:
„Ojcze,… zabierz ten kielich
ode Mnie.”
		
(Mk 14,36)
Wiara bez Boga
zawsze jest ponad nasze siły.
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PIELGRZYMI SZLAK
Kalwaria Pacławska to cel naszej pielgrzymki, na
którą wyruszyliśmy w ostatnich dniach czerwca. Większość Pielgrzymów nigdy tam nie była: w Kalwarii jak
również w pięknym zakątku Polski, jakim jest Beskid
Sądecki i Bieszczady. Wyruszyliśmy w trudnym czasie
po powodzi, pokonując wiele przeszkód w postaci zerwanych mostów i uszkodzonych dróg na całej trasie
do Kalwarii.
Na pielgrzymim szlaku zatrzymaliśmy się w Starym
Sączu. Rynek tego miasta to perła architektury średniowiecznej. Turystów i pielgrzymów pociąga jednak
klasztor sióstr Klarysek, założony przez księżną Kingę,
żonę Bolesława Wstydliwego, po którego śmierci sama
wstąpiła do klasztoru. Niedaleko od klasztoru znajduje
się ołtarz papieski i Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II – Wotum Wdzięczności za
pontyfikat Jana Pawła II oraz za kanonizację błogosławionej Kingi, której Papież Polak dokonał w tym
miejscu 16 czerwca 1999 roku.

Owczary – dawna cerkiew grekokatolicka z 1653
roku. Od 1947 roku użytkowana przez kościół rzymskokatolicki, jako filia parafii w Sękowej. To jedna
z piękniejszych drewnianych cerkiew łemkowskich i

Biczowanie:
„Piłat rzekł do nich:
Każę Go więc wychłostać
i uwolnię”
		
(Łk 23, 16)
Ci co chłoszczą wiarę,
najczęściej
chcą się od niej uwolnić.
str. 16

najlepiej zachowanych. Mogliśmy podziwiać barokowy ikonostas i ołtarze boczne z ikonami Najświętszej
Maryi Panny i św. Mikołaja.

Sękowa – kościół św. Filipa i św. Jakuba. Drewniana Świątynia wraz z innymi kościołami małopolski i Podkarpacia znajduje się na liście światowego
dziedzictwa UNESCO. Ze względu na swą historię i
wygląd nazywana Perłą Beskidu Niskiego.
Dukla – to kolejny etap naszej pielgrzymki, miasta
z klasztorem O.O. Bernardynów i pustelnia św. Jana
z Dukli. W pustelni znajduje się kaplica, w której
uczestniczyliśmy we Mszy św. Poniżej kaplicy cudowne
źródełko, a w lesie stacje Drogi Krzyżowej.
Komańcza – to miejscowość w Bieszczadach znana przede wszystkim z klasztoru sióstr Nazaretanek,
w który przebywał internowany po raz czwarty ks.
Prymas Stefan Wyszyński. Wcześniej Ks. Prymas był
więziony przez reżim w Rywałdzie Królewskim Stoczka
Warmińskiego oraz Prudniku Śląskim.
Utrudzeni całodziennym zwiedzaniem ciekawych
miejsc, w późnych godzinach wieczornych dotarliśmy
do celu naszej pielgrzymki. Czekała na nas obiadokolacja i gościnny Dom Pielgrzyma.
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Kalwaria Pacławska – to niewielka miejscowość
przy granicy z Ukrainą. Osadzona na szczycie wzgórza,
otoczona piękną przyrodą. Miejsce pątnicze – Sanktuarium, które nie ogranicza się tylko do Świątyni i
klasztoru, ale rozciąga na okoliczne wzgórza i doliny,
łąki i lasy. I w swoich kapliczkach przybliża wiernym

tajemnice wiary zaczerpnięte z życia Chrystusa Pana
i NMP. Ze względu na szczególny kult Męki Pańskiej
nazwane Jerozolimą Wschodu. Ze względu na obecność
cudownego obrazu MB i umiłowanie Maryi przez wiernych, zwana Jasną górą Podkarpacia. Uczestniczyliśmy

