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Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus,
„Który za nas cierpiał rany”.
Kochani!

Kościół co roku daje nam 40 dni Wielkiego Postu
na przeżywanie niewyobrażalnej ceny, jaką Pan Jezus
zapłacił za nasze wieczne szczęście. Droga Krzyżowa
Gorzkie Żale to wyznanie miłości Pana Boga do człowieka. Do każdego z nas. Modlitwa, post i jałmużna
to próba odpowiedzi na dar, dzięki któremu już tu na
ziemi mamy udział w Zmartwychwstaniu.
Oprócz nabożeństw wielkopostnych szczególną pomocą w przybliżeniu się do tajemnicy nieskończonej
Bożej miłości, będą dla nas Rekolekcje, które poprowadzi prorektor Wyższego Seminarium Duchownego
w Łodzi, ks. dr Dariusz Kucharski. Szczegółowy
program umieszczony jest wewnątrz numeru. Zadbajmy, aby nikt nie był pozbawiony możliwości łask,
które będą udziałem uczestników rekolekcyjnych nauk
i modlitw.
Krzyż misyjny przypomina napisem „JEZU UFAM
TOBIE”, na Kim mamy budować życie, aby było
wieczne. O ciągły wzrost owoców misyjnego trudu
troszczmy się modlitwą już teraz przygotowując serca
na październikową renowację misji parafialnych.
Tegoroczny Wielki Post ma również wyjątkowy wymiar ze względu na osobę Jana Pawła II. Powszechne
doświadczenie Jego świętości zostanie potwierdzone
przez Kościół wpisaniem Ojca Świętego w poczet błogosławionych. Stanie się to faktem na Placu Świętego
Piotra w Rzymie już 1 maja, nadając temu niegdyś
komunistycznemu świętu, bardzo symboliczny dla nas
wymiar świąteczności.
Tylko droga świętych, czyli ludzi przepełnionych
Bogiem, jest drogą do wiecznego życia. A przecież
żaden człowiek nie wyprze się tego płynącego z głębi
serca pragnienia. Ponieważ doczesność, niczym w telewizyjnej reklamie, proponuje nam różnorodne sposoby
na osiągnięcie szczęścia, konieczne są drogowskazy,
dające pewność, które drogi prowadzą do niego naprawdę.
Od samego początku naszego czasopisma jedną z
pierwszych rubryk były „Drogowskazy”, w których
idziemy po śladach tekstów Papieża z Polski. Jan Paweł
II w całości zawierzył Panu Jezusowi i Jego Matce, ale
wierzył także w przeznaczenie człowieka do świętości. Biskupi przygotowując Kościół na przyjęcie przez
nas daru beatyfikacji życzą, aby „drogowskazy, jakie

pozostawił nam Ojciec Święty, pomagały w stawianiu
czoła nowym wyzwaniom i inspirowały nasze życie
osobiste oraz społeczne”.
Idziemy do nieba przez ziemię. Papież często podkreślał, że człowiek jest drogą Kościoła. Nie jest to
droga prosta, ani łatwa, o czym wie każdy, kto musi
zmagać się z życiowymi problemami. Czyli każdy z nas.
„Ojciec Święty Jan Paweł II rozumiał człowieka, jego
słabości, uwikłania i zagubienie. Nikogo nie potępiał,
ale też nie przemilczał trudnych problemów. Wiedział,
że człowieka stać na więcej, że jest on stworzony do
większych rzeczy... Dobre przeżywanie dni Wielkiego
Postu, Świętego Triduum Paschalnego i Oktawy Wielkanocy będzie dla Kościoła w Polsce jednocześnie czasem
przygotowania do beatyfikacji”- piszą biskupi w liście
przygotowującym nas do tego wydarzenia.
Dla wielu ludzi na świecie śmierć Jana Pawła II,
była dowodem realności Nieba, do którego odszedł
na miejsce przygotowane dla każdego z nas w domu
Ojca. Tam dopiero jest pełnia życia, którą tu zaledwie
przeczuwamy. Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale i wszystkie krzyże przypominają, że to śmierć Pana Jezusa z
miłości otworzyła nam udział w pełni szczęścia, którego
tak bezskutecznie poszukujmy na ziemi.
Zapraszam wszystkich Parafian i Gości do pełnego przeżywania Świętego Triduum Paschalnego,
aby każdy już teraz mógł doświadczyć pewności
Zmartwychwstania i czerpać z niego siłę do przezwyciężania wszystkich krzyży spotykanych na drodze
do zbawienia.
Niech Chrystus Zmartwychwstały po raz kolejny
odsunie głazy niewiary i zwątpienia, aby światłość
poranka Wielkiej Nocy ukazała nam Niebo, jako
pewny cel naszego ziemskiego pielgrzymowania.
				
