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Kochani!
Kolejne święta Bożego Narodzenia przypominają 

nam, że wszyscy zbliżamy się do ostatecznego spo-
tkania z Bogiem. Adwentowe wołanie: czuwajcie, 
przygotujcie drogę Panu, przybliżyło się Królestwo 
Boże – przypomina, że zbawienie jest w naszym za-
sięgu. Bóg stał się człowiekiem i jest obok nas. Czy 
go zauważymy w świątecznym zabieganiu? Misje 
parafialne użyźniły nasze serca, ale dobrze wiemy, 
że mróz może grudę ziemi zamienić w skałę.

 Nie pozwólmy sobie  odebrać dobra, jakie niesie 
obecność Boga wśród ludzi. Nie dajmy sobie odebrać 
miłości w naszych rodzinach, małżeństwach, przy-
jaźniach. Nie pozwólmy odebrać sobie szacunku do 
samych siebie. Bóg stał się człowiekiem, abyśmy mogli 
być dumni ze swego człowieczeństwa. Stał się podob-
nym do nas, byśmy choć trochę stali się podobni do 
Niego. Im bliżej będziemy Pana Jezusa, tym bardziej 
będziemy ludźmi, jakich pragnął kochający Bóg.

 Będziemy przychodzić do betlejemskiego żłób-
ka, aby przypomnieć sobie wśród bogactwa świą-
tecznych tradycji i obrzędów, wśród uginających 
się handlowych propozycji i choinkowych ozdób, 
że najważniejsza jest miłość najbliższych. Moc tej 
miłości wypływa z bliskości Boga.

 Tegoroczny program duszpasterski ma nam po-
móc żyć „W komunii z Bogiem”. Mamy się wsłu-
chać i przyjąć Słowo Boże, które „stanie się w nas 
ciałem”. Ojciec Święty, Benedykt XVI w swojej 
ostatniej adhortacji „Verbum Domini”, pisze, że 
„uczynieni na obraz i podobieństwo Boga miłości, 
możemy zrozumieć samych siebie jedynie wtedy, 

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus, 
„Słowo, które stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”. 
               (J 1,14)

gdy przyjmujemy Słowo i z uległością poddajemy 
się działaniu Ducha Świętego. Tajemnica losu czło-
wieka wyjaśnia się bowiem ostatecznie w świetle 
Objawienia dokonanego przez słowo Boże.”

 W każdym domu jest Biblia. Jej słowa prowa-
dzą nas podczas każdej Mszy świętej. Jej słowa o 
narodzinach Jezusa rozpoczynają wigilię w naszych 
domach. W tym roku otwartego w wigilijną noc 
Pisma Świętego nie zamykajmy i zaglądajmy do 
niego aż do przyszłego Bożego Narodzenia. Nośmy 
jego treść w sobie, aż dojrzeje, aż zrozumiemy, że 
naprawdę Bóg mówi do serca każdego z nas. Że Bóg 
w ten sposób nasze serca ożywia. Pośród różnych 
życiowych kłopotów i trudności – nie rezygnujmy 
z tej mocy. Słowo Boże w połączeniu z Euchary-
stią to źródło prawdziwej miłości. Nie pozwólmy 
grzechom odłączyć nas od niej. Jeszcze jest czas, 
aby w sakramencie spowiedzi przygotować serca 
na przyjście Chrystusa. 

 Jak co roku, zapraszam Was wszystkich 
o północy na rozpoczęcie świętowania Bożych 
narodzin Pasterką, życząc:

aby słowa „Bóg się rodzi, moc truchleje”
były równocześnie zaproszeniem Boga 
i Jego miłości w codzienność naszego życia;
aby różne złe moce nie miały dostępu tam,
gdzie zabrzmi „Chwała na wysokości Bogu”, 
a pokój i dobro stały się udziałem 
wszystkich „ludzi dobrej woli”. 
     Ks. Proboszcz.

„Będziesz Biblię nieustannie czytał, 
będziesz ją kochał więcej niż rodziców… 
Więcej niż mnie… A gdy się zestarzejesz 
dojdziesz do przekonania, że wszystkie książki, 
które przeczytałeś w życiu, 
są tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej Księgi.” 
     Roman Brandstaetter Testament „Krąg biblijny” 
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Z nauczania
Ojca Świętego ...

DROGOWSKAZY
MOC BOŻEGO 
NARODZENIA

Boże Narodzenie to pojednanie z Bogiem i w Bogu 
z ludźmi, żeby siła tego pojednania, czyli miłości, 
była większa od jakichkolwiek przeciwsił, żeby się nie 
pozwoliła zniszczyć, żeby stale budowała fundament 
życia społecznego, życia narodowego, poczynając 
od rodziny poprzez wszystkie środowiska, poprzez 
wszystkie wspólnoty, sięgając do całego narodu. To 
jest wielkie wezwanie, można powiedzieć - wyzwanie 
Bożego Narodzenia co roku. 

Boże Narodzenie nas wzywa do takiego pojed-
nania, które stanie się siłą człowieka. Możemy po 
ludzku obawiać się bardzo różnych przeciwsił, które 
przeczą temu pojednaniu, które wyzwalają wrogość, 
nienawiść. To wszystko prawda. Taka jest nasza ludz-
ka rzeczywistość, ale przecież pojednanie jest także 

wielką siłą. I może być siłą większą od tamtych 
przeciwsił. 

Nie dajmy się wyprowadzić z tej łaski pojed-
nania, z tej siły, z tej mocy pojednania, którą 
przyniosło nam Boże Narodzenie. Gwiazda be-
tlejemska, żłóbek, drzewko i opłatek. Niech ono 
będzie trwałą naszą siłą. Siłą, która się opiera 
wszystkim przeciwsiłom. Siłą, dzięki której nie 
można nam odebrać pewnych zasadniczych war-
tości, treści naszego ludzkiego życia. One są nasze, 
one są jak gdyby zakodowane w tej świętej tra-
dycji chrześcijańskiej, w świętej tradycji Bożego 
Narodzenia i stamtąd płyną do człowieka i są 
w człowieku, a jeśli są w człowieku, to nie można 
ich ruszyć. Są na właściwym miejscu, są siłą tego 
człowieka. Otóż ja wam tego bardzo gorąco życzę 
i mojej umiłowanej Ojczyźnie, z którą jestem zwią-
zany przez każdą kolędę, przez każde święta Bożego 
Narodzenia i przez wszystkie doświadczenia dziejowe, 
przez które przechodzi. 

Życzę, ażeby pojednanie było taką właśnie siłą. 
Siłą większą, siłą zwycięską, żeby w ten sposób 
zwyciężał Chrystus i żebyśmy patrząc na to zwy-
cięstwo coraz bardziej się przekonywali do Chry-
stusa, coraz pełniej za Nim szli. I wreszcie żebyśmy 
w tej wielkiej wspólnocie tylu ludów i narodów 
mówiących różnymi językami mogli dawać, mo-
gli wnosić nasz twórczy, moralny, chrześcijański 
wkład.

   Jan Paweł II, Rzym, 1 stycznia 1983
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Trzech Króli
Objawienie zbawienia

z migdałem, był królem migdałowym. Dzieci chodziły 
po domach z gwiazdą i śpiewem kolęd, otrzymując 
od gospodyni „szczodraki”, czyli rogale. Śpiewało się 
kolędy o Trzech Królach. Czas od Bożego Narodzenia 
do Trzech Króli uważano tak dalece za święty, że nie 
wykonywano w nim żadnych ciężkich prac, jak np.: 
młocki, mielenia ziarna na żarnach; kobiety nawet 
przerywały przędzenie.

Znaczenie Święta Trzech Króli, potwierdza wielowie-
kowa tradycja traktowania dnia 6 stycznia w Polsce, 
jako dnia wolnego od pracy. Tego święta nie odważono 
się nawet zakwestionować po II wojnie światowej, 
zniesiono je dopiero decyzją Władysława Gomułki, 

który przeforsował w tej sprawie 
ustawę sejmu PRL z dnia 10 li-
stopada 1960. Tą samą ustawą 
skreślono jako dzień wolny od 
pracy 15 sierpnia. Jednak w 1989 
roku przywrócono dzień wolny 
w Święto Wniebowzięcia NMP. 

Po raz pierwszy oficjalnie, 
pomysł przywrócenia dnia wol-
nego od pracy w Trzech Króli, 
pojawił się w styczniu 2008 roku 
podczas spotkania opłatkowe-
go prezydentów miast papie-
skich, czyli tych, które w czasie 
swojego pontyfikatu odwiedził 
papież Jan Paweł II. Wiosną 
zarejestrowano obywatelski ko-
mitet inicjatywy ustawodawczej. 
Argumentowano, że Trzech Króli 
jest najstarszym świętem chrze-
ścijańskim i dniem wolnym od 

pracy w dziewięciu krajach Unii Europejskiej.
Projekt ten poparło blisko 700 tys. Polaków, a po-

parcia tej inicjatywie udzieliło prezydium Konferencji 
Episkopatu Polski.

W tym roku Sejm Polski przywrócił po 50 latach 
przywrócił należną temu świętu rangę i czyniąc go 
wolnym od pracy.

L.D.

Ewangelia według św. Mateusza 

«Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? 
Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie
 i przybyliśmy oddać mu pokłon». (2, 2)
Mędrca rozpoznaje się po tym, że szuka Boga.

Uroczystość Objawienia Pańskiego 
należy do pierwszych, które uświęcił 
Kościół. 

Na Wschodzie pierwsze jej ślady spotykamy już 
w III w. Tego właśnie dnia obchodził Kościół grecki 
święto Bożego Narodzenia, ale w 
treści znacznie poszerzonej: jako 
uroczystość Epifanii, czyli zjawie-
nia się Boga na ziemi w tajemnicy 
wcielenia. Na Zachodzie uroczy-
stość Objawienia Pańskiego datuje 
się od końca IV w. (oddzielnie od 
Bożego Narodzenia).

W Trzech Magach pierwotny 
Kościół widzi siebie, świat pogań-
ski, całą rodzinę ludzką, wśród 
której zjawił się Chrystus, a która 
w swoich przedstawicielach przy-
chodzi z krańców świata złożyć 
Mu pokłon. Dla podkreślenia uni-
wersalności zbawczej misji Chry-
stusa Pana, tradycja chrześcijań-
ska wśród Magów od bardzo już 
dawna umieszcza także Murzyna. 
Uniwersalność zbawienia akcentują 
także: sama nazwa święta, jego wy-
soka ranga i wszystkie teksty liturgii tego święta.

Od XV/XVI w. w kościołach poświęca się dziś ka-
dzidło i kredę. Kredą oznaczamy drzwi na znak, że 
w naszym mieszkaniu przyjęliśmy Wcielonego Syna 
Bożego. Piszemy na drzwiach litery K+M+B, które 
mają oznaczać imiona Mędrców lub też mogą być 
pierwszymi literami łacińskiego zdania: (Niech) Chry-
stus mieszkanie błogosławi - po łacinie:
CHRISTUS MANSIONEM 

BENEDICAT
Zwykle dodajemy jeszcze ak-

tualny rok.
W dawnej Polsce w domach na 

końcu obiadu świątecznego rozno-
szono ciasto. Kto otrzymał ciasto 
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Myśląc sercem…
BÓG NIESPODZIANEK

Szydzący z Jezusa pod krzyżem mieli do tego pełne 
prawo, bo królów się nie krzyżuje - to władcy krzyżują. 
Dobry łotr, musiał zobaczyć coś więcej. Musiał patrzeć 
inaczej, skoro w sponiewieranym skazańcu dostrzegł 
Króla i Pana. 

Noe nie budował arki w ukryciu, więc dlaczego nikt 
poza ufającymi Bogu, nie potrafił uwierzyć w nadcho-
dzący potop? Jan Chrzciciel zapowiadający Zbawicie-
la, też zwątpił, gdy Jezus nie pasował do wyobrażeń 
grzmiącego ogniem Mesjasza.

Pełne zaskoczenie. Wszystko inaczej. Bóg niespodzia-
nek. Zbawiciel miał wyplenić zło, oddzielić plewy od ziar-
na, chwast od zboża, unicestwić grzeszników. I wszystko 
się dzieje, tylko nie według ludzkich wyobrażeń. 

Bóg znalazł swój sposób na zniszczenie grzechu bez 
uszkadzania grzesznika. Prorok Jan, który  zapowiada 
Gromowładnego dostaje od Jezusa dyskretne ostrzeże-
nie słowami wcześniejszego proroka Izajasza: „Idźcie 
i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: 
niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci 
doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwych-
wstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony 
jest ten, kto we Mnie nie zwątpi” (Mt 11,4). 

Zapatrzeni w chwałę i moc, które miały nadejść, nie 
dosłyszeli Izajasza, że Miłość nie rani, że Ten, Który 
Nadchodzi: ”Nie będzie się spierał ani krzyczał, /i nikt 
nie usłyszy na ulicach Jego głosu./Trzciny zgniecionej 
nie złamie/ ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko 
sąd przeprowadzi”(Mt12,19).