w Nabożeństwie Drogi Krzyżowej, którą prowadził
alumn O.O. Franciszkanów oraz we Mszy św. w bazylice Matki Bożej Kalwaryjskiej. W modlitwach przez
pośrednictwo Matki Bożej Pacławskiej polecaliśmy całą
naszą wspólnotę parafialną, wszystkie rodziny, rodziców
i dzieci, chorych i starszych oraz prywatne intencje. Z
żalem opuszczaliśmy to wyjątkowe i święte
miejsce, gdzie Bóg od wieków ubogaca
pątników swoimi łaskami.
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się
na zamku w Krasiczynie. To XVI wieczna
rezydencja magnacka, w której zamieszkiwali wielkie rody Rzeczpospolitej. Zamek jest
dziełem Krasickich, Potockich i Sapiechów.
Wokół zamku park z pięknymi starymi drzewami i krzewami. Atrakcją tego zamku jest
również XVI wieczna Kaplica Zamkowa
porównywana z taką perłą polskiej kultury,
jaką Kaplica Zygmuntowska na Wawelu.
Ostatnie miejsce, które zwiedziliśmy, to
Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu.
Zwane również Sanktuarium Matki Bożej Płaczącej.
Matce Bożej dziękowaliśmy za trud pielgrzymowania odmawiając różaniec na szczycie Kalwarii Saletyńskiej.
Pątnik

Piesza pielgrzymka do Częstochowy
Nadszedł dzień 6 sierpnia – to
czas rozpoczęcia 19-tej pieszej pielgrzymki Diecezji Bielsko-Żywieckiej
do Częstochowy. Przed wyjazdem
do Hałcnowa grupa pielgrzymów z
naszej parafii stanęła przed obrazem
Matki Boskiej Częstochowskiej w
swoim kościele parafialnym, a Bożego błogosławieństwa z opieką Matki
Najświętszej udzielił ks. Proboszcz
Jacek Jaskiernia.
W sanktuarium Matki Bożej
Bolesnej Mszy św. przewodniczył
ks. bp. Tadeusz Rakoczy. Zwracając
się do pątników przypomniał trudny
czas, gdy w ojczyźnie nadal trwa
walka z krzyżem Jezusa Chrystusa.
Jednak to wy „będziecie świadkami
miłości” i z tym hasłem wraz z Apostołem Jakubem oraz jego muszlą
– symbolem na piersiach wyruszy-

liśmy na Jasną Górę.
mim szlaku jest czas na modlitwę
W grupie 6-tej (granatowej), w i śpiew, na radość i zadumę, na poktórej idziemy razem z sąsiadami z znanie nowych ludzi i obecność saCięciny, Ciśca, Węgierskiej Górki, mego Boga. Do Niego to zanosimy
Milówki i Ujsoł. Patronką jest św. swoje troski, żale, prośbę o zdrowie
Faustyna, a przewodnikiem naszym i wieczny odpoczynek dla zmarłych.
jest ks. Damian Koryciński. Nie za- Dla tych, którzy nie pojednali się
brakło również ks. Zygmunta Toka- jeszcze z Panem Bogiem jest możrza, salezjanina, który mówił bardzo liwość spowiedzi w drodze oraz cociekawe kazania i konferencje.
dziennej Mszy św. Księża na szlaku
Tak jak dawniej podążamy przez pielgrzymim mają moc odpuszczania
Wilamowice, Bielany, Oświęcim, grzechów bardzo ciężkich.
Chrzanów i Koziegłowy.Tu od- Cierniem ukoronowanie:
był się mecz pił- „Uplótłszy wieniec z ciernia
karski pomiędzy włożyli Mu na głowę.”
(Mt 27, 29)
drużyną księży 		
a grupą porząd- Dla niektórych wiara –
kowych, wynik to plecenie o wierze,
sprawiedliwy 3:3. od którego zawsze boli głowa.
Bo na pielgrzy-
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Wraz ze sprzyjającą pogodą
doszliśmy do ostatniego noclegu
w miejscowości Bargły. Rano na
twarzach widać radość i wzruszenie,
że to dzisiaj uklękniemy i pokłonimy się Matce Jezusa. Każdy z nas
ubrał się schludnie, aby wyglądać
z godnością przed Jej Obliczem.
Na ostatnim postoju przed Jasną Górą, w lesie dla tych, którzy
idą tym szlakiem pierwszy raz wyplatane są wianki na głowę – to
taki dawny zwyczaj. Jedząc i pijąc
wspominamy tych wszystkich, którzy nas gościli w swoich domach,
częstowali zupą pieczywem, smakołykami na postojach – dziękując
za ich dobre serce oraz prosimy
św. Faustynę o Boże miłosierdzie
dla nich i dla świata całego.
Mijamy drogowskaz z napisem
Częstochowa, teraz idzie się lżej
i weselej. Zza chmur wyłania się