Ks. Proboszcz

DROGA KRZYŻOWA
BÓG JEST
MIŁOŚCIĄ
(1J 4,16)
kocha nie za coś,
ale mimo wszystko ...
str. 3

IDŹ ogłoś to po górach

Fragmenty Listu Episkopatu Polski przed beatyfikacją Sługi Bożego Jana Pawła II,
który przypomina znaczenie i rolę pontyfikatu Ojca Świętego, jak i uświadamia Jego nadal
aktywną obecność w Kościele świętych w niebie.

PRZYJACIEL BOGA I ORĘDOWNIK NASZYCH SPRAW

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!

Dnia 1 maja tego roku będziemy przeżywać ważne
i radosne wydarzenie. Będzie nim beatyfikacja Ojca
Świętego Jana Pawła II, który przewodził Kościołowi
powszechnemu i umacniał nas w wierze przez ponad
dwadzieścia sześć lat. Przez beatyfikację Kościół – w
osobie Papieża Benedykta XVI – uzna, iż Czcigodny
Sługa Boży Jan Paweł II cieszy się chwałą nieba: stoi
przed obliczem Boga, wpatruje się w Niego „twarzą
w twarz” (1 Kor 13, 12) i widzi Go „takim, jakim jest”
(1 J 3, 2); widzi Boga, który jest Miłością. Będzie Mu
przysługiwał tytuł błogosławionego, ponieważ na ziemi
w sposób heroiczny naśladował Chrystusa i służył Mu
całym swoim życiem.
Świętość człowieka polega na udziale w życiu
i świętości samego Boga. Przejawia się ona już tu
na ziemi, a po śmierci otrzymuje pieczęć wieczności.
Świętość jest powołaniem każdego z nas. Akt beatyfikacji uroczyście potwierdzi wiarę Ludu Bożego, że
Jan Paweł II przebywa już w Bożej rzeczywistości
nieba, pełnej miłości i życia; że w tej rzeczywistości
pamięta o nas, o naszych ziemskich sprawach, troskach
i nadziejach. Mamy więc w niebie przyjaciela Boga
i jednocześnie bliskiego orędownika ludzkich spraw.
(…) Dar życia i służby Jana Pawła II znacząco
ubogacił życie współczesnego Kościoła i świata. Od
samego początku pontyfikatu Ojciec Święty postawił
w centrum uwagi Osobę Chrystusa, Odkupiciela człowieka. Wzywał, aby pozwolono Chrystusowi „mówić
do człowieka”, aby otworzono przed Nim „granice
państw, ustrojów ekonomicznych i politycznych, szerokich dziedzin kultury, cywilizacji, rozwoju”.
My sami, w naszej Ojczyźnie i w naszej części
Europy, doświadczyliśmy historycznego przełomu