Poganie nie wyobrażali sobie, że Bóg może zwią-
zać się z człowiekiem Przymierzem. Dlatego szydzili 
z wybraństwa Narodu Wybranego i prześladowali go. 
Żydowski sanhedryn przeznaczył krzyż dla Boga, który 
wbrew wyobrażeniom ośmielił się stać człowiekiem. 

Przez 2 tysiące lat różni chrześcijanie kaleczą wiarę, 
przycinając ją do swoich wyobrażeń.

Kaleczymy eucharystię szukając w opłatku smaku 
Ciała. Kaleczymy Słowo Boże pamiętając je tylko do 
„Bogu niech będą dzięki”. Kaleczymy bliźniego dopa-
sowując go według miary własnych potrzeb. Szukamy 
dotyku i wizerunku Jezusa, a On dopiero przyjdzie 
„w chwale, sądzić żywych i umarłych”. 

Święta Bożego Narodzenia, są pełne radości, bo Bóg 
udowadnia (a my lubimy dowody), że spełnia swoje 
obietnice. Zapowiedział, że się narodzi i „gdy nade-
szła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego 
z niewiasty, zrodzonego pod Prawem…” (Ga 4,4). 
Był na ziemi, przez poczęcie, przez narodzenie, przez 
nauczanie, przez cuda, przez śmierć, przez Zmartwych-
wstanie, przez Wniebowstąpienie, przez obietnicę po-
wrotu i zesłanie Ducha Świętego… Tą obietnicą Kościół 
żyje od dwóch tysięcy lat dając światu nadzieję na 
spotkanie z Bogiem.

Mówi głupi w swoim sercu: «Nie ma Boga». (…)
Bóg spogląda z nieba na synów ludzkich, 
badając, czy jest wśród nich rozumny, 
który by szukał Boga. (Ps 53,2)

Faryzeusze żądali dowodu boskości, a niewierzący 
żądają dowodu istnienia Boga. Głupota jednych i dru-
gich - głupota niewiary, polega na nie szukaniu swojego 
Stwórcy i Zbawiciela. Rozumną rzeczą jest wiedzieć, 
że jest Bóg i Go szukać, być w drodze - coraz bliżej 
Betlejem, Nazaretu, Golgoty, Zmartwychwstania. 

My wierząc, nawet nie wiemy, jak to wszystko na-
prawdę wyglądało, dlatego mamy swoje nastroje świąt 
i obrzędy świętowania, aby pamiętać, a nie sobie wy-
obrażać. Po raz kolejny Jezus może przechodzić obok, 

tak inny od naszych 
wyobrażeń, że nawet 
na niego nie zwrócimy 
uwagi zasłuchani w ko-
lędę „Bóg się rodzi”.

Andrzej Dżoń

Ewangelia według św. Marka 

«Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. 
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» (1, 15)
Bliskie, znaczy, że jeszcze nie tutaj i nie teraz, 
ale w zasięgu ręki, na odległość wiary, w stronę Ewangelii.
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Ewangelia według św. Łukasza

„Panie, (…) powiedz słowo,
 a mój sługa będzie uzdrowiony.”(7, 7)
Gdybyśmy zaufali słowu Jezusa 
– my i świat bylibyśmy uzdrowieni.

U Sióstr …
MIŁOSĆ SILNA JAK BÓG

Kazanie wygłoszone przez ks. Mariana Papiernika 
podczas Misji Świętych w Żabnicy w dzień wdzięcz-
ności za dar kapłańskiego i zakonnego powołania

„Oto wybrałem was i posłałem, abyście owoc 
przynosili. Wy będziecie moimi świadkami. Żniwo 
wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa.” 
To myśl przewodnia Roku Kapłańskiego i dzisiejszego 
dnia misyjnego w Żabnicy.

Urodziwi synowie Żabnicy, ambasadorzy Żabnicy 
w różnych stronach Polski. Urodziwi i dostojni, bo co 
jeden to piękniejszy przy tym ołtarzu. I wy czcigodne 
siostry w pełni życia zakonnego i w następstwie ślu-
bów zakonnych, tych, które niesiecie ze sobą, ziarno 
Chrystusowego powołania, czystości, posłuszeństwa, 
apostolstwa i ubóstwa. 

Umiłowani w Chrystusie Panu bracia i siostry, wy 
którzy jesteście świadkami dnia, gdzie przed stu laty 
były początki budowy tego kościoła. Papież Benedykt 
XVI ogłaszając Rok Kapłański i dając światu hasło 
tego roku kapłańskiego: „Wierność Chrystusa, wierność 
Kapłana” miał jedno na sercu - uwrażliwić świat, że 
ludzkość musi mieć kapłana, że ludzkość nie będzie 
oddychała prawdziwym duchem nowoczesności, jeżeli 
nie będzie miała tych osób, którzy będą szafarzami 
Bożych tajemnic. 

Patrząc na życie, obserwujemy różne powołania 
i mówimy o nich: to prawdziwa matka, to prawdziwy 
ojciec. O ten, to lekarz z powołania. Jaka wspaniała 
nauczycielka i jaki świetny pedagog. I ten robotnik, 
i ten urzędnik. Takie są życiowe powołania. To nie 
jest droga przypadku. Tak samo jest i w życiu ka-
płańskim i zakonnym. 

To nie przypadek, to nie zbieg okoliczności, tak 
samo jak wtedy, kiedy Jezus przechodząc ziemię Pa-
lestyńską, spoglądał na tych prostych ludzi, rybaków: 
„Janie, Pawle, Piotrze pójdź za Mną”. Tak współcześnie 

zaglądnął do Żabnicy i zawołał po imieniu woła: pójdź! 
Powiedźcie księża czy mieliście siłę powiedzieć - nie? 
Czy mogłeś Panu odmówić? 

Miłość! Bo powołanie do kapłaństwa jest tak silne, 
jak silnym jest Bóg. Choć może miałeś pretensje. Prze-
cież mój kolega jest pobożniejszy, ja go znam. Przecież 
on może bardziej byłby podatny na życie zakonne, czy 
życie kapłańskie. Panie, dlaczego ja? 

Każdy z nas kapłanów i siostry zakonne mogą powie-
dzieć w tajnikach swojego serca, swej duszy, kiedy to 
nastąpiło. To dar i tajemnica. To jest niepojęte. Mama, 
babcia, ciocia czy wujek, ktoś znajomy mogą tylko 
dopomóc. Mogą wyprosić, ale powołuje Bóg. I z tym 
się nie dyskutuje. Panu Bogu się wierzy. I poszliście 
za wezwaniem Pana. Tak było, tak jest i tak będzie. 

Oby dzisiejsza uroczystość tu w Żabnicy, w tym 
tygodniu misyjnym zrodziła w sercach młodych chłop-
ców i dziewcząt ten dar. Niepojęty, niezniszczalny 
i w dzisiejszych czasach bardzo potrzebny. Świat za-
wsze potrzebował tych ludzi. Nikt ani się rodzi, ani 
żyje, ani umierać nie chce bez kapłana, który bierze 
człowieka od pierwszej chwili istnienia i już go nie 
opuszcza, aż go do grobu schowa. 

Gdy mówimy o kapłaństwie, przecież ich znacie. 
Znacie siostry zakonne, jak dążą z pomocą. 

I wiemy jak to było. Przecież my kapłani mieliśmy 
kolegów, koleżanki, chodziliśmy do szkoły, pomaga-
liśmy w domu. Jak to się stało, że ta rodzina została 
wyróżniona, że ci rodzice zostali obdarzeni synem, 
córką, którzy pójdą w świat i będą apostołami Chry-
stusowego orędzia o zbawianiu świata. 

Kiedy mówimy o kapłaństwie, o życiu zakonnym, 
nie możemy zapomnieć o przykrościach i bólu zwią-
zanych z życiem zakonnym i kapłańskim. Kapłan 
musi zawsze głosić prawdę, a prawda boli, prawda 
kosztuje. Sami jesteście świadkami, jak dzisiaj trudno 
stanąć w obronie prawdy. Zniszczą cię, podeptają, wy-
myślą różne ideologie liberalne, żeby prawdę zniszczyć. 
A kapłan mimo wszystko, nade wszystko musi stanąć 
w obronie prawdy. Jam jest prawda i życie. Kto 
wierzy we Mnie, choćby i umarł, żyć będzie. 

Życie kapłana związane jest z modlitwą od pierw-
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szych godzin rannych. Ty nie masz czasu, biegniesz do 
pracy, stoisz w kolejce, wracasz do domu zmęczony. 
A kapłan bierze brewiarz do ręki, staje przy ołtarzu, 
odprawia Eucharystię, idzie do konfesjonału, idzie do 
szkoły, idzie do kancelarii, rozmawia z potrzebującymi, 
staje z tymi, którzy szukają w gmatwaninie dzisiejsze-
go życia różnych rozwiązań, nie wiedząc jak zwią-
zać koniec z końcem. Kapłan staje na drodze życia 
każdego z was, bo takie jest jego powołanie - być 
z człowiekiem do końca. Kapłaństwo kosztuje. 

Od samego początku to nie było łatwe. Rodzice się 
cieszyli, ale w oczach matki pojawiły się łzy. A i tato  
targany był bólem i lękiem -  synu pamiętaj, kapłanem 
być niełatwo. 

Ale to powołanie, było tak silne, że mu zaufałeś, nie 
oparłeś się. Ileż to razy w życiu kapłańskim pojawiają 
się bóle i trudności. I często przychodzi do głowy myśl: 
„Panie, dlaczego? Wszystko ofiarowałem dla Twojego 
ludu, a to mnie spotyka.” Ale zapytajcie dzisiaj, gdy 
kapłani i siostry zakonne wyjdą z kościoła, czy był 
dzień w ich życiu, gdy żałowali, że zostali kapłanem 
lub siostrą zakonną. Nie było! 

Piękno kapłaństwa polega na tym, że człowiek 
chce służyć drugiemu człowiekowi, mimo wszystko 
i nade wszystko. Ciągle spełnia się Ewangelia: „Idąc 

tedy, nauczajcie wszystkie narody” i wasi kapłani, 
pochodzący z Żabnicy, pracują w różnych stronach 
Polski, a może i w Europie. Chylę czoło dzisiaj przed 
wami, że przed laty mieszkańcy Żabnicy wydaliście 
takich synów i takie córy Kościoła, którzy idąc głoszą 
światu prawdę i miłość Chrystusa. 

Wyrażamy dzisiaj im wdzięczność, jak również 
i tym kapłanom, którzy pracowali w tej parafii, sio-
strom zakonnym. Słusznie się mówi o życiu zakonnym 
sióstr, że one swoją modlitwą i służbą podtrzymują 
ramiona Kościoła, że one podtrzymują dłonie kapła-
nom. Kościół byłby bardzo zubożały, gdyby nie było 
zakonów. Nie daj Boże! Nie daj Boże, aby kiedyś 
w jakiejś parafii, w jakiejś miejscowości na świecie, 
czy w Europie zabrakło kapłanów. 

(…) Moi drodzy bądźcie dumni i wdzięczni Bogu, 
że macie kapłanów, że są kapłani. Przyjdźcie, poma-
gajcie. Moi drodzy my nie potrzebujemy litości, my 
potrzebujemy zrozumienia. My zawsze będziemy 
z wami. Nigdy nie opuścimy. Ale prosimy was, nie 
opuszczajcie nas. 

Patron Roku Kapłańskiego, św. Proboszcz z Ars, 
napisał w swoich pamiętnikach: „Jeżeli w parafiach 
braknie kapłana, to po dziesięciu latach ludzie będą 
oddawać cześć zwierzętom.” To nam może nie grozi. 
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Ale dzisiejsza uroczystość jest również prośbą o mo-
dlitwę za kapłanów. Zanim coś powiesz na kapłana, 
to najpierw za niego odmów Zdrowaś Maryjo, a zo-
baczysz, że będzie inaczej. My jesteśmy tacy sami jak 
i wy. Pochodzimy z takich rodzin, w jakich żyjecie. 

Jaki przykład wiary dawaliście nam od dzieciństwa, tacy 
jesteśmy. Wszyscy stanowimy Kościół będący nowym 
ludem kapłańskim. Dlatego zacni parafianie w Żabnicy, 
dzisiaj to my wam śpiewamy: ludu kapłański, ludu 
święty, ludu Boży - chwal swojego Pana. Amen.

Ewangelia według św. Jana 

 „Kto ma przykazania moje i zachowuje je,
 ten Mnie miłuje. (…) 
Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich.”(14, 21)
Pisma Świętego nie nosi się w kieszeni, lecz w sercu.
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Dzieje Apostolskie

„Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie,
 w łamaniu chleba i w modlitwach.”(2, 42)
Jak długo we wspólnocie żyjemy nauką Apostołów, 
tak długo trwamy w Kościele.