wieża klasztoru jasnogórskiego –
klękamy na twardym asfalcie i modlimy się, każdy jak umie w tamtym kierunku zanosi swoje prośby
i zmartwienia.
Przez miasto idziemy radośnie z
bardo głośnym śpiewem i tak stajemy na wałach Jasnej Góry. Tu wita
nas nasz ordynariusz bp. Tadeusz
Rakoczy. Na czele grupy stoi młoda para odświętnie ubrana, której
biskup udziela swojego błogosławieństwa na dalszą drogę życia. Za
nimi stoją małe dzieci z rodzicami,
niepełnosprawni na wózkach i my,
szczęśliwi, zmęczeni pielgrzymi.
Gdy kładziemy się krzyżem na ziemi, łzy same cisną się do oczu – lecz
to żaden wstyd. W myśli jest tylko
jedno – tak doszedłem tu do Ciebie
– Matko moja – dzięki Twojej opiece, teraz dziękuję Ci za wszystko i
przepraszam Cię za wszystko.

Uroczystą Mszą św. o godz.
11:00 zakończyliśmy to wspólne
pielgrzymowanie, bo byli z nami
Węgrzy, Czesi i Słowacy, którzy
też musieli wrócić do siebie.
Dla tych, którzy w tym roku
byli nieobecni na pątniczym szlaku,
a chcieli się dołączyć, otwarto stronę internetową. Były transmisje w
Radiu Beskidów oraz TV Trwam.
Wracając do swoich domów
chcemy podziękować głównemu dyrektorowi pielgrzymki ks. Józefowi
Walusiakowi, Księżom, grupom medycznym, przewoźnikom i każdemu
z osobna.
Do zobaczenia za rok na jubileuszowej 20-tej pieszej pielgrzymce
na Jasną Górę i Szczęść Boże!
Pątnicy z Żabnicy

Dziesięć dni w drodze i w łasce.
DZIEŃ I
Nasza Pielgrzymka rozpoczęła bladym świtem uroczystą Mszą świętą. Zaraz po zakończonej modlitwie
zapakowaliśmy nasze bagaże do autokaru, zajęliśmy
miejsca i ruszyliśmy w drogę. Nikt nie spodziewał się,
że oglądając krajobraz Żabnicy zza szyb autobusu nie
zdążymy zatęsknić za tym widokiem, gdyż aby ponownie go zobaczyć nie musieliśmy zbyt długo czekać. Tuż
za granicą Żabnicy z Węgierską Górkę okazało się,
że zapomnieliśmy o naszych chustach pielgrzymkowych. Na szczęście szybko się zorientowaliśmy i nie
musieliśmy daleko wracać. Dalsza podróż przeminęła
bez niespodzianek w miłej modlitewnej atmosferze.

Droga Krzyżowa:
„A On sam dźwigając krzyż
wyszedł na miejsce
zwane Miejscem Czaszki.”
( J 19, 17)
Gdy ludzie odrzucają
Chrystusa,
wtedy sami muszą dźwigać
swój krzyż.
str. 18