I. Sąd.
Bóg mnie kocha,
mimo, że fałszywie
oskarżam Go
o moje grzechy.
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inspirowanego papieską wizją świata wyzwolonego
z kajdan totalitarnego i bezbożnego systemu, który
przez dziesiątki lat zniewalał człowieka i narody. Pełne
ufności otwarcie Jana Pawła II na zbawcze działanie
Jezusa w historii stało się zachętą i wzorem przyjęcia
nowej wolności i życia w Chrystusie. Wołanie Ojca
Świętego, by zstąpił Duch Święty i odmienił oblicze tej
ziemi, stało się potężną modlitwą milionów rodaków.
Modlitwa ta została wysłuchana.
Jan Paweł II bronił godności człowieka stworzonego
na obraz i podobieństwo Boże. Był obrońcą życia
na każdym etapie jego rozwoju. W swoich encyklikach społecznych domagał się, aby ci, którzy są
odpowiedzialni za kształt życia narodów, kierowali
się zawsze zasadami sprawiedliwości i solidarności.
Prosił, aby mieli na uwadze zwłaszcza sprawy ludzi ubogich, żyjących na marginesie, pozbawionych
szans rozwoju.
Ojciec Święty Jan Paweł II rozumiał człowieka, jego
słabości, uwikłania i zagubienie. Nikogo nie potępiał,
ale też nie przemilczał trudnych problemów. Wiedział,
że człowieka stać na więcej, że jest on stworzony do
większych rzeczy. Dobrze rozumieli to młodzi, którym
Papież ukazywał ideały i szanse na budowanie lepszego świata, bardziej sprawiedliwego i solidarnego.
Uczył ich wymagać od siebie, nawet gdyby inni od
nich nie wymagali niczego.
Sługa Boży Jan Paweł II, będąc bezpośrednim świadkiem nieludzkich systemów totalitarnych XX wieku,
a zarazem zagrożeń ujawniających się we współczesnej
cywilizacji, głosił prawdę o Miłosierdziu Bożym. Ta
prawda towarzyszy naszemu pokoleniu i jest odpowiedzią na nasze lęki i zagrożenia, tęsknoty i nadzieje.
Bracia i Siostry! Wdzięczni Bogu za dar Ojca Świętego Jana Pawła II pragniemy dobrze przygotować się
do jego beatyfikacji, która odbędzie się 1 maja tego
roku w Rzymie. Dar beatyfikacji naszego Rodaka
jest jednocześnie zadaniem – domaga się naszej odpowiedzi. Wykorzystajmy więc czas Wielkiego Postu,
aby się przyjrzeć naszym sumieniom. Postawmy sobie
jeszcze raz pytanie, czy w centrum naszego życia
jest rzeczywiście Bóg? Zapytajmy się, czy żyjemy
w komunii z Nim, jak nas do tego wzywa hasło obecnego roku duszpasterskiego?
Niech prawo miłości Boga i bliźniego będzie nad-
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rzędnym prawem, którym się kierujemy. Niech ta zasada przekłada się na nasze codzienne wybory i decyzje. Miejmy odwagę budować zawsze na Chrystusie
i bądźmy gotowi przyjąć zaproszenie Mistrza zawarte
w słowach: „Wypłyń na głębię” (Łk 5, 4). Miejmy
odwagę zostawić egoistyczne postawy i zachowania,
otwierając się na potrzeby braci i sióstr, którzy przeżywają trudności w rodzinie i w pracy.
Wielkopostne i wielkanocne odnowienie komunii
z Bogiem powinno również przejawić się w uporządkowaniu spraw rodziny jako podstawowej komórki
życia narodu i Kościoła. Zróbmy wszystko, co w naszej
mocy, aby pomóc młodym w przygotowaniu się do
odpowiedzialnej miłości. Bądźmy wzorem wierności
„Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża –
i miłości otwartej na życie w małżeństwach i w rodziPolaka, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej
nach chrześcijańskich.
Przygotowanie do beatyfikacji Jana Pawła II nie się przed więzieniem i cierpieniem. Twojej heroicznej
może zatrzymać się tylko na sprawach życia osobi- nadziei Twego zawierzenia bez reszty Matce Kostego i rodzinnego. Także sfera życia publicznego ma ścioła, gdyby nie było Jasnej Góry – i tego całego
istotny wpływ na ludzkie ideały i zachowania. Dlatego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, który
podzielamy niepokój związany z jakością i stylem życia jest związany z Twoim biskupim i prymasowskim
politycznego w naszym kraju. Utrwalają się gorszące posługiwaniem”
podziały między ludźmi różnych partii, odwołującymi
Jan Paweł II po wyborze na papieża do Kardynała
się równocześnie do wartości chrześcijańskich. Prze- Stefana Wyszyńskiego
jawia się to chroniczną niechęcią i nieżyczliwością,
nieposzanowaniem poglądów ludzi inaczej myślących
28 maja przypada 30 rocznica śmierci sługi
i w konsekwencji marnowaniem energii, którą można Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa
by wykorzystać na rozwiązywanie problemów i spraw Tysiąclecia.
istotnych dla społeczeństwa. Nie o takiej wolności
"Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci,
i demokracji marzyliśmy w ciemnych latach ko- a była to śmierć krzyżowa. Dlatego Bóg wywyższył
munizmu.
Go nad wszystko i dał Mu imię, które jest ponad
(…) Bracia i Siostry! Przyjmijmy z radością wszelkie imię" (por. Flp 2,8-9).
i wdzięcznością dar beatyfikacji Jana Pawła II. Niech
…Pozwólmy ogarnąć się tajemnicy Odkupienia!
ona będzie dalszym ciągiem jego niezwykłego życia Może tak, jak ten setnik pod krzyżem, który w chwili
i służby. Niech to będzie również dalszy ciąg dzie- śmierci Chrystusa wyznał: "Prawdziwie, ten człowiek
jów wiary, nadziei i miłości na polskiej ziemi, która był Synem Bożym" (Mk 15,39). Pozwólmy ogarnąć
wydała tak wielkiego Papieża.
się tajemnicy Odkupienia. Wszyscy stoimy pod krzyBeatyfikacja Jana Pawła II otwiera przed nami żem. Cała ludzkość wciąż stoi pod krzyżem. Nasz
nowe perspektywy na przyszłość. Przede wszystkim naród od tysiąca lat stoi pod krzyżem. Pozwólmy
zobowiązuje nas do jeszcze uważniejszego i bardziej się ogarnąć tajemnicy Odkupienia: tajemnicy Syna
twórczego odczytywania jego dziedzictwa,
zawartego w słowach, w jego osobowości,
w stylu życia i służby. Drogowskazy, jaII. Krzyż.
kie pozostawił nam Ojciec Święty, niech
Bóg mnie kocha,
nam pomagają w stawianiu czoła nowym
mimo, że należne mi piekło
wyzwaniom i niech inspirują nasze życie
osobiste oraz społeczne. Błogosławiony
wkładam na Jego ramiona.
Jan Paweł II niech będzie naszym duchowym przewodnikiem na drogach wolności, jedności i solidarności. (…)