Dz
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List do Rzymian
„Albowiem od stworzenia świata niewidzialne przymioty Boga
wiekuista Jego potęga oraz bóstwo 
stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła,
tak, że [poganie] nie mogą się wymówić od winy.”(1, 20)
Każdy ma możliwość uwierzyć w Boga. 
Niewiara jest dowodem umysłowej ślepoty 
albo przywiązania do grzechu.

Rz

ŻYWY RÓŻANIEC 
– ŻYWY KOŚCIÓŁ – ŻYWA WIARA

RÓŻA ŚW. BARBARY

Nie wiemy dokładnie ani kiedy, ani w jakich okolicz-
nościach św. Barbara poniosła śmierć. Przypuszcza się, 
że zapewne ok. roku 305, kiedy nasilenie prześladowań 
za panowania cesarza Maksymiana Galeriusza (305-311) 
było najkrwawsze. Nie znamy również miejscowości, 
w której żyła Święta i oddała życie za Chrystusa. 
Późniejszy jej żywot jest utkany legendą.

Według niej była piękną córką bogatego poganina 
Dioskura z Heliopolis w Bitynii (płn. cz. Azji Mniej-
szej). Ojciec wysłał ją na naukę do Nikomedii. Tam 
zetknęła się z chrześcijaństwem. Prowadziła korespon-
dencję z wielkim filozofem i pisarzem Orygenesem 
z Aleksandrii. Pod jego wpływem przyjęła chrzest 
i złożyła ślub czystości. Ojciec dowiedziawszy się 
o tym, pragnąc wydać ją za mąż i złamać opór dziew-
czyny, uwięził ją w wieży. Jej zdecydowana postawa 
wywołała w nim wielki gniew. Przez pewien czas 
Barbara była głodzona i straszona, żeby wyrzec się 
wiary. Kiedy to nie poskutkowało, ojciec zaprowadził 
ją do sędziego i oskarżył. Sędzia rozkazał najpierw 
Barbarę ubiczować, jednak jej chłosta wydała się jakby 
muskaniem pawich piór. W nocy miał ją odwiedzić 
anioł, zaleczyć jej rany i udzielić Komunii św. Po-
tem sędzia kazał Barbarę bić maczugami, przypalać 
pochodniami, a wreszcie obciąć jej piersi. Chciał ją 
w takim stanie pognać ulicami miasta, ale wtedy zjawił 
się anioł i okrył jej ciało białą szatą. Wreszcie sędzia 
zrozumiał, że torturami niczego nie osiągnie. Wydał 
więc wyrok, by ściąć Barbarę mieczem. Wykonawcą 
tego wyroku miał się stać ojciec Barbary, Dioskur. Po-
dobno ledwie odłożył miecz, zginął rażony piorunem. 
Barbara poniosła męczeńską śmierć w Nikomedii (lub 
Heliopolis) ok. 305 roku.

Być może, że właśnie tak nietypowa śmierć, zadana 
ręką własnego ojca, rozsławiła cześć św. Barbary na 
Wschodzie i na Zachodzie. Żywoty jej ukazały się 
w języku greckim, syryjskim, koptyjskim, ormiańskim, 
chaldejskim, a w wiekach średnich we wszystkich 
językach europejskich. W wieku VI cesarz Justynian 
sprowadził relikwie św. Barbary do Konstantynopola. 
Stąd zabrali je Wenecjanie w 1202 roku do swojego 
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miasta, by je z kolei przekazać miastu Torcello, gdzie 
się znajdują w kościele Św. Jana Ewangelisty.

Również w Polsce kult św. Barbary był zawsze bar-
dzo żywy. Już w modlitewniku Gertrudy, córki Miesz-
ka II (XI w.), wspominana jest pod datą 4 grudnia. 
Pierwszy kościół ku jej czci wystawiono w 1262 r. 
w Bożygniewie koło Środy Śląskiej. W XV w. Wy-
dział Teologiczny Akademii Krakowskiej obrał sobie 
św. Barbarę za patronkę. Poza Polską św. Barbara 
jest darzona wielką czcią także w Czechach, Saksonii, 
Lotaryngii, południowym Tyrolu, a także w Zagłę-
biu Ruhry. W Nadrenii uważana jest za towarzyszkę 
św. Mikołaja - warto wiedzieć, że w wielu miejscach 
to właśnie ona obdarowuje dzieci prezentami.

Jako patronkę dobrej śmierci czcili św. Barbarę 
przede wszystkim ci, którzy na śmierć nagłą i nie-
spodziewaną są najwięcej narażeni: górnicy, hutnicy, 
marynarze, rybacy, żołnierze, kamieniarze, więźniowie 
itp. Polecali się jej wszyscy, którzy chcieli sobie uprosić 

u Pana Boga śmierć szczęśliwą. W Polsce istniało nawet 
bractwo św. Barbary, jako patronki dobrej śmierci. 

Barbara jest ponadto patronką archidiecezji kato-
wickiej, Edessy, Kairu; architektów, cieśli, dzwonni-
ków, kowali, ludwisarzy, murarzy, szczotkarzy, tka-
czy, więźniów, wytwórców sztucznych ogni, żołnierzy 
(szczególnie artylerzystów i załóg twierdz). Jest jedną 
z Czternastu Świętych Wspomożycieli.

W ikonografii św. Barbara przedstawiana jest 
w długiej, pofałdowanej tunice i w płaszczu, z koroną 
na głowie, niekiedy w czepku. W ręku trzyma kielich 
i Hostię. Według legendy tuż przed śmiercią anioł 
przyniósł jej Komunię św. Czasami ukazywana jest 
z wieżą, w której była więziona (wieża ma zwykle 
3 okienka, które miały przypominać Barbarze prawdę 
o Trójcy Świętej), oraz z mieczem, od którego zginęła. 
Atrybuty: anioł z gałązką palmową, dwa miecze u jej 
stóp, gałązka palmowa, kielich, księga, lew u stóp, 
miecz, monstrancja, pawie lub strusie pióro, wieża.

Róża św. Barbary

Biegun Stanisława
Marek Renata
Jędrzejek Bernadeta
Chowaniec Emilia
Wojtyła Stefania
Strzałka Anna
Strzałka Renata
Siedlak Magdalena
Kupczak Zofia
Białożyt Irena

Motyka Justyna
Drożdż Anna
Kabacik Aniela
Kupczak Maria
Motyka Aniela
Żyrek Teresa
Kupczak Weronika
Biegun Anna
Marszałek Anna

1 List do Koryntian 

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, 
a miłości bym nie miał, 
stałbym się jak miedź brzęcząca 
albo cymbał brzmiący. (13,1)
Dlatego warto sprawdzać, 
czy to nie cymbały brzęczą nam o miłości.

1Kor
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2 List do Koryntian 

Dlatego też staramy się Bogu podobać
czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jesteśmy. (5,9)
Częściej doświadczmy tęsknoty za Bogiem, 
niż Jego obecności. 
Każda miłość to tęsknota 
za „jeszcze bardziej” i „jeszcze więcej”.

2Kor

Litania do św. Barbary 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas - Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami
Abyś Nam bez Sakramentów świętych schodzić z tego świata nie dopuściła, przyczyń się za nami
Abyś nam ulżenie chorób i cierpliwość w nich uprosiła,
Abyś nam zjednała łaskę ostateczną,
Abyś nam konającym przytomną była,
Abyś się za nami przyczyniła na sądzie Boskim,
Abyś nas od śmierci wiecznej wyprosiła,
Abyś po śmierci nam i wszystkim braciom i siostrom bractwa odpoczynek wieczny zjednała,
Abyś dusz naszych, wszystkich braci i sióstr naszych od mąk czyśćcowych zachowanie wybłagała,
Przez zasługi Twoje,
Przez boleść Twoją w męczeństwie okrutnym przyjętą,
Przez niewinną śmierć Twoją,
Przez zasługę, za pomocą której Chrystus Cię nawiedził i uzdrowił,
Przez wszelkie dobroczynności Chrystusowe; uczynione dla Ciebie,
Przez wszelakie ku Bogu chęci Twoje,
Wielce uwielbiona przez Boga. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

V: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Boże Wszechmogący, udziel nam Twego miłosierdzia, które świętej dziewicy i 
męczennicy Barbarze okazałeś, abyśmy za przyczyną jej chwalebnych zasług, od nagłej śmierci 
byli wolnymi i w godzinę śmierci naszej dostąpić mogli łaski przyjęcia Sakramentów świętych. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.  



str. 14

IDŹ ogłoś to po górach

RZUCIĆ SIĘ BOGU W RAMIONA
Kazanie oblata o. Damiana

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

W pewnym mieszkaniu wybuchł pożar. W mieszkaniu 
tym była żona, mąż, były dzieci i jakoś cudem wszyscy 
pouciekali z tego domu. Został tylko mały siedmioletni 
Michał. Co zrobił? Szybko wbiegł na dach i krzyczy: 
Tatusiu ratuj mnie! -No to skacz. - Ale ja ciebie nie 
widzę, widzę tylko dym. A tato krzyczy: Ale ja ciebie 
widzę - skacz! 

Mały chłopczyk z niewysokiego budynku skoczył 
w ramiona ojca i uratował swoje życie. 

Dlaczego dzisiaj drogie siostry i bracia mówię ten 
przykład? Bo po co niektórzy chrześcijanie chodzą do 
kościoła? Niektórzy przychodzą tylko po to, aby zo-
baczyć kogo i w czym obgadać. A my przychodzimy 
po to, aby tak jak ten chłopczyk zamknąć swoje oczy, 
zaufać i rzucić się w ramiona Pana Boga. To jest sens 
przychodzenia do kościoła, żeby zatopić się w Panu 
Jezusie. Dzisiaj przybywam do was jako misjonarz. Kto 
to jest misjonarz? Misjonarz to jest ten, który daje dru-
giemu wzór do naśladowania. Który daje świadectwo. 
Który prowadzi do Pana Jezusa. Każdy z was powi-
nien być misjonarzem dla swojej żony, dzieci, sąsiada, 
sąsiadki. Uczestniczymy w chrzcie - najważniejszym 
sakramencie, który otwiera drogę do wszystkich innych 
sakramentów. Drodzy rodzice, chcę wam powiedzieć, 
że są trzy sposoby wychowania dzieci. Przez przykład, 
przez przykład, przez przykład! 

Nie ma innego wychowania dobrego, tytko przez 
przykład. Zadałem dzieciom pracę domową, aby na-
pisały, kto jest ich wzorem, kto autorytetem, a kto 
daje im przykład? Różne padały odpowiedz: Doda, 
Schwarzenegger,  nauczycielka, ale rzadko kiedy padła 
odpowiedź: mój tato, moja mamą. 

Właśnie my powinniśmy być nie tylko dla dzieci, 
ale także dla każdego człowieka misjonarzem, wzorem, 
autorytetem. Dzisiaj wielu mówi: „Ja jestem wzorem. 
Mnie naśladujcie.” Wielu jest takich w telewizji. Wielu 
można obejrzeć na okładkach różnych kolorowych 
czasopism, Ale to właśnie ty matko i ojcze, ty siostro 
i bracie, bądź takim dobrym wzorem dla drugiego. 
Bądź misjonarzem! 

Bądź misjonarzem dla tego, który jest obok ciebie. 
Jeśli widzisz, że źle robi, wprowadź go na dobre tory 
i pokazuj, że można życie pięknie przeżyć. Nie tak, jak 
proponuje świat, ale tak jak proponuje Pan Jezus. 

Drodzy rodzice bądźcie wdzięczni za dzieci. Wszy-
scy rodzice. To jest wielki dar od Pana Doga. Dawajcie 
przykład swoim dzieciom i uczcie je miłości do Pana 
Boga. Miłości do drugiego człowieka.

Wam kochani parafianie w tej pięknej świątyni, 
w tym pięknym dniu chciałbym podziękować za wa-
sze modlitwy, za wasze cierpienia w intencji misji 
i misjonarzy. Co trzy minuty ginie jeden chrześcijanin. 
Potrzeba naszej modlitwy. Potrzeba naszej ofiary z bólu, 
z niewygody. Jeśli coś cię boli, poleć to cierpienie Panu 
Jezusowi, ofiaruj je za tych, którym ciężko. Ofiaruj za 
misjonarzy, misjonarki. 

Dziękuję za to w ich imieniu, bo też byłem na mi-
sjach. Wiem co to znaczy i dzięki temu mogę świad-
czyć, że być misjonarzem jest trudno, ale jest to rzecz 
piękna. 

Niech Pan Bóg wam błogosławi. Nie poddawajcie 
się siostry i bracia, ale dbajcie tak jak to pięknie 
czynicie w Żabnicy. Nie podchlebiam się wam, ani 
waszemu Proboszczowi, ani Wikariuszowi. Powiem 
szczerze, jak się jeździ po Polsce, to już zanikają na-
bożeństwa. A w waszej parafii jest tak pięknie, że są 

List do Galatów
Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. 
Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, 
a duch do czego innego niż ciało, 
i stąd nie ma między nimi zgody, 
tak że nie czynicie tego, co chcecie.(5, 16n)
To siekiera służy drwalowi, a nie odwrotnie. 
Dlaczego więc dajemy się tak poniewierać ciału?