By dojechać do celu, jakim było miasteczko Tarvisio
przejeżdżaliśmy przez Czechy i Austrię podziwiając
rozmaite widoki.
Późnym popołudniem dotarliśmy na miejsce. W hotelu przywitano nas przepyszną kolacją. Daniem głównym była pasta, czyli makaron w sosie pomidorowym.
Degustując się kolacją nie mieliśmy pojęcia, że będzie
ona nam towarzyszyła przez cały okres tej podróży. Po
kolacji każdy wybrał się na mały spacer by zapoznać
się z tym jakże malowniczym miejscem.
DZIEŃ II
Padwa. Oczywiście, aby tam dotrzeć musieliśmy pokonać kolejne kilometry naszym autokarem, ale podróż
umilał nam nasz przewodnik Pan Zbyszek. Opowiadając ciekawe anegdoty i ciekawostki sprawiał, że droga
stawała się krótsza i przyjemniejsza.
Pierwszym miejscem, do którego się udaliśmy była
Bazylika Św. Justyny budowana na wzór Bazyliki Św.
Antoniego, która choć wielu licznych pielgrzymek nie
jest najważniejszym kościołem w Padwie. Wewnątrz
znajduje się grób św. Antoniego Padewskiego. W Padwie obejrzeliśmy również jeden z pierwszych uniwer-
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sytetów, zjedliśmy pierwsze włoskie lody. Po południu
udaliśmy się do kolejnego hotelu, który znajdował sie
nieopodal plaży. Więc jak wiadomo zaraz po zakwaterowaniu w Hotelu Corona udaliśmy się by zakosztować
morskiej kąpieli. Nie można nie wspomnieć o tym że w
hotelu spotkała nas miła niespodzianka. Mogliśmy usłyszeć polski język, gdyż panie pracujące w hotelu były
naszymi rodaczkami. Po kolacji poszliśmy do kościoła
na wieczorną Msze Świętą, gdzie ksiądz Maciej oczytał
Ewangelię w języku polskim. Tuż po nabożeństwie wychodząc z kościoła natknęliśmy się na festiwal. Energia
bawiących się włochów udzieliła się także kilku z naszych pielgrzymów, którzy wzięli udział w tańcach.
DZIEŃ III
Niektórzy rozpoczęli go bardzo wczęnie gdyż o godzinie 4 rano. Kilku śmiałków udało sie na plaże by
zobaczyć wschód słońca. W czasie drogi furorę zrobiły
owce pasące sie w pobliżu drogi. Dzień trzeci jest
dniem poznawania św. Franciszka. Wpierw zwiedziliśmy kościół który był kolebką zakonu franciszkanów.
Znajdują się w nim drzwi do celi świętego oraz jego
miejsce śmierci. Zobaczyliśmy także posąg świętego
w którym gołębie uwiły sobie gniazdo, oraz ogród w
którym rosną legendarne róże bez kolców.
Sam Asyż na każdym zrobił piorunujące wrażenie.
Każda budowla, najmniejsza uliczka wykonana była
z jasnego kamienia. A panorama jaką można było dostrzec zapierała dech w piersiach. Zwiedziliśmy Katedrę św. Klary, św Franciszka oraz pobliskie muzea
przybliżające sylwetki jakże zasłużonych kościołowi
świętych. Następnie odbyła się Msza Święta w której
dziękowaliśmy za wspaniałą pogodę która uprzyjemniała pielgrzymowanie.
DZIEŃ IV
Watykan. Gdy w grę wchodzi możliwość odprawienia Eucharystii w Grotach Watykańskich żaden,
nawet ten najbardziej strudzony pielgrzym nie będzie
narzekał na pobudkę przed świtem. Mieliśmy możliwość nie tylko zobaczenia grobu naszego rodaka
Jana Pawła II (co już było czymś wyjątkowym, gdyż
nie każdej pielgrzymce to się udaje) my również mogliśmy uklęknąć i się pomodlić, czym mało kto może
się pochwalić. Sama modlitwa w tak świętym miejscu
w towarzystwie śpiewów chóru sprawia że człowiek
czuje sie bliżej Boga.
Zwiedzając Bazylikę św. Piotra pan Zbyszek przekazał nam ciekawą historie Kościoła. Żadna rzeźba,
obraz czy fresk nie znalazł się tam przez przypadek.
Na Placu św. Piotra każdy z nas sentymentalnie
spojrzał na „okno papieskie” z którego Papież Polak

przez wiele lat wygłaszał kazania i modlił sie z wiernymi z całego świata.
Tego dnia obejżeliśmy również Kaplicę Sykstyńską oraz muzeum Watykańskie które przepełnione
jest zabytkami świadczącymi o bogatej historii naszej
wiary. Bardzo ucieszyła nas Fontanna di Trevi, która
jest najbardziej znaną barokową fontanną Rzymu nie
tylko z powodu jej wyjątkowej rzeźby ale i dlatego że
mogliśmy się trochę ochłodzić.
Z ulic miasta widać kilkusetletnie kolumny, pozostawione jako pozostałości po dawnym Rzymie. Niewątpliwie z wszystkich świeckich zabytków największe
wrażenie sprawiło Koloseum. Ta 48 metrowa budowla
sprawiła że każdy z nas poczuł się mały wobec wielkości architektury starożytnej.