Z nauczania
Ojca Świętego ...

DROGOWSKAZY
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Bożego! W niej to odsłania się także do końca
jakże nieraz trudna do rozwikłania tajemnica
człowieka. I okazuje się, poprzez wszystkie cierpienia i upokorzenia, jego - człowieka - najwyższe
powołanie.
Wraz z wszystkimi moimi rodakami - zwłaszcza z
tymi, którzy najboleśniej czują cierpki smak zawodu, upokorzenia, cierpienia, pozbawienia wolności,
krzywdy, podeptanej godności człowieka, staję pod
krzyżem Chrystusa…. Staję i wiem, że jak niegdyś na
Kalwarii, u stóp tego krzyża stoi Matka Chrystusa.
Kiedy dzisiaj dane mi jest przybyć do Ojczyzny,
pierwsze moje kroki skierowuję do grobu wielkiego Prymasa Tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Nie mogłem przybyć do Warszawy na
jego pogrzeb w dniu 31 maja 1981 roku z powodu
zamachu na moje życie w dniu 13 maja, co spowodowało kilkumiesięczny pobyt w szpitalu.
Staję przy ołtarzu archikatedry świętego Jana, aby
pierwszą Mszę świętą na polskiej ziemi odprawić
za niego. Odprawiam ją za duszę śp. Stefana kardynała, ale łączę tę Najświętszą Ofiarę z głębokim
dziękczynieniem. Dziękuję Bożej Opatrzności za
to, że w trudnym okresie naszych dziejów, po
drugiej wojnie światowej, na przełomie pierwszego
i drugiego tysiąclecia, dała nam tego Prymasa,
tego męża Bożego, tego miłośnika Jasnogórskiej
Bogarodzicy, tego nieustraszonego sługę Kościoła
i Ojczyzny.
Zmarły kardynał wpatrywał się w Chrystusa jako
Sługę naszego Odkupienia. Z głębokim przejęciem
dokonywał w tutejszej katedrze liturgii umywania
nóg w Wielki Czwartek, mając w pamięci te słowa
Mistrza: Nie przyszedłem, aby Mi służono, ale abym służył.
Służył człowiekowi i narodowi. Służył Kościołowi i światu - służąc Chrystusowi przez Maryję.
W swoim służeniu i posługiwaniu wzorował się na
Tej, która - w momencie najwyższego Boskiego wybrania - nazwała siebie służebnicą Pańską (por. Łk