Ga
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List do Efezjan
Baczcie więc pilnie, jak postępujecie, 
nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. 
Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. 
Nie bądźcie przeto nierozsądni,
lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana. (5,15)
Codziennie złe informacjach w Wiadomości 
są po to, aby zrozumieć, czego Bóg od nas chce.

Ef

nieszpory, że jest różaniec, że są wypominki. W środę 
jest nabożeństwo, w piątek Koronka do Bożego Miło-
sierdzia. Na tym życie polega. Bo można iść do baru 
upić się, zapomnieć o wszystkim na trzy minuty albo 
na pół dnia. Ale jaki to ma sens? 

Wy pokazujcie tym, którzy do was przyjeżdżają, 
że życie może nabrać smaku i sensu w kościele i przy 
Chrystusie. I za tą waszą postawę Bóg zapłać! 
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Wiara bez uczynków jest martwa 
Kazanie odpustowe ku czci Św. Jana Kantego

Drodzy w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!
Obchodzimy uroczystość odpustową ku czci św. Jana 

z Kęt. Ażeby przypatrzeć się temu Świętemu, musimy 
cofnąć się sześćset lat wstecz. Urodził się w Kętach w 
roku 1390. Studiował filozofię i teologię na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Przyjął Święcenia Kapłańskie. Został profe-
sorem i przez pół wieku wykładał teologię. Czterokrotnie 
pielgrzymował pieszo do Rzymu. Moi drodzy pielgrzymki 
w tamtych czasach, to nie były takie jak dzisiaj. Siadamy 
w autobus albo w samolot, mamy pieniądze na koncie, 
na karcie albo w portfelu, mamy eura i jedziemy. Wtedy 
się szło o żebranym chlebie. Szło się, a gdy nastała noc 
to się prosiło o nocleg. Albo udzielili noclegu, albo nie 
udzielili. Różny ten nocleg bywał. Nie miało się pienię-
dzy, prosiło się o jedzenie. To, co dobrzy ludzie dali to 
było dobre. Szedł człowiek w niepewne. Nadto grasowali 
jeszcze zbóje, którzy napadali. 

Św. Jan Kanty cztery razy pielgrzymował z Krakowa 
do Rzymu. Przez całe życie kapłańskie nie jadł mięsa. 
Słynął, nie tylko w Krakowie, z wielkiego miłosierdzia. 
Sam był człowiekiem ubogim, który nigdy nie zabiegał 
o zaszczyty i dobra materialne. Zdarzało się, że wspierał 
potrzebujących tym, co miał na sobie. Zmarł 24 grudnia 
1473 roku. Jego relikwie spoczywają w kościele św. Anny 
w Krakowie. Trzysta lat po jego śmierci w 1767 roku 
kanonizował go Papież Klemens XIII. 

Święty Jan Kanty żył w XV wieku. XV wiek nazy-
wany jest w historii Krakowa „Feliks seculum Cracovie” 
– „Szczęśliwy wiek dla Krakowa”. Wiek święty. Rzeczy-
wiście była bardzo charakterystyczna atmosfera w tym 
mieście. Bo przecież pod koniec XIV wieku w Krakowie 
żyje święta królowa Jadwiga, która zmarła w roku 1399. 
W tym czasie, kiedy św. Jan Kanty w Krakowie żyje 
również inny święty. Święty Stanisław Kazimierczyk. 
Dzisiaj odbywa się właśnie w Rzymie kanonizacja tego 
Świętego. Ci święci żyją równocześnie. Święty Jan Kanty 
był profesorem, a św. Stanisław Kazimierczyk był jego 

uczniem, był studentem. Popatrzmy - jak jest profesor 
święty, to i są święci studenci. Ale to nie wszystko, bo w 
tym samym czasie w Krakowie żył św. Szymon z Lipnicy, 
również kanonizowany. Żył w opinii świętości Michał 
Giedrojć, Izajasz Boner, Świętosław Milczący.  Święty 
Stanisław Kazimierczyk, ten który dzisiaj za chwilę zosta-
nie ogłoszony świętym, zostanie kanonizowany w Rzymie, 
był apostołem Eucharystii. Św. Jan Kanty był apostołem 
miłosierdzia. Z tego miłosierdzia płynęła również wielka 
miłość do Eucharystii. 

W tej atmosferze świętości żyje i wzrasta wasz patron. 
Papież Klemens XII w homilii kanonizacyjnej mówił: 
„Nikt nie zaprzeczy, że Jan Kanty, który w Akademii 
Krakowskiej przekazywał wiedzę zaczerpniętą z naj-
czystszego źródła, jest godny zaliczenia do wybranego 
grona  mężów wyróżniających się wiedzą i świętością. 
Postępowali oni tak jak nauczali i stawali w obronie 
prawdziwej wiary przeciwko tym, którzy ją zwalcza-
li.” 

Święty Jan Kanty jest nauczycielem naszej wiary. Na 
czym polega prawdziwa wiara? Wiara bez uczynków jest 
martwa sama w sobie. Nasza wiara wyraża się w uczyn-
kach. Św. Jan Kanty wierzył w to, co mówił i według 
tego żył. Według tego postępował. 

A jak wygląda nasza wiara? Na czym polega wiara 
chrześcijańska? Czym różni się wiara chrześcijańska od 
innych religii? A różni się! Jest zasadnicza różnica! Wiara 
chrześcijańska to nie tylko przyjęcie światopoglądu 
chrześcijańskiego, ideologii chrześcijańskiej, wartości 
chrześcijańskich. Wiara chrześcijańska to przyjaźń 
z Jezusem Chrystusem. To głęboka zażyłość, osobi-
sta zażyłość z Jezusem Chrystusem. To istota wiary 
chrześcijańskiej.

Moi drodzy, te wszystkie nasze praktyki religijne, nasze 
modlitwy, nasze nabożeństwa: do Pana Jezusa, do Świętych 
Pańskich, Różaniec, Drogi Krzyżowe, nasze umartwienia 
i posty mają jeden cel. Celem jest nawiązanie jak naj-

List do Filipian
Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego… 
Ich losem - zagłada, ich bogiem - brzuch,
a chwała - w tym, czego winni się wstydzić. 
To ci, których dążenia są przyziemne. 
Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie.(3,18)
Największy wstyd, to wstydzić się krzyża.

Flp
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głębszej więzi z Jezusem Chrystusem. Do tego zmierzają 
wszystkie praktyki religijne. Wiara jest skarbem. Czyli 
przyjaźń z Jezusem Chrystusem jest skarbem. Człowiek 
może stracić bogactwo, zdrowie, jeżeli jednak nie straci 
tego skarbu wiary, tej przyjaźni z Jezusem Chrystusem, 
jest uratowany. Jego życie ma sens. Dlatego mówi się, 
kto stracił wiarę, już więcej stracić nie może, bo wiara 
daje człowiekowi życie wieczne. Wiara daje człowiekowi 
wewnętrzną wolność. 

Dlatego ci wszyscy, którzy pragną zapanować nad 
ludźmi chcąc ich sobie podporządkować, robią wszyst-
ko, ażeby wyrwać z serc ludzkich wiarę. Zabiegają 
różnymi sposobami, żeby człowiek zerwał przyjaźń 
z Jezusem Chrystusem. Doświadczyliśmy tego w tota-
litarnych systemach. 

Skarb wiary rodzice przekazują dzieciom. Dzieci nie 
zawsze chcą ten skarb przyjąć, ponieważ nie wiedzą o jego 
ogromnej wartości. Można by powiedzieć, że Pan Jezus 
przez Kościół i kapłanów cały czas katechizuje, ewange-
lizuje świat, wlewa w serca ludzkie wiarę, daje ludziom 
skarb wiary. Ale równocześnie na świecie dokonuje się 
cały czas antyewangelizacja. Można by powiedzieć, że 
szatan też katechizuje cały czas ludzi. Celem „katechezy” 
szatana jest zniszczenie wiary w sercach ludzkich. 

Postawiono kiedyś kardynałowi Ratzingerowi pytanie: 
„Dlaczego mimo, że chrześcijaństwo istnieje w Europie 
od dwóch tysięcy lat, jest w niej tak mało chrześcijan 
i cały czas ich ubywa?” Kardynał odpowiedział: „Nikt 
nie urodził się chrześcijaninem. Każdego człowieka, 
każdego chrześcijanina, trzeba cały czas katechizować, 
od chrztu aż do śmierci. Trzeba go katechizować całe 
życie.”

 Żyjemy w dziwnych czasach. Współczesna Europa 
Zachodnia zachowuje się dziwnie. Odcina się od swoich 
chrześcijańskich korzeni, jak gdyby wstydzi się swoich 
korzeni, ma kompleksy. A wstydzić się swoich korzeni 
to tak, jak gdyby się ktoś wstydził własnych rodziców. 
W Europie usuwa się symbole chrześcijańskie. Widać, 
że nasz kontynent cierpi się na jakąś alergię antychrze-
ścijańską. 

Moi drodzy, w jaki sposób odbywa się to niszczenie 
wiary w sercach ludzkich? Wrogowie kościoła nie po-
wiedzą nam dzisiaj: nie wierz w Boga, bo Boga nie ma. 
Nawet najbardziej zagorzali liberałowie, odwołują się do 
Boga. Odwołują się do wartości chrześcijańskich. Więc 
w jaki sposób wrogowie Boga, wrogowie kościoła niszczą 
ten skarb wiary? Tak samo jak szatan w raju - proponu-
jąc styl życia bez Boga: żyj tak, jakby Boga nie było. 
Żyj tak, jakby nie obowiązywały cię żadne przykazania. 
Widzimy to w telewizji, widzimy to w kolorowych cza-

sopismach. Wsączanie mody na życie bez Boga. To jest 
bardzo niebezpieczne. To się nazywa dechrystianizacja, 
czyli usuwaniem Chrystusa z naszego życia. 

Co jest jeszcze słabością naszej wiary? Rozdźwięk 
między wyznawaną wiarą a życiem. W co innego wie-
rzymy, co innego mówimy, a jeszcze inaczej postępu-
jemy. 

Biskup Jan Pietraszko z Krakowa, tak mówił o świę-
tym Janie Kantym: „Umiał święty profesor pochylić się 
i dotknąć końcówek najcieńszych gałązek. Owoc Ewange-
lii leżał u jego stóp, gdy przyodziewał biedaka w swoje 
własne buty, gdy okrywał jego plecy swoim płaszczem. 
Umiał spytać małe dziecko na ulicy, dlaczego płacze. 
W jego słowach i postępowaniu nie było fałszu ani ob-
łudy. Co myślał, to i mówił. A gdy spostrzegł, że jego 
słowa choć trochę wzbudzały niekiedy niezadowolenie, 
wtedy przed przystąpieniem do ołtarza usilnie prosił 
o wybaczenie, choć winy nie było po jego stronie. To co 
głosił z ambony, i wyjaśniał wiernym potwierdzał swoją 
pokorą, czystym życiem, miłosierdziem, umartwieniem 
i wielu innymi cnotami, cechującymi prawdziwego kapłana 
i niestrudzonego pracownika.” 

Moi drodzy, na nim sprawdzają się słowa Jakuba 
Apostoła: „Wiara bez uczynków martwa jest sama 
w sobie”. Dlatego wiara św. Jana Kantego obfitowała 
w dobre uczynki. Bo to była żywa wiara, bo to była 
autentyczna wiara. 

O Papieżu Janie Pawle II mówi się, że był autentycz-
ny. W jego życiu również nie było takiego rozdźwięku. 
A przecież Papież Jan Paweł II również był uczniem św. 
Jana Kantego chociaż żył 500 lat później. Ale przecież, 
jako biskup krakowski doskonale znał św. Jana Kantego, 
jego pisma, jego życiorys. Papież był autentyczny. Nie 
przeszkadzała ani starość, ani choroba, aby miliony mło-
dzieży szukały go i czuwały przy nim aż do końca. Bo 
Ojciec Święty był autentyczny. Mówił to, w co wierzył 
i według tego żył. 

Moi drodzy popatrzmy, jeden autentyczny świadek, 
prawdziwie autentyczny świadek potrafi tyle dobra uczy-
nić. Takim był św. Jan Kanty, który zapisał się w pamięci 
pokoleń. Popatrzmy, kanonizacja trzysta lat po jego śmier-
ci. Trzysta lat po jego śmierci ludzie pamiętali o jego 
wielkiej świętości. Ta sława świętości przechodziła przez 
pokolenia. Jeżeli ktoś jest święty, to nie umiera wraz ze 
swoją śmiercią. On nie tylko żyje w niebie, ale również 
w pamięci wiernych. On żyje w sercach ludzi. I to są 
właśnie święci. Moi drodzy prośmy dzisiaj tych dwóch 
wielkich świętych, krakowskich świętych: św. Jana 
Kantego i św. Stanisława Kazimierczyka, aby uczyli 
nas prawdziwej miłości do Boga i bliźniego. Amen!
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List do Kolosan
Tajemnica ta,… teraz została objawiona Jego świętym, 
którym Bóg zechciał oznajmić,
 jak wielkie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan. 
Jest nią Chrystus pośród was - nadzieja chwały. (1,26)
Może to my dla niewierzących jesteśmy 
największa przeszkodą w poznaniu Chrystusa?