DZIEŃ V
Rozpoczęliśmy Audiencją Papieską. Benedykt XVI
przejechał dwukrotnie obok naszego sektora. To bardzo
wzruszające przeżycie gdy tuż obok Ciebie przejeżdża
osoba z tak wielką charyzmą że od razu wiadomo iż
jest to ktoś wielki, wyjątkowy. Po błogosławieństwie i
wspólnej modlitwie z Papieżem udaliśmy się na dalsze
zwiedzanie. Poznaliśmy wiele kościołów i katedr, modląc się pokonaliśmy liczące 28 stopni schody, które
zgodnie z legendą pochodzą z pałacu Poncjusza Piłata, a
Jezus Chrystus miał być po nich prowadzony na sąd.
DZIEŃ VI
Monte Casino. Tam na cmentarzu odbyła się Msza
Święta za poległych. Złożyliśmy również kwiaty. Na-

Śmierć na Krzyżu:
„Ojcze w Twoje ręce
powierzam ducha mojego.”
		
( Łk 23, 46)
Doczesność jest
poszukiwaniem
i przygotowaniem miejsca
dla duszy na wieczność.
str. 19
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stępnie udaliśmy się do Klasztoru Benedyktynów.
Panujący tam spokój i cisza napawały zadumą. Postać
św Benedykta czczona jest jako patrona pokoju, pracy i
ludzi konających. Żył na przełomie V i VI wieku. Jego
życie znamy dzięki II księdze Dialogów św. Grzegorza
Wielkiego, który napisał je w formie pełnych cudownych
wydarzeń, budujących opowiadań, ukazujących św. Benedykta, jako wielkiego mnicha i człowieka Kościoła.

DZIEŃ VII
Monte Sant’ Angelo – to miejsce którym opiekują się polscy zakonnicy. Sanktuarium zbudowane jest
na grotach, w których kilkakrotnie objawiał się św.
Michał Archanioł. Świętość tego miejsca czuło się w
powietrzu.
W tym dniu punktem docelowym było San Giovanni Rotondo. Miasto Ojca Pio. Zobaczyliśmy jak
dokładnie żył, jak ciężko pracował i jak wiele dawał
z siebie innym. Każdy skrawek miasta przypominał o
wielkości jak i dobroci tego człowieka. Odwiedziliśmy
muzeum oraz jego grób.
Na kolację, jak co wieczór „pasta”, a później wieczorne spacery.

Zmartwychwstanie Pana Jezusa:
„Dlaczego szukacie żyjącego
wśród umarłych?...”
		