III. Upadek.
Bóg mnie kocha,
mimo, że nie zauważam
swoich upadków w grzechu.
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1,38). Z tego służenia i posługiwania zmarły Prymas
uczynił główną siłę swego pasterzowania. Był mocny
służbą - służbą świadomą posłannictwa zleconego
mu przez Księcia pasterzy. Był mocny służbą - i tą
swoją prymasowską służbą czynił mocnym Kościół
i naród pośród dziejowych prób i doświadczeń.
Był mocny swoją wiarą w Chrystusa - ów kamień węgielny zbawienia człowieka, ludzkości, narodu. Czynił wszystko, aby ten kamień węgielny nie
został odrzucony przez ludzi naszej epoki, ale by
się na nowo umocnił w fundamentach duchowego
budowania współczesnych i przyszłych pokoleń. Jak
Paweł apostoł, tak i zmarły Prymas głosił Chrystusa
ukrzyżowanego, który jest mocą Bożą i mądrością
Bożą (por. 1 Kor 1,23,24) wśród świata szukającego
w każdej epoce innych mądrości i innych mocy.
Dziękujemy dziś Trójcy Przenajświętszej za to
ewangeliczne, paschalne dziedzictwo kardynała Stefana Wyszyńskiego, który pod krzyżem Chrystusa
stawał zawsze razem z Maryją. "Wszystko postawiłem na Maryję". Wobec Niej czuł się jak apostoł Jan,
jak przybrany syn i jak rozmiłowany w Bogarodzicy
"niewolnik miłości". W tym bezwzględnym oddaniu
znajdował swoją duchową wolność: tak, był człowiekiem wolnym i uczył nas, swoich rodaków, prawdziwej wolności. Był niestrudzonym rzecznikiem
godności każdego człowieka oraz dobrego imienia
Polski pośród narodów Europy i świata.
Opatrzność Boża oszczędziła mu bolesnych wydarzeń, które łączą się z datą 13 grudnia 1981 r.
Odszedł do Ojca w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, a pogrzeb jego odbył się
w uroczystość Nawiedzenia Bogarodzicy. Jakby
Pani Jasnogórska chciała wycisnąć ostatnią ziemską
pieczęć na życiu tego Prymasa, który wraz z Episkopatem Polski zaprosił Ją do nawiedzania wszystkich
diecezji i parafii w naszej Ojczyźnie.
Dziękując Trójcy Przenajświętszej za wielką posługę Prymasa Tysiąclecia, prosimy Króla wieków,
aby nic nie zniszczyło tego głębokiego fundamentu,
jaki dane Mu było założyć
w duszy Ludu Bożego na
całej polskiej ziemi.
Jan Paweł II (z homilii w
katedrze św. Jana w Warszawie, 16 czerwca 2002)
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Prymas Stefan Wyszyński był człowiekiem, o któ- wą od siebie, nie oglądając się wokół na innych,
rym mówiono: "Ojciec Ojczyzny" - Pater patriae. Jego tylko zaglądając we własne sumienie. Pamiętajmy,
umiłowanie Ojczyzny i narodu, wielka mądrość i wraż- że ludzie ze starymi nałogami nie odnowią Ojczyzny.
liwość, z jaką odnosił się do spraw ojczystych służyły Chrystus domagał się tego, gdy mówił:
„Nie wlewa się też młodego wina do starych bukładobru wspólnemu. Służył on bez względu na sytuacje
i okoliczności. Często powtarzał: "Czas to miłość", ków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycie"Słudzy nieużyteczni jesteśmy, co mieliśmy wykonać, ka, a bukłaki się psują" (Mt 9,17). Jeśli w Polsce robi
wykonaliśmy" (Łk 17,10). Nie łatwo jest nauczyć się się teraz nowe wino, to trzeba pamiętać, że należy je
takiej służby i takiej wiary. Nie można jednak, znając wlewać w nowe dusze, w nowe serca, w nowe myśli,
żywe i mocne świadectwo tego człowieka, "nie zarazić w zdrową wolę społeczną. Dopiero wtedy Ojczyzna
się" tym ideałem i nie uczynić zeń pewnego programu zdoła się podnieść, podźwignąć z tej niedoli, której na
razie jeszcze końca nie widać" (2 lutego 1980 roku).
własnego życia.
Problem życia społecznego Prymas widział w dwóch
(…) W latach poniewierania człowiekiem, z hasłem na transparentach: "człowiek to brzmi dumnie" płaszczyznach: w płaszczyźnie sumienia narodowego
- prymas Wyszyński upomniał się o człowieka, i sumienia obywatelskiego. W sumieniu narodowym