Kol
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1944
 Dnia 14 września 1943 roku zmarł ks. Gabriel Zemanek. Śmierć zastała go 
w sile wieku. Zszedł z tego świata śmiercią nagłą (zawał serca). Według 
ogólnej opinii zejście jego spowodowało powieszenie przez władze niemieckie 
11 obywateli polskich, wśród których znajdowało się 5 jego parafian. 
Śp. Ks. G. Zemanek był obecnym w czasie wykonania wyroku, co tak 
mocno wpłynęło na jego zdrowie, że po 2 tygodniach, na wskutek wielkiego 
przejęcia się zeszedł z tego świata. Miejscem kaźni były 3 olszynki 
znajdujące się w pobliżu mostu w Małej Żabnicy.
 Ponieważ śp. Ks. Zemanek nic nie wpisał do kroniki z lat obecnej 
wojny, zaznaczę, iż 1 września 1939 wojska niemieckie wkroczyły na 
nasze ziemie, zajmując ją całkowicie. Do dnia dzisiejszego tj. 26.01.1945 

jesteśmy pod ich władzą. Wojna z wielką zawziętością toczy się dalej. 
Naturalnie wskutek okupacji Polska w swym istnieniem uzależniona została 
całkowicie od władz niemieckich. Wojsko polskie uległo rozbrojeniu (częściowo) 
– reszta przez państwa południowe rozeszła się w różne strony, by wśród 
państw sprzymierzonych znaleźć opiekę i pomoc w obecnej walce. Po licznych 

zwycięstwach armii niemieckiej nad wojskami rosyjskimi (były aż pod Moskwą), 
dziś Rosjanie, jak głoszą dzienniki niemieckie zajęły już Częstochowę i coraz 
bardziej ścigają wojska niemieckie.
 Życie parafian, zwłaszcza w ostatnich dniach zostało w swym rodzaju 
zahamowane. Istnieje jednak swoboda religijna, nabożeństwa odprawiane są w 
języku polskim, co już zakazany zostało na Śląsku.
 Po cztero miesięcznej przerwie, stanowisko ekspozyt w Żabnicy objął dnia 

15 stycznia 1944 ks. Alfons Rymer ze zgromadzenia X.X. Salezjanów. 
Inwentarze oddał mu ks. Dziekan Józef Putka z Ujsoł. Księgi zaś 
parafialne oraz sprawozdanie z działalności czteromiesięcznej, gdyż 
Milówka obsługiwała w czasie wakansu tutejszą parafię, zdał ks. Kanonik 
Jerzy Czartoryski. Sprawą testamentalną zajął się Ks. Dziekan.

Z Kroniki Parafialnej

1 List do Tesaloniczan
Uważajcie, aby nikt nie odpłacał złem za złe,
zawsze usiłujcie czynić dobrze sobie nawzajem i wobec wszystkich!
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! 
Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.(5,15n)
W świecie zemsty, kalkulacji, smutku i pretensji 
- chrześcijańska radość i dobroć są dowodem obecności Jezusa.

1Tes
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Przy całej tej sprawie zawieruszył się gdzieś srebrny kielich, własność ks. 
Zemanka, który jednak według orzeczenia testamentu miał pozostać przy 
tutejszym kościele. Do dzisiaj po większych poszukiwaniach nie znaleziono 
go. Gospodyni Rozalii P. według metody komunikatu kościelnego, na co się 
zgodziła wobec ks. Dziekana, oddano za służbę jałówkę, z której wobec 
rolnego Pajera zrezygnowała, orzekając iż jej należy się krowa. Pieniądze 
(przesłał) za sprzedaną jałówkę, przesłał wobec tego p. Rolny obecnemu 
ekspozytowi. Rozalia P. oświadcza, iż po wojnie zabierze sobie krowę 
beneficjalną. Co przyszłość okaże – zobaczymy.
W powiększeniu tutejszego beneficjum wielka zasługa należy się śp. Ks. 
Zemankowi. Swymi staraniami powiększył ją o 2 ha. Obecny ekspozyt 
pragnąc powiększyć sad przy plebanii, zamienił w kwietniu 1944 ze Stefanią 
Jurasz z Witosów pole leżące obok sadu plebańskiego oddając jej w zamian 
za to niwkę, kiedyś nabytą od Jana Skórki. Akt spisano wobec 2 świadków. 

Przechowuje się go w archiwum.   

2 List do Tesaloniczan 

Kto nie chce pracować, niech też nie je! 
Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was 
postępują wbrew porządkowi: wcale nie pracują,
 lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. (3, 10n)
Nikomu nie potrzebna praca też może być próżnowaniem. 

2Tes
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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 od-
mieniło na lepsze.

 Przeszłość każdego z nas z czasem staje się na-
szym wspólnym bogactwem, jak źródło, co wybiło 

w ogrodzie, a po wypłynięciu za płot, ożywia pra-
gnienie 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 kar-
tony, których myszy nie zgryzły do końca i stwórzmy 
parafialny album rodzinny z tych najstarszych i tych 
trochę młodszych fotografii.

1 List do Tymoteusza
Odrzucaj światowe i babskie baśnie! Sam zaś ćwicz się w pobożności!
Bo ćwiczenie cielesne nie na wiele się przyda;
pobożność zaś przydatna jest do wszystkiego, 
mając zapewnienie życia obecnego i tego, które ma nadejść. (4, 7n)
Może ważność fitnessu w życiu, 
to jeszcze jedno z światowych bajań?

1Tm
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JEZU UFAM TOBIE
Pielgrzymka 

do Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia
 
Na zaproszenie ks. Kustosza Sanktuarium Bożego Mi-

łosierdzia wszystkie parafie naszej diecezji pielgrzymują 
do Łagiewnik. Odpowiadając na to zaproszenie – czte-
rema autokarami 210 osób z naszej parafii wyruszyło 
w dniu 14 października w stronę Krakowa.

W drodze do Krakowa zatrzymaliśmy się w klasz-
torze Ojców Karmelitów w Czernej. 

Klasztor powstał na początku XVII wieku, a w 1633 
roku zamieszkali tam pierwsi pustelnicy, którzy przy-
bywali tu z innych klasztorów karmelitańskich, aby tu 
pogłębić życie duchowe. W Czernej św. Rafał Kalinow-
ski spędził większość swojego życia zakonnego. Dzisiaj 
jego relikwie spoczywają w kaplicy wybudowanej po 
beatyfikacji, której dokonał Ojciec Święty, Jan Paweł 
II, w 1983 roku. W 1991 roku Jan Paweł II ogłosił 
go świętym. Ojcowie Karmelici w Czernej czczą w 
szczególny sposób Matkę Bożą Szkaplerzną, której 
obraz został ukoronowany koronami papieskimi w 1988 
roku, przez ks. kard. Franciszka Macharskiego.

W klasztorze wysłuchaliśmy prelekcji ojca Karme-
lity, który przybliżył nam ducha tej karmelitańskiej 
wspólnoty. Opowiedział historię klasztoru i kościoła, 
oprowadził po muzeum, a przede wszystkim zachęcił do 
noszenia Szkaplerza. W Czernej odprawiliśmy również 
Drogę Krzyżową pięknie usytuowaną na przyklasztor-
nym wzgórzu.

W Łagiewnikach o godz. 1430 wysłuchaliśmy prelek-
cji siostry ze zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosier-
dzia. Wprowadziła nas w atmosferę tego Sanktuarium, 

ktore jest dzisiaj światowym centrum kultu Bożego 
Miłosierdzia, do którego przybywają pielgrzymki 
z Polski i całego świata. 

Bazylika Miłosierdzia wybudowana dzięki ofiarno-
ści tysięcy ludzi jest miejscem spotkania z tajemnicą 
Bożego Miłosierdzia, której cichym świadkiem jest św. 
siostra Faustyna Kowalska. Doświadczyła w niezwykły 
sposób bliskości Jezusa Miłosiernego, który przez nią 
zechciał powiedzieć światu, że Bóg nie przestal kochać 
człowieka. Trzeba otworzyć się na Jego milosierdzie. 
Przyjąć je w swoim sercu i podzielić się z innymi 
ludźmi.

2 List do Tymoteusza
Wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest]  i pożyteczne do nauczania,
do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości
 - aby człowiek Boży był doskonały, 
przysposobiony do każdego dobrego czynu. (3,14)
Czasami tak nam brakuje mądrości, 
a ona kurzy się na półce w Piśmie Świętym.

2Tm
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O godz. 1500 wspólnie ze zgoromadzonymi piel-
grzymami uczestniczyliśmy w Godzinie Miłosierdzia 
prowadzonej przez siostry.

Po przywitaniu pielgrzymów przez Kustosza Sanktu-
arium rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana, której 
przewodniczył ks. prob. Jacek Jaskiernia. Po Komunii 
św. ks. Proboszcz odmówił: Akt zawierzenia świata 
Bożemu Miłosierdziu:

„BOŻE OJCZE MIŁOSIERNY, który objawiłeś 
swoją miłość w Twoim  Synu Jezusie i wylałeś ją na 
nas w Duchu Święym Pocieszycielu, Tobie zawierza-
my dziś losy świata i każdego człowieka.

Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą sła-
bość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim 
mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego Miłosier-
dzia, aby w Tobie Trójjedyny Boże zawsze odnajdy-
wali źródło nadziei.

OJCZE PRZEDWIECZNY dla bolesnej męki 
i zmartwychwstania Twojego Syna miej miłosierdzie 
dla nas i calego świata! Amen!

Ks. Proboszcz Jacek Jaskiernia i ks. Wikariusz Ma-
ciej Jenkner wraz z pielgrzymami zgromadzonymi 

w Sanktuarium zawierzyli powyższą modlitwą całą 
parafię Bożemu Miłosierdziu.

A tak bardzo potrzebna jest nam w parafi „wyobraź-
nia miłosierdzia”, która powinna wyznaczać program 
pomocy ludziom potrzebującym wszelkiej pomocy, np. 
uzależnionym prze nałogi, bezrobotnym, samotnym, 
opuszczonym, chorym.

Dziękując Bogu za dar św. Siostry Faustyny, nie-
strudzonej Apostołki Bożego Miłosierdzia i Ojca św. 
Jana Pawła II - Piotra naszych czasów, który z taką 
mocą ukazał światu Boga miłosierdzia, wróciliśmy do 
naszej parafii.

Będziemy jeszcze z większą gorliwością trwać na 
modlitwie przed naszym obrazem JEZU UFAM TO-
BIE w czasie czwartkowych i piątkowych Koronek 
do Miłosierdzia Bożego. [...]
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W SPRAWIE PEWNEGO NIEPOROZUMIENIA  
/Z blogu Przemysława Babiarza,19 .10. 2010/

Stanowisko Kościoła Katolickiego w sprawie in vitro 
wyrażone dobitnie przez Przewodniczącego Zespołu 
Konferencji Episkopatu Polski ds. bioetycznych ar-
cybiskupa Henryka Hosera wywołało ogromny szum 
medialny. Dały się słyszeć i czytać głosy oburzenia, 
że Kościół miesza się itd... a przecież każdy poseł ma 
własne sumienie etc.

Otóż właśnie, może i każdy poseł i w ogóle każdy 
ma własne sumienie i własny rozum, ale nie koniecznie 
musi ich używać. Arcybiskup Hoser wyraził stanowisko 
Kościoła w sprawie in vitro, stanowisko od dawna 
znane i najzupełniej klarowne. Jako nauka moralna 
Kościoła jest ono wiążące dla tych, którzy są, czują 
się, chcą być, wiernymi Kościoła Katolickiego. Dla 
tych i tylko dla tych. Wszyscy inni mogą nauczanie 
Kościoła kompletnie zignorować. Mają do tego „święte” 
prawo. Podobnie jak Kościół ma prawo głosić swoją 
naukę moralną.

Kompletnie absurdalne są natomiast dwie po-
stawy:

 1. Część ludzi deklarujący się jako katolicy, jak 
wynika z sondaży - całkiem spora, oburza się, że Pa-
sterze Kościoła - biskupi - chcą im coś narzucić albo 
do czegoś się mieszają. Pytanie: a jak mogliby się 
nie mieszać? In vitro to procedura rozrodcza. Tyczy 
poczynania się nowego życia. Stosując tę procedurę 
powołuje się do życia kilka zarodków. Kościół naucza, 
że życie człowieka rozpoczyna się od momentu połą-
czenia komórek żeńskiej i męskiej. To bardzo proste i 
klarowne kryterium. Każdy zarodek zatem jest już istotą 
ludzką. Tymczasem z tych kilku powołanych do życia 

zarodków jeden tylko przeżyje i będzie się rozwijał. 
Inne zostaną zamrożone. W praktyce prawdopodobnie 
zginą. Zostaną unicestwione. Zabite. Koniec.