(Łk 24, 5)
Niewierzącym
trudno uwierzyć w Jezusa,
który nie ożywia naszego życia.
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DZIEŃ VIII
W drodze do Loreto odwiedziliśmy sanktuarium
Świętego Oblicza w Manoppello koło Pescary na wybrzeżu Adriatyku, gdzie przechowywany jest tajemniczy wizerunek Chrystusa utrwalony na cienkim jak
mgiełka, przezroczystym płótnie. Wizerunek odpowiada
wizerunkowi z Całunu Turyńskiego, co czyni bardziej
wiarygodną legendę, że jest to chusta św. Weroniki.
Podróż do Loreto mija szybko.
Urozmaicają ją śpiewy i wspólna
modlitwa.
Po przybyciu na miejsce zapoznajemy się z miasteczkiem, jego
zabytkami i atrakcjami. Noc nie
należy do najlepszych, gdyż od
wczesnych godzin rannych tuż pod
naszym hotelem przechodzi liczna pielgrzymka, której towarzyszą
głośne śpiewy.
DZIEŃ IX
Z samego rana zwiedzamy Domek Matki Boskiej. Znajduje się
on w głównym kościele w Loreto.
Pielgrzymi z całego świata licznie odwiedzali to miejsce w tym
dniu, gdyż obchodzono rocznice
pielgrzymki Jana Pawła II do tego miejsca. Później
pomodliliśmy się na Polskim Cmentarzu Wojenny
w Loreto, na którym pochowano żołnierzy 2. Korpusu
Polskiego gen. Andersa, którzy zginęli podczas walk o
zdobycie Ankony w 1944 r.
Około godziny 14 jak zwykle w wyśmienitym humorze zapakowaliśmy walizki do autokaru i obraliśmy
kierunek: POLSKA.
DZIEŃ X
Ok. godziny 7.30 byliśmy już przed naszym Parafialnym Kościołem. Odbyła się Msza Święta dziękczynna
za bezpieczną podróż, wspaniałą pogodę i wszystkie
otrzymane łaski.
Ta pielgrzymka była czasem świętym, niepowtarzalnym, pełnym głębokich przeżyć. Zawdzięczamy
to nie tylko atmosferą nawiedzonych miejsc,
ale i ludziom, którzy nam towarzyszyli. Byliśmy zgraną i wesołą grupą, co sprawi że te 10
dni każdy będzie wspominał z uśmiechem na
twarzy choć i lekkim żalem że czas spędzony
razem płynął zbyt szybko.
Pielgrzymka
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Z Kroniki Parafialnej
Wzgórze wsi nad „Bednarzami” wśród lasów arcyksiążęcych i na polanach
(Milówki, Koloniści, Płone, Dadoki, Tworzówka) Żabnica ma taką ładną
przyrodę, że gdyby były pieniądze można by zrobić ładne letnisko górskie pod
Lipowską, Romanką, Prusowem i Abrahamowem. Część historyczną Żabnicy
oparłem na dokumentach historycznych żywieckich, opowiedaniach starych
gospodarzy jak: Kupczak, Wójcik Nr domu 590, zwany Wnękiem, praprawnuk
owego Sandeckiego – pierwszego osadnika żabnickiego, pieczętującego się
(herbem) „Ostoja” o typie czysto góralskim, smukłym i orlim nosie.
Autochtoni żabniccy wywodzą więc rody swoje ze szlachetczyzny,
która później pomieszała się silnie z elementem zbójeckim, - jak to bywało na
całem Podhalu. Od strony zachodniej 4m od ściany plebanji już był obcy grunt
Józefa Gluzy i jego po 1-szej żonie nieletnich dzieci. Skłoniłem tego gospodarza
– sąsiada do wyjazdu do Poznańskiego na kolonizacyjną działkę rządową, a
3/5 części jego sąsiednich za płotem parcel wykupiłem (a 2/5 należą do nieletnich
dzieci i tylko z powodu zabraniającej ustawy nie dało się kupić i z tego (2/5 części
płaci się dzierżawę). A ponieważ od zięcia Walkarzowej, Kocierza wykupiłem
dalszą parcelę od łąki, więc w ten sposób parcela 3205 wróciła się na własność
probostwa i od strony zachodniej nastąpiło rozszerzenie się terenu dla plebanji i
powstał ogród warzywny, którego dotychczas nie było. Wykupiłem te parcele pomimo
sprzeciwiania się Komitetu czyli Rady Kościelnej, gdyż bali się komitetowi nowych
składek na ten cel; tak chcieliby mieć wszystko, ale bez trudów żadnych!!!
W roku 1938 ze składek parafian kupiłem nowe 2 lniane białe z regionalnymi
haftowanymi czerwonymi, w paru kolorach kwiatami obrusy.
W tym roku parafianie lepiej przystępowali do świętych sakramentów,
bo udzielono 3660 komunji świętych. Zaczyna się powoli odnowienie
i odrodzenie duchowe.
Wniebowstąpienie:
„Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo?”
								