o jego prawdziwą godność. Uważał, że ratunkiem dla zasadnicze znaczenie ma stosunek do dóbr odziedziludzkości na dziś jest uwierzyć w boskie pochodzenie czonych przez nas. Wypracowały je pokolenia Polaczłowieka. W przeciwnym wypadku życie potoczy ków: "Trzeba się tego dziedzictwa trzymać sercem
się w kierunku eksperymentu na człowieku, w imię i pazurami, jak trzymał się ongiś Drzymała czy
jego tzw. dobra w kierunku konsumpcji tego, co Reymontowski Boryna umierający na swych zagoczłowiek wytworzył. Szanował każdego człowieka. nach, jak trzyma się żołnierz w okopie, lekarz przy
Mówił: "Trzeba delikatnie chodzić koło każdego czło- łóżku konającego, kapłan wśród nędzy, siwiejący mąż
wieka, niemalże na palcach, bo to punkt napełniony nauki przy swoim biurku zawalonym papierami,
przez Stwórcę wszystkimi wartościami pochodzącymi górnik na dnie kopalni, hutnik, stoczniowiec, każdy
uczciwy człowiek kierujący się prawym sumieniem
od Niego" (24 lipca 1977 roku).
(…) Prymas powtarzał, że fundamentem życia na- i dobrą wolą" (6 stycznia 1981 roku).
Sumienie narodowe to obrona kultury narodorodu jest rehabilitacja prawa Bożego. Zasadniczą
przyczynę katastrofy społecznej i ekonomicznej wi- wej i chrześcijańskiej. Tę obronę uważał za sprawę
dział w prowadzonej ateizacji i laicyzacji życia spo- najważniejszą: "Może na ziemi polskiej nie powstać
łecznego. Podważenie zasad religijnych i moralnych wiele rzeczy, ta lub inna fabryka, to jeszcze nie będzie
prowadzi do relatywizmu wobec życia i wartości. największa strata". Największa strata będzie wówczas,
Aby człowiek mógł się podźwignąć z głębokiego gdy naród stanie się niemy, zalękniony, oderwany od
trzęsawiska kłamstwa, nieuczciwości, z lęku i po- twórczości kulturalnej. Twórczość jest sprawą talentu
spolitego wyrachowania konieczna jest odnowa życia i powołania. Natomiast obrona kultury jest zadaniem wszystkich. Tylko dzięki kulturze istniejemy
moralnego całego społeczeństwa.
Mocno wbiły się w świadomość i niejako elektry- i możemy się rozwijać. Wielkość i tożsamość narodu
zowały nas pełne mądrości i profetycznego przepo- wynika z jego kultury: "Naród, który nie mierzy
wiadania narodowe rachunki
sumienia. Jakże wydają się
dziś znów potrzebne! Mówił:
IV. Spotkanie z Matką.
"Nie możemy handlować naJezus mnie kocha,
szą Ojczyzną i nie możemy
mimo, że przeze mnie
też liczyć, że ktoś nas zbawi.
Zbawi nas tylko Pan nasz JeJego Matka jest Matką Bolesną.
zus Chrystus, jeśli zaufamy
Jego Ewangelii i rozpoczniemy rzetelną odnowę ducho-
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w wielkość, nie chce ludzi wielkich, kończy się"
- mawiał Prymas.
W obronie polskiej
kultury Prymas Polski
wysyłał memoriały i listy
do władz państwowych.
Protestował przeciwko
programom wychowania
młodzieży, przeciwko
zniekształconej historii
i literaturze: "Szkoła
musi być narodowa!
Musi dać dzieciom
i młodzieży miłość do
Ojczyzny, do kultury
domowej, rodzinnej
i narodowej. I musi
wychowywać je w tym
duchu (...). Wyrasta
z potrzeby narodu, z jego
ducha. I musi liczyć się
z narodem, z jego wymaganiami, z jego kulturą
i obyczajowością" (15
lipca 1977 roku).
(…) W trosce o prawość człowieka i rzetelność kulturowego przekazu apelował do ludzi o "zniewolonym
umyśle": "Ci, którzy pisali, niech przejrzą starannie
swoje publikacje, aby rozeznali, na ile są zobowiązani
do restytucji. Natomiast my wszyscy mamy obowiązek
wyznawania prawdy przed ludźmi. Ale wymaga to
trudu, pokory, a może i cierpienia" (28 marca 1981
roku).
Sumienie obywatelsko-polityczne - oznacza prymat
człowieka i to, że władza jest służbą:
"Pierwsza miłość władzy - to miłość ku tym, nad
którymi władzę sprawuje. Władza nie może być
tyranem, a państwo nie może być zorganizowanym
więzieniem" (6 stycznia 1981 roku). Prymas nie tyle