Kościół uważa taką procedurę za niedopuszczalną. 
Wiążącą się w praktyce z selekcją, eugeniką, zabijaniem 
mniej wartościowych zarodków, czyli ludzi. Można się 
z tym stanowiskiem nie zgadzać, można je ignorować, 
ale nie wtedy, gdy jest się wiernym.

Ludzie często nie wiedzą niestety, w co wierzą. 
Pewne sondaże wykazały np. że kilka może kilka-
naście procent katolików nie wierzy w zmartwych-
wstanie Chrystusa. Św. Paweł w liście do Koryntian 
naucza, że jeśli Chrystus nie zmartwychwstał nasza 
wiara jest daremna. Jeśli ktoś zatem nie wierzy w Jego 
zmartwychwstanie nie jest chrześcijaninem. To proste. 
A zatem ankietowani albo nie zrozumieli pytania, albo 
nie wiedzą jaki jest sens ich wiary. Obawiam się, że 
gdyby Kościół przypomniał np. wyraźnie i z naciskiem, 
że w piątki katolicy nie mogą jeść mięsa - część lu-
dzi oburzyłaby się, że księża zaglądają im do talerzy. 
A jakby przypomnieć przykazanie szóste - nie cudzołóż 
- odezwałyby się głosy o ograniczaniu wolności seksu-
alnej. A gdyby tak podkreślić ważność siódmego - nie 
kradnij - to byłoby mieszanie się do portfela itd., itp. 
Współczesny człowiek uwierzył, że może sam wybie-
rać, w co wierzy. Może oczywiście. Tylko, że wybór 
ma konsekwencje. Chcesz przynależeć do wspólnoty 
ludzi wyznających określoną religię musisz stosować 
się do jej kryteriów.

Kościół nie rządzi się prawami demokracji. Więk-
szość nie wybiera tego, co ma być uznane za słuszne. 
Papież wybierany jest przez Kolegium Kardynalskie 
a nie w wyborach powszechnych. Sam Chrystus powie-
dział: nie wyście Mnie wybrali, lecz Ja was wybrałem. 
(J 15, 16). W Kościele są dogmaty, jest hierarchia. 
Taki jest ten Kościół. Można do niego nie należeć. 
Nie ma przymusu. I jeszcze jedno. Gdyby żył Jan 
Paweł II nauczanie Kościoła nie różniłoby się ani na 
jotę. I tu warto przejść do drugiego nonsensu.

 2. Wielu ludzi niewierzących lub obojętnych re-
ligijnie uważa, że Kościół zobowiązując w sumieniu 
swoich wiernych do przestrzegania głoszonych przez 

List do Tytusa
Nauka ta zasługuje na wiarę, i chcę, 
abyś z całą stanowczością o tym mówił, 
że ci, którzy wierzą w Boga, mają się starać usilnie 
o pełnienie dobrych czynów. 
Jest to dobre i pożyteczne dla ludzi. (3,8)
Wiara to życie, a nie myślenie i mówienie o wierze.

2Tt



str. 25

IDŹ ogłoś to po górach

siebie zasad narusza ich wolność. Podobnie przewod-
nik prowadzący grupę przez górskie ostępy narusza 
wolność jej członków. Powinien dać wybór - mogą 
państwo za mną a mogą w przepaść. Wybór należy 
do was. Pamiętam, jak przed wstąpieniem do Unii 
Europejskiej, kiedy pojawiały się głosy wątpiących 
w sens tego kroku, przytaczano wypowiedź Jana Pawła 
II, z której wynikało, że mamy wstąpić. Jakżeż wtedy 
przebierano nogami. Trzeba słuchać Ojca Świętego! 
A przecież wypowiedź papieża wg absurdalnych kry-
teriów można by uznać za mieszanie się do polityki. 
A więc kiedy wygodnie dla polityków to niech się 
Kościół miesza. A kiedy nie wygodnie, to wara mu. 
Jasne. Kościół działa w przestrzeni publicznej.  Wiara, 
niezależnie od tego, że jest wolnym wyborem każdego 
człowieka ma również swój wymiar społeczny. Okre-
śla bowiem zasady postępowania wobec bliźniego. 
Tego się nie zatupie. Kościół nie ma sankcji prawnych 

ani politycznych. Nie może niczego zakazać ani na-
kazać niewierzącym. Ale ma prawo i obowiązek 
pouczać wierzących. Tylko tyle i aż tyle.

I jeszcze jedno. Człowiek jest jednością. Tylko 
w czasach komunizmu zdarzało się, że ktoś mówił - 
ja tu do was przychodzę nie, jako partyjny, ale jako 
zwykły człowiek.

Czyli dzieliło się sumienie na służbowe i prywatne. 
Po takim podziale zanika jakiekolwiek. To pewne. 
Jeśli osławiona równość ma mieć jakiś sens, to wiara 
musi być traktowana na równi z niewiarą. Szermie-
rze równości zatem nie mogą bez narażenia się na 
śmieszność głosić, że religia to wstecznictwo, którego 
wyznawanie powinno być zamknięte w murach świątyń. 
A wyznaniem obowiązującym publicznie może być 
tylko neutralność światopoglądowa, czyli zwątpienie. 
To czysta uzurpacja.

List do Filemona

Może bowiem po to oddalił się od ciebie na krótki czas,
abyś go odebrał na zawsze, już nie jako niewolnika, 
lecz więcej niż niewolnika, jako brata umiłowanego.
Prawdziwe kajdany to te, które w sercu więzią miłość.

Flm
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Parafialna Pielgrzymka Szlakiem św Jakuba

Dzień l  Eucharystia. Godz 5.00 Wyjazd przejazd przez Czechy, Austrię do Włoch w okolice Werony. Obiadokolacja, 
nocleg

Dzień 2  Eucharystia, śniadanie. Przejazd do Spiazzi, wizyta w Sanktuarium Madonna Delia Corona- wspólna 
modlitwa w sanktuarium zaczepionym w skale otoczonym koroną alpejskich szczytów, obiadokolacja, 
nocleg

Dzień 3  Eucharystia, śniadanie, Przejazd do La Salette- - alpejskiego, francuskiego miasteczka,  w którym 
Matka Boża ukazała się dwojgu pastuszkom jedyny raz - 19 września 1846 roku. Miejsce to jest 
dziś odwiedzane przez pielgrzymów z całego świata. Nawiedzenie Sanktuarium. Wieczorna procesja 
z lampionami, obiadokolacja i nocleg w ok. La Salette

Dzień 4  Eucharystia. Śniadanie, przejazd do Hiszpanii na wybrzeże Costa Brava, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 5  Eucharystia. Śniadanie. Przejazd do Monstserrat- wizyta w klasztorze benedyktyńskim słynącym 
z figury Matki Boskiej z dzieciątkiem wyrzeźbionej według legendy przez św. Łukasza i przywieziona 
do Katalonii przez św Piotra. Obiadokolacja. Nocleg

Dzień 6  Eucharystia. Śniadanie, przejazd w okolice Santander- miasta kandydującego do tytułu Europejskiej 
stolicy kultury, położonego nad jedną z najpiękniejszych zatok świata - Zatoką Biskajską, obiadoko-
lacja, nocleg

Dzień 7  Eucharystia. Śniadanie. Przejazd do Santiago De Compostela-jednego z najstarszych - po Jerozolimie 
i Rzymie - i najbardziej popularnych ośrodków pielgrzymkowych. Wszystko zaczęło się ok. roku 
800, gdy mnich Pelayo, prowadzony przez światła gwiazd, dotarł do marmurowego grobowca św. 
Jakuba. To właśnie miejsce, naznaczony cudami grób apostolski, przeszło do historii jako Compostela 
(od łac. campus stellae - pole gwiazd). Obiadokolacja. Nocleg.

Dzień 8  Eucharystia. Wczesne śniadanie. Przejazd do Lourdes największego Sanktuarium Maryjnego Europy. 
Obiadokolacja, nocleg w Lourdes.

Dzień 9  Eucharystia. Śniadanie Wizyta w Sanktuarium Pięknej Pani Niepokalanie Poczętej u stóp francuskich 
Pirenejów, Kaplica Groty, Grota Massabielle, Bazylika Niepokalanego Poczęcia, Bazylika Różańcowa, 
udział w procesji ze świecami,obiadokolacja. Nocleg

Dzień 10  Eucharystia. Śniadanie, Przejazd do Ars nawiedzenie grobu Świętego Jana Marii Yianney - patrona 
księży proboszczów. Obiadokolacja, nocleg

Dzień 11  Eucharystia. Śniadanie, Przejazd do Einsiedel - wizyta w największym Sanktuarium Maryjnym zwa-
nym „szwajcarską Częstochową”, obiadokolacja, nocleg

Dzień 12  Eucharystia, śniadanie, przejazd w kierunku Polski. Po drodze krótki postój w Altoting -Sanktuarium Czar-
nej Madonny, położonej w sercu Bawarii. Udział w mszy świętej na zakończenie Pielgrzymki. Wieczorem 
przyjazd do kraju.

Cena zawiera:
przejazd autokarem lux, 11 noclegów ( hotele **/*** , hotele sieci Formule 1 - pokoje 2, 3 os - łazienki na 
korytarzu, domy pielgrzyma, pokoje 2,3,4 osobowe), 11 śniadań, 11 obiadokolacji, opieka pilota, ubezpieczenie 
KL i NNW, 2 miejsca gratis
Cena nie zawiera:
napoi do obiadokolacji, ewentualnych biletów wstępu i dobrowolnych ofiar na rzecz Sanktuariów
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„SAMOCHÓD ZA GROSZ”
W miesiącu październiku w wielu para-

fiach naszego kraju, organizowana była akcja 
zbierania groszy w czasie nabożeństw ró-
żańcowych na samochód dla Domu Nadziei 
w Lusace. 

Nasza parafia rów-
nież wzięła udział 
w tej szczytnej akcji. 
Inicjatywa jednak, 
została zapoczątko-
wana i zapropono-
wana uczniom na ka-
techezach w Szkole 
Podstawowej. Dzie-
ci z wielką radością 
wyraziły chęć udzia-
łu w tego typu akcji. 
Dla przypomnienia w 
szkole porozwiesza-
ne były informacje 
o przeprowadzanej 
akcji. 

Dom Nadziei został założony w 1998 roku z inicja-
tywy Katolickiej Ligii Kobiet. Dom ten jest ośrodkiem 
rehabilitacyjnym dla bezdomnych dzieci i młodzieży 
w Zambii. Jego najważniejszym celem jest pomoc tym 
dzieciom, które z rozmaitych powodów opuściły dom 
rodzinny i znalazły się na ulicy. W wyprowadzaniu tych 
dzieci z „życia w bezdomności” pomagają misjonarze 
tam pracujący, a wśród nich brat Jacek Rakowski 
- misjonarz ze Zgromadzenia Ojców Białych. Brat 
Jacek jest jedną z dwóch osób w Zambii, które po-
siadają oficjalną zgodę państwa, aby pracować na uli-
cy. Brat Jacek płynnie posługuje się dwoma językami 
tj. bemba oraz niańdżia. Zdolność ta jest bardzo cenna 
w jego pracy gdyż zjednuje sobie tym dzieci, młodzież 
a także dorosłych żyjących na ulicy.

Dzieci i młodzież, w większości są to chłopcy, którzy 

trafiają do Domu Nadziei, są „wyławiani” spośród wielu 
znajdujących się na ulicy. Zadaniem tym zajmuje się 
brat Jacek. Jest to bardzo trudne zadanie gdyż, niestety 
nie wszystkim można pomóc m.in. z powodu braku 
miejsc w ośrodku. Obecnie mieszka tam 36 chłopców 
z tego 9-ciu śpi na podłodze z powodu braku miejsc 
na łóżka. Jednym z kryteriów przyjęcia do ośrodka jest 
CHĘĆ zmiany życia, zrezygnowanie z życia na ulicy. 
Innymi warunkami, które muszą to: 
* obiecują, że będą się starać nie brać narkotyków
* nie upijać się
* muszą zaprowadzić do kogoś z rodziny lub sąsiadów, 

by ci potwierdzili znajomość chłopca
*  uczyć się - jeden z ważniejszych warunków, dlatego 

tych, którzy nie chcą się uczyć spotyka kara – mają 
szlaban na telewizję.
W ośrodku tym, znajduje się szkoła podstawowa, 

do której uczęszcza 1000 uczniów. Jest też szkoła 
dla dzieci specjalnej troski, którą tworzy 60 uczniów 
oraz kościół, ośrodek medyczny, a także kawiarenka 
internetowa.