(Dz 1, 11)
Wierzący nie może stać i wpatrywać się w niebo.
Musi iść i dawać świadectwo jego istnienia
jeżeli nie całemu światu, to przynajmniej sąsiadom.
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Niedługo trwała zmiana ku lepszemu, bo oto w 2 lata po misjach
w czasie uroczystości 10-lecia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
Żeńskiej po akademii na zabawę w Domu Katolickim napadła silnie
zorganizowana bojówka zbójników – parobczaków w Żabnicy pod komendą
[……. dane personalne bandy] zdemolowała cały dom, wybijając wszys-tkie
szyby z ramami, niszcząc drzwi, rozbijając dachówkę na dachu, waląc piec i
obryzgując ściany krwią, tak że w pokojach i przed domem pozostało pełno
kamieni, cegieł, zniszczonego drzewa oraz potłuczonego szkła, a uspokajanie
rozwydrzonych parobczaków przez proboszcza nic nie pomogło, który
musiał się usunąć na plebanię, aby ratować życie i zdrowie przed pijanymi
parobczakami. Ludność całą uroczystość 10 -lecia słabo poparła i mały wzięła
udział, a stowarzyszenia miejscowe jak Kółko Rolnicze, Koło Gospodyń,
Straż Pożarna, a nawet III Zakon, w ogóle nie wzięły udziału, nawet
gwoździ do tarczy nie odesłały. Nauczycielstwo także nie wzięło udziału
– a kierownik szkoły miał namówić parobków do bójki powyższej, który to
kierownik […] z wybuchem wojny uciekł – opuścił wieś, zostawiając 3 dzieci
nieślubnych.
W roku 1938 na wiosnę dziewczęta, a w jesieni kawalerzy w liczbie 20 osób
brali udział w Zlocie Młodzieży z całej Polski z okazji 20-lecia Niepodległości,
gdzie około 100 tysięcy Młodzieży Katolickiej zorganizowanej przedefilowało
przed trybuną 2 kardynałów, 20 biskupów oraz władz państwowych (gdzie był
ich proboszcz X. Zemanek), górale żabniccy w swoich amarantowych brzuslokach,
kamizelkach, białych spodniach, góralskich kapeluszach, maszerowali w pierwszych
czwórkach na przedzie okręgu żywieckiego, gdyż w swoich regionalnych ubraniach
podobali się najwięcej ludności i
gościom. Na trybunie z 1000 sztandarów i orkiestr.
Pogoda była prześliczna. Sekcją górali żabnickich dowodził druh
Alojzy Słowik.
								
c.d.n.

Zesłanie Ducha Świętego:
„W ostatnich dniach - mówi Bógwyleję Ducha mojego na wszelkie ciało.” (Dz 2, 17)
Po bierzmowanych czasami widać,
że bez wiary i Duch Święty
może spłynąć po nas, jak woda po kaczce.
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Z rodzinnego archiwum…

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
dawno 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

ogrodzie, a po wypłynięciu za płot, ożywia pragnienie
sąsiada. Stare fotografie, 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
parafialny album rodzinny z tych najstarszych i tych
trochę młodszych fotografii.
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BÓG ZAPŁAĆ

Wniebowzięcie Maryi:
„Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus.”
						
(Ga 2, 20)
Im bardziej jesteśmy wypełnieni Chrystusem,
tym więcej jesteśmy wniebowzięci.
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Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi:
„Potem wielki znak się ukazał na niebie:
Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami,
a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.”( Ap 12, 1)
Bóg cały czas daje nam znaki,
a my zostawiamy zbawienie na „potem”.
Pozwólmy Maryi być naszą Królową na ziemi,
byśmy mieli prawo do bycia przy Niej w niebie.
str. 25
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Parafii Rzymsko - Katolickej
p. w. Matki Bożej Częstochowskiej
i św. Jana Kantego

Żabnica, ul. Ks. Karola Śmiecha 167
34-350 Węgierska Górka,
tel. ks. Proboszcz: 33 864 14 78
ks. Wikariusz: 33 864 06 50

MSZE ŚW.
w niedziele i święta kościelne: 700; 915; 1100; 1800.
1530 (w kaplicy na Skałce od VI do X)
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 wystawieniem 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
IDŹ ogłoś to po górach - Czasopismo parafialne;
Redakcja: ks. Proboszcz Jacek Jaskiernia, Andrzej Dżoń,
Lucyna Dżoń. Kontakt z redakcją w kancelarii parafialnej
lub przez Duszpasterzy. Nakład: 1000 egz.
Parafia p.w. M.B. Częstochowskiej, 34-350 Żabnica,
ul. ks. Karola Śmiecha 167

str. 26