Samochód, na który zbieraliśmy w tej akcji pie-
niążki jest bardzo potrzebny, gdyż dzięki niemu 
brat Jacek będzie mógł szybciej i częściej docierać 
do dzieci żyjących na ulicy, udzielać im pomocy me-
dycznej, zawozić chłopców do rodzin mieszkających 
niekiedy kilkaset kilometrów dalej.

      
Zgromadzenie Misjonarzy Afryki- popularnie zwani 

„Biali Ojcowie”, ze względu na biały kolor habitu_ po-
wstało w 1868 roku z „ owocnego połączenia wielkiego 
serca i szerokiej wizji rozkochanego w tym kontynencie 
arcybiskupa Algierii późniejszego kardynała Karola 
Lavigerie (1825- 1892). Celem zgromadzenia jest nie-
sienie pomocy Afrykańczykom w ich poszukiwaniu 
Pana Boga. Aktualnie „Biali Ojcowie” pracują w 22 
krajach Afryki. Jednak pierwszym terenem głoszenia 
przez nich Ewangelii była Algieria oraz ta część Afry-

List do Hebrajczyków 
Dlatego jest konieczne, abyśmy z jak największą pilnością 
zwracali uwagę na to, cośmy słyszeli, 
abyśmy przypadkiem nie zeszli na bezdroża. … 
Jakże my unikniemy [kary], 
jeśli nie będziemy się troszczyć o tak wielkie zbawienie? (2,1n)
Mówimy w kościele „Bogu niech będą dzięki” nie wiedząc dokładnie za co.

Hbr
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ki, którą zamieszkiwali wyznawcy islamu. Stopniowo, 
z powodu ograniczenia głoszenia Chrystusa w świecie 
muzułmańskim misjonarze kierowali swe kroki na po-
łudnie oraz w głąb kontynentu. Świat muzułmański nie 
został jednak zapomniany przez misjonarzy. Pomimo, 
iż w wielu państwach Afryki gdzie dominuje islam, 
a imienia Chrystusa nie wolno wymawiać publicznie 
Misjonarze Afryki wciąż dają świadectwo Ewangelii 
postawą miłości, współpracy, a także troski o drugiego 
człowieka.

Aktualnie pracujemy w 22 krajach Afryki:
 1. Tunezja; 12. Nigeria; 2. Algieria; 13. Demokra-

tyczna Republika Kongo; 3. Mauretania; 14. Uganda; 
4. Mali; 15. Kenia; 5. Niger; 6. Ruanda; 6. Sudan; 
17. Burundi; 7. Etiopia; 18. Tanzania; 8. Senegal; 19. 
Zambia; 9. Burkina Faso; 20. Malawi; 10. Wybrzeże 
Kości Słoniowej; 21. Mozambik; 11. Ghana; 22. Re-
publika Południowej Afryki

Nasza parafia również dała świadectwo ewangelii po-
stawą troski drugiego człowieka uczestnicząc w tej akcji. 
Kwotę, którą zebraliśmy na ten cel wynosi 555zł. 

Wszystkim, którzy wzięli udział w akcji „ Sa-
mochód za grosz dla Domu Nadziei w Lusace” w 
imieniu swoim, Misjonarzy Afryki oraz dzieci i mło-
dzieży będącej pod ich opieką składam serdeczne 
Bóg zapłać za złożone ofiary, a Księdzu Proboszczowi 

i Księdzu Wikaremu za wyrażenie zgody i zachęcanie 
dzieci do tej akcji. Podziękowania kieruję również 
do rodziców, którzy pomagali swoim pociechom. 
A wszystkich tych, których zainteresowała historia Mi-
sjonarzy Afryki oraz Domu Nadziei w Lusace zapraszam 
na strony internetowe Ojców Misjonarzy.

      M.Ś.  

List św. Jakuba Apostoła
Jaki z tego pożytek, bracia moi,
 skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy,  a nie będzie spełniał uczynków? 
Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, 
martwa jest sama w sobie.(2, 14n)
Jeżeli dokoła tylu chrześcijan, 
to dlaczego tak mało chrześcijańskich uczynków i zachowań?

Jk
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1 List św. Piotra Apostoła
Postępowanie wasze wśród pogan niech będzie dobre,
aby przyglądając się dobrym uczynkom
wychwalali Boga w dniu nawiedzenia za to, 
czym oczerniają was jako złoczyńców.(2.12)
Każdy post źle wpływa na obroty handlu. 
Mimo to bądźmy dobrzy, choćby niewierzący mieli nas za głupców. 

1P
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„Byłem głodny, a daliście mi jeść …” (Mt 25,35) 

 W krajach Unii Europejskiej funkcjonuje Europejski 
Program Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Skrót 
PEAD pochodzi z nazewnictwa francuskiego. Program-
me Europeen d’ Aide aux plus Demunis. Podstawą jego 
realizacji jest Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 
3730/87 zezwalające na bezpłatne przekazywanie oso-
bom potrzebującym żywności pochodzącej z rezerw UE 
przez akredytowane organizacje charytatywne z terenu 
Wspólnoty 

 Federacja Polskich Banków Żywności jest jedną 
z czterech organizacji w Polsce akredytowanych do 
bezpośredniego udziału w tym Programie. W tym roku 
z upoważnienia Federacji program realizuje 30 Banków 
Żywności, które wskazały 40 magazynów na terenie 
wszystkich województw. Banki Żywności, podobnie, 
jak w ubiegłych latach są największym w Polsce od-
biorcą żywności od Agencji Rynku Rolnego (ARR). 
Bezpośrednimi dostawcami produktów do magazynów 
akredytowanych organizacji są przedsiębiorcy wyłonieni 
przez ARR w drodze przetargów.

 Gotowe produkty spożywcze są przyjmowane przez 
Banki Żywności, a następnie dystrybuowane do blisko 
3000 organizacji charytatywnych, prowadzących doży-

wianie. Produkty, które w tym roku trafią do potrzebują-
cych to mleko UHT, sery żółte, cukier, dżemy, produkty 
zbożowe (mąka, makaron, kasza, płatki kukurydziane, 
musli), a także dania gotowe. Czas dystrybucji żyw-
ności jest ograniczony jedynie terminami przydatności 
do spożycia, dlatego Banki Żywności dołożą wszelkich 
starań, aby dystrybucja była racjonalna i skierowana 
do grup najbardziej potrzebujących wsparcia. 

 Wszystkie produkty dystrybuowane w ramach Pro-
gramu są wyraźnie oznaczone „POMOC WE” oraz „do-
starczone w ramach programu pomocy żywnościowej. 
Artykuł nie jest przeznaczony do sprzedaży”.

 W mijającym roku 2010 w naszej parafii za 
pośrednictwem Caritas Diecezji Bielsko Żywieckiej 
udzieliliśmy pomocy żywnościowej 125 osobom znaj-
dującym się w trudnych warunkach materialnych  
w tym 11 rodzinom wielodzietnym

   Bóg zapłać P. Stanisławowi Kupczakowi, który 
oddelegowany przez Akcje Katolicką naszej parafii, 
przywoził z magazynów Caritasu i rozdawał żywność 
potrzebującym oraz bardzo starannie prowadził księgo-
wość rozdzielanych artykułów żywnościowych.

„Byłem głodny, a daliście mi jeść …” (Mt 25,35)

W krajach Unii Europejskiej funkcjonuje Europejski Program Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym. Skrót PEAD pochodzi z nazewnictwa francuskiego. Programme Europeen d' Aide aux 
plus Demunis. Podstawą jego realizacji jest Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 3730/87 zezwalające 
na bezpłatne przekazywanie osobom potrzebującym żywności pochodzącej z rezerw UE przez 
akredytowane organizacje charytatywne z terenu Wspólnoty 

Federacja Polskich Banków Żywności jest jedną z czterech organizacji w Polsce akredytowanych do 
bezpośredniego udziału w tym Programie. W tym roku z upoważnienia Federacji program realizuje 30 
Banków Żywności, które wskazały 40 magazynów na terenie wszystkich województw. Banki Żywności, 
podobnie, jak w ubiegłych latach są największym w Polsce odbiorcą żywności od Agencji Rynku Rolnego 
(ARR). Bezpośrednimi dostawcami produktów do magazynów akredytowanych organizacji są 
przedsiębiorcy wyłonieni przez ARR w drodze przetargów.

Gotowe produkty spożywcze są przyjmowane przez Banki Żywności, a następnie dystrybuowane do 
blisko 3000 organizacji charytatywnych, prowadzących dożywianie. Produkty, które w tym roku trafią do 
potrzebujących to mleko UHT, sery żółte, cukier, dżemy, produkty zbożowe (mąka, makaron, kasza, płatki 
kukurydziane, musli), a także dania gotowe. Czas dystrybucji żywności jest ograniczony jedynie terminami 
przydatności do spożycia, dlatego Banki Żywności dołożą wszelkich starań, aby dystrybucja była racjonalna 
i skierowana do grup najbardziej potrzebujących wsparcia. 

Wszystkie produkty dystrybuowane w ramach Programu są wyraźnie oznaczone "POMOC WE" 
oraz "dostarczone w ramach programu pomocy żywnościowej. Artykuł nie jest przeznaczony do 
sprzedaży".

W mijającym roku 2010 w naszej parafii za pośrednictwem Caritas Diecezji Bielsko 
Żywieckiej udzieliliśmy pomocy żywnościowej 125 osobom znajdującym się w trudnych warunkach 
materialnych  w tym 11 rodzinom wielodzietnym
    

Lp. Artykuł Ilość
1 Dania gotowe na bazie kaszy 600 kg
2 Makaron (krajanka) 312 kg
3 Masło Extra 400 kg
4 Musli 245 kg
5 Ser topiony holenderski 388 kg
6 Herbatniki 200 kg
7 Kasza jęczmienna 762 kg
8 Kawa zbożowa 150 kg
9 Krupnik 937 kg
10 Makaron świderki 500 kg
11 Mąka pszenna                 1.000 kg
12 Dania gotowe na bazie makaronu 544 kg
13 Cukier 250 kg
14 Płatki kukurydziane 354 kg
15 Zupa pomidorowa 850 kg
16 Ser podpuszczkowy żółty 280 kg
17 Dżem               165,60 kg
18 Mleko                  2.915 l

Razem otrzymano towarów:           7.937,60 kg

mleka:           2.915 litrów

o wartości w sumie:         42 291, 98 zł

   Bóg zapłać P. Stanisławowi Kupczakowi, który oddelegowany przez Akcje Katolicką naszej parafii, 
przywoził z magazynów Caritasu i rozdawał żywność potrzebującym oraz bardzo starannie 
prowadził księgowość rozdzielanych artykułów żywnościowych.
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Życie chrześcijanina mierzy się jego spotkaniami z Bogiem. W Kościele znakiem 
tego spotkania jest sakrament, który towarzyszy nam od narodzin dla świata do naro-
dzin dla wieczności. Klamrą życia jest chrzest i obrzęd pogrzebu. Czego dokonamy 
w tym czasie, to będzie naszym świadkiem na Sądzie Ostatecznym. 

Ponieważ koniec starego i początek nowego roku są często okazją do refleksji nad 
przemijaniem czasu, przypomnijmy tych, którzy w sposób szczególny w tym roku zbli-
żyli się do Boga. 

Sakrament Chrztu świętego przyjęli (43 dzieci):

1   13.02.2010. –  Nikola Teresa SKRZYPEK, c. Janusza i Anny
2   14.02.2010 –  Marta Anna DURAJ, c. Piotra i Katarzyny
3   14.02.2010 –  Michał Miroslaw STĘPIEŃ, s. Marcina i Jolanty
4   27.02.2010 –  Roksana Maria KUPCZAK, c. Andrzeja i Marty
5   13.03.2010 –  Magdalena Amelia DUDKA, c. Daniela i Sabiny
6   14.03.2010 –  Karol GRUSZKA, s. Piotra i Katarzyny
7   20.03.2010 –  Piotr Leon SŁOWIK, s. Leona i Moniki
8   27.03.2010 –  Filip Jakub SZCZOTKA, s. Mariusza i Barbary
9   05.04.2010 –  Fabian KUPCZAK, s. Sebastiana i Katarzyny
10  10.04.2010 –  Grzegorz KAPICA, s. Martyna i Izabeli
11  11.04.2010 –  Dawid Mateusz CAPUTA, s. Piotra i Iwony
12  24.04.2010 –  Wiktor MAŚLANKA, s. Norberta i Sylwii
13  01.05.2010 –  Marcin MACIEJOWSKI, s. Tomasza i Magdaleny
14  01.05.2010 –  Karolina Julia GREŃ, c. Sławomira i Joanny
15  15.05.2010 –  Artur Marek PODGÓRNY, s. Marka i Zofii
16  29.05.2010 –  Piotr Barnaba ZAPAŁA, s. Michała i Renaty
17  05.06.2010 –  Kinga ORZEŁ, c. Krzysztofa i Iwony
18  12.06.2010 –  Tadeusz Antoni SUCHANEK, s. Bogusława i Iwony
19  13.06.2010 –  Karina Aleksandra MOTYKA, c. Grzegorza i Beaty
20  26.06.2010 –  Kinga Anna POMIETŁO s. Piotra i Renaty
21  26.06.2010 –  Kinga KORCZYŃSKA, c. Edwarda i Grażyny
22  26.06.2010 –  Wojciech Jan MOTYKA, s. Rafała i Magdaleny

Minął Rok Pański 2010
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2 List św. Piotra Apostoła
Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, 
strzeżcie się, abyście dając się uwieść błędom tych,
którzy nie szanują praw Bożych, 
własnej stałości nie doprowadzili do upadku. (3,17)
Dlaczego niewierzący mają nam za złe, że im nie wierzymy?.

2P
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23  03.07.2010 –  Kamil STRZAŁKA, s. Piotra i Sabiny
24  11.07.2010 –  Karolina Zofia JURASZ, c. Janusza i Ewy
25  18.07.2010 –  Emila Maria SERAFIN, c. Mateusza i Aleksandry
26  24.07.2010 –  Michał Franciszek ŻYREK, s. Grzegorza i Elżbiety
27  21.08.2010 –  Kamil CHOWANIEC, s. Rafała i Sylwii
28  21.08.2010 –  Mikołaj Andrzej ŻYREK, s. Andrzeja i Renaty
29  05.09.2010 –  Zuzanna Marta KLOS, c. Tomasza i Natalii
30  11.09.2010 –  Łukasz MOTYKA, s. Leszka i Magdaleny
31  12.09.2010 –  Filip Karol GLISZCZYŃSKI, s. Karola i Małgorzaty
32  18.09.2010 –  Julia ZAWADA, c. Krzysztofa i Barbary
33  09.10.2010 –  Hubert PIELICHOWSKI s. Piotra i Joanny
34.  16.10.2010 – Filip Dawid SZATANIK s. Jarosława i Aliny
35  30.10.2010 – Paulina Anna MIKA c. Pawła i Agnieszki
36  14.11.2010 – Alan Żyrek s. Łukasza i Anety
37  20.11.2010 – Jakub PIWOWARCZYK s. Dariusza i Ewy
38  20.11.2010 – Wiktoria GOLEC c. Łukasza i Agnieszki
39  20.11.2010 – Klaudia GOLEC  c. Łukasza i Agnieszki
40  27.11.2010 – Julia Anna JĘDRZEJEK c. Aleksandra i Magdaleny 
41  27.11.2010 – Maria Magdalena MOTYKA c. Józefa i Haliny 
42  04.12.2010 – Patryk MAJOCH s. Dariusza i Renaty
43  26.12.2010 – Jakub Przemysław WOJTYŁA s. Aleksandra i Grażyny

Odeszli z nadzieją zmartwychwstania (31 os.)

 23.12.2009 -  † Zofia ŻELAWSKA    l. 46
 06.01.2010 -  † Jan SŁOWIK    l. 59
 15.01.2010 -  † Maria KUPCZAK   l. 87
 11.02.2010 -  † Franciszek KUPCZAK   l. 70
 19.02.2010 -  † Czesław MALEC    l. 64
 15.03.2010 -  † Tadeusz KUPCZAK   l. 61
 23.03.2010 -  † Katarzyna JURASZ   l. 81
 23.03.2010 -  † Józef BEDNARZ    l. 76
 29.03.2010 -  † Maria BEDNARZ   l. 52
 31.03.2010 -  † Stanisław WRZESZCZ   l. 64
 07.04.2010 -  † Bronisława DROŻDŻ   l. 85
 12.04.2010 -  † Maria CHOWANIEC   l. 96

„Ja jestem zmartwych-
wstaniem i życiem. Kto 
we Mnie wierzy, choćby 
i umarł żyć będzie. Każ-
dy, kto żyje i wierzy we 
Mnie nie umrze na wieki” 
(J 11, 25)

1 List św. Jana Apostoła

Kto nie miłuje, nie zna Boga,
 bo Bóg jest miłością. (4,8)
Prawdziwa miłość zawsze doprowadzi do Boga. 
I odwrotnie.

1J
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 19.04.2010 -  †Aniela DUDKA    l. 70
 21.04.2010 -  †Anna FROSZTĘGA   l. 87
 30.04.2010 -  †Alicja TOMASZEK   l. 37
 23.05.2010 -  †Anna PIECZARKA   l. 85
 26.05.2010 -  † Janusz JĘDRZEJEK   l. 44
 30.05.2010 -  † Józef BÜRGER    l. 80
 31.05.2010 -  † Bronisława RUSEK   l. 80
 06.06.2010 -  † Władysław TOMICZEK  l. 66
 23.06.2010 -  † Andrzej GACOŃ    l. 59
 26.07.2010 -  † Małgorzata JURASZ   l. 84
 13.08.2010 -  † Władysław STOPKA   l. 80
 09.09.2010 -  † Józef CHOWANIEC   l. 62
 20.09.2010 -  † Halina CAPUTA    l. 53
 26.09.2010 -  † Augustyn MOTYKA   l. 77
 02.10.2010 -  † Rozalia GOLEC    l. 85
 09.10.2010 -  † Jan KUPCZAK    l. 81
 24.10.2010 -  † Barbara ŚCIĄŻKO   l. 61
 31.10.2010 -  † Maria TYRLIK    l. 86
 06.11.2010 -  † Janusz WALICZEK   l. 35

„Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się 
pychą, nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, 
nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu 
wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma…” (1 Kor 13, 4).

Sakrament Małżeństwa zawarli (41 par)

 10.04.2010 –   Mateusz FIEDOR i Dorota STRZALKA
 10.04.2010 –   Paweł MIKA i Agnieszka BŁASZCZ
 24.04.2010 –   Mariusz GĘBALA i Ewelina JOPEK
 01.05.2010 –   Konrad CIEMALA i Ewa CHUDA
 03.05.2010 –   Wiesław BEDNARZ i Katarzyna KUPCZAK
 15.05.2010 –   Michał KRAJEWSKI i Magdalena KOŹLIK
 29.05.2010 –   Piotr CHOWANIEC i Magdalena DUDKA
 29.05.2010 –   Michał ZAPAŁA i Renata KOWALCZYK
 12.06.2010 –   Paweł TETLAK i Barbara PAWLUS

2 List św. Jana Apostoła

Miłość zaś polega na tym, 
abyśmy postępowali według 
Bożych przykazań.(6)
Gdybyśmy o tym pamiętali, nikt by nas „miłością” nie oszukał.

2J
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 19.06.2010 –   Tomasz BAMBYNEK i Anna JURASZ
 26.06.2010 –   Krzysztof MŁYŃSKI i Katarzyna SKOCZYLAS
 10.07.2010 –   Jerzy GÓRSKI i Dorota ŻYREK
 31.07.2010 –   Tomasz WÓJTOWICZ i Monika DOŃCZYK
 07.08.2010 –   Michał MYSŁAJEK i Alicja STRZAŁKA
 07.08.2010 –   Wojciech NOGA i Barbara DROŻDŻ
 21.08.2010 –   Krzysztof BIEGUN i Mariola HACHUŁA
 28.07.2010 –   Tomasz STORKA i Dorota STAŃCO
 11.09.2010 –   Tomasz KUPCZAK i Sylwia KALFAS
 18.09.2010 –   Daniel CHROBAKIEWICZ i Dagmara KUPCZAK
 18.09.2010 –   Robert BURY i Katarzyna KRAWIEC
 18.09.2010 –   Łukasz GOLEC i Paulina KAMYKOWSKA
 25.09.2010 –   Robert BEDNARZ i Agnieszka MAŚLANKA
 25.09.2010 –   Zdzisław STRZAŁKA i Iwona ROMAŃSKA
 25.09.2010 –   Andrzej NOWAK i Edyta JURASZ
 09.10.2010 –   Szczepan MAŚLANKA i Magdalena GODZIŃSKI
 09.10.2010 –   Paweł HARĘŻA i Ewelina RUBYS
 16.10.2010 –   Szymon CABAJ i Liliana BIEROŃSKA
 16.10.2010 –   Łukasz ZAWARUS i Aneta BARTECZKO
 23.10.2010 –   Sławomir STEFAŃSKI i Teresa DURAJ
 20.11.2010 –   Piotr PAWLUS i Anna MŁYNARCZYK
 27.11.2010 –   Zbigniew PYTLARZ i Edyta URBAŃSKA

poza parafią

 PRZYBORÓW -  Dariusz CHOWANIEC i Dorota CIUPKA 
 BIELSKO-BIAŁA -  Tomasz IWANOW i Małgorzata GOLEC 
 TRZEBINIA -   Krystian KUPCZAK i Katarzyna STASICA 
 JASTRZĘBIE ZDRÓJ - Andrzej SZARY i Aleksandra AJZYCHART 
 ŚLEMIEŃ -   Józef KABACIK i Patrycja CHRAPEK  
 ŻYWIEC -   Artur DUDKA i Joanna FOKS  
 RYCERKA -   DOLNA Szymon JARCO i Katarzyna BIERNAT  
 WĘGIERSKA GÓRKA Krzysztof KUPCZAK i Aleksandra ŻÓŁTA 
 RADZIECHOWY -  Marcin BIEGUN i Gabriela KOSIEC  
 BUJAKÓW -   Włodzimierz CHUDY i Anna RZEŹNIK  

3 List św. Jana Apostoła

Umiłowany, nie naśladuj zła, lecz dobro! 
Ten, kto czyni dobrze, jest z Boga; 
ten zaś, kto czyni źle, Boga nie widział. (11)
Każdy dobry uczynek 
może być wyznaniem wiary.

3J
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JUBILACI
DIAMENTOWYCH GODÓW

MAŁŻEŃSKICH 

Pary małżeńskie, które zawarły związek 
małżeński przed 60 laty: 

1. Elżbieta i Józef Pawlik 
2. Maria i Franciszek Żyrek 

JUBILACI
ZŁOTYCH GODÓW

MAŁŻEŃSKICH 

Pary małżeńskie, które zawarły związek 
małżeński przed 50 laty: 

1. Maria i Stanisław Bednarz 
2. Aniela i Franciszek Chowaniec 

3. Maria i Stanisław Jurasz 
4. Józefa i Józef Krawiec 
5. Lucyna i Jan Motyka 

6. Anna i Rudolf Romańscy 
7. Anna i Antoni Wojtyła 

8. Maria i Stanisław Wojtyła 
9. Aniela i Wiktor Wolni 

10. Anna i Jan Żyrek

Mikrodermabrazja diamentowa
peeling kawitacyjny
BIO-LIFTING 
ultradŸwieki
KWASY 
tipsy ,paznokcie ¿elowe
manicure /FREZARK¥, JAPOÑSKI/

oprawa oczu: henna, regulacja
makija¿ /œlubny, wieczorowy/

Depilacja woskiem
i inne...

GABINET KOSMETYCZNY

30 30 30 30Godziny otwarcia: pn-pt 8 -16 | sob 8 -12

UL.koœciuszki 19 a, 
34-350 wêgierska górka (Budynek OSP)

TEL: 605 521 031

List św. Judy Apostoła
Wy zaś, umiłowani, przypomnijcie sobie 
te słowa Apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
gdy mówili do was, że w ostatnich czasach pojawią się szydercy, 
którzy będą postępowali według własnych pożądliwości. (17)
Szyderstwa z Kościoła i chrześcijan dowodzą, 
że czas jest ostateczny, aby przestać się śmiać z wiary.

Jud
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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 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. - nie-
dziela 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 uzgod-
nieniu 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

BÓG ZAPŁAĆ

Apokalipsa św. Jana (Ap)

A jeśliby ktoś odjął
co ze słów
księgi tego proroctwa, 
to Bóg odejmie jego udział
w drzewie życia
i w Mieście Świętym
- które są opisane w tej księdze.
Mówi Ten, który o tym świadczy: 
«Zaiste, przyjdę niebawem». Amen.
Przyjdź, Panie Jezu!(22,19)
Jezus jest blisko, ale przez nas
ciągle jeszcze za daleko.

Ap
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BIBLIA LASU
Już siekiera 
do korzenia drzew 
jest przyłożona
porąbane losy
w sągi ułożone
w słojach 
przeszłość lasu 
latami spisana
wojny wichrów 
łzy żywiczne 
w pniach są 
udrzewnione

Przyszłość ludzi
w drewnie zapisana
od radości
małżeńskiego łoża
po łkanie
trumiennego wieka
pomiędzy okładkami
początku i końca
ślady na drzewie
historii człowieka

W dziecięcej kołysce 
lęki oswajane
na stole plamy biesiad
i łez bezsilności
drabina szczeblami
od wieków łatana
by sięgnąć co wyżej
ludzkiej jest marności

Zanim w garść popiołu
wszystko się odmieni
ciepłem ognia 
zimy ciemność
rozświetlając 
jeszcze w niebo płomień
blaskiem drogę wskaże
gwieździe betlejemskiej
gdzie ma znakiem stanąć.
   A.M.D.