V. Szymon z Cyreny.
Bóg mnie kocha,
mimo, że chodzę z musu
na Mszę św.
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podnosił problem demokratyzacji życia, co jego
humanizacji. Samo pojęcie "demokracji socjalistycznej" zawiodło.
Miłość do ojczystych
zagonów była jego miłością szczególną. W przemówieniach odkrywał
przed Polakami najdrobniejsze nawet zdarzenia
historyczne, ukazujące
związek ich z ziemią.
"Nie tylko armia broni
terenów ojczystych, ale
i ludzie, którzy na niej
żyją i jak trawy wśród
jałowców i gęstych lasów bronią jej nienaruszalności" (6 stycznia
1980 roku).
Ziemia nie obsłużona mówił - "to zmarnowany
chleb, zmarnowane dobro"; ziemia ta wygląda,
jak "opuszczona wdowa

rodząca bez pomocy".
Wielki Prymas zmarł "kiedy rodziło się nowe". Wielu z nas z niepokojem myślało, co teraz będzie? Kto
będzie siłą narodu? Kto upomni się o nas? Wówczas
przypomnieliśmy sobie słowa, które Ojciec Ojczyzny
wypowiedział przed śmiercią: "W Polsce rządzi tylko Bóg. On jest mocny, w Polsce ludzie są słabi"
(22 maja 1981 roku).
Krystyna Czuba, "Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński", Oficyna ADAM 2000
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Myśląc sercem…
SEN O NIEBIE

„Jezus zawołał donośnym głosem: «Łazarzu, wyjdź
na zewnątrz!» I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą.
Rzekł do nich Jezus: «Rozwiążcie go i pozwólcie mu
chodzić!»” (J 11,43). Jan Ewangelista opisuje to, co
było widać, słychać i czuć na zewnątrz wskrzeszenia
brata Marii i Marty.
Codzienne przebudzenie. Najpierw wychodzenie ze
snu, później z łóżka. Między snem a jawą jest klamra
modlitwy, podczas której podnoszą się żaluzje powiek
powoli sącząc do oczu obraz nowego dnia.
Codzienne zmartwychwstawanie do życia, którego wczoraj jeszcze nie było, ale które ma początek
wcześniej niż wczoraj. Ciekawe, co myślał Łazarz
wezwany przez Jezusa z tamtej strony śmierci?
Czy pamiętał tyle co my ze snu? Po której stronie
jest niebo, a po której piekło? Zbudzić się jak najszybciej, żeby skończyć koszmar, czy żałować, że budzik
właśnie ogłosił koniec sennego świata?
Właściwie to nie ma żadnego znaczenia, bo i tak
w końcu trzeba wstać. Tak, jak w końcu trzeba będzie zmartwychwstać. Doświadczenie śmierci odebrało
niektórym rajską pewność wieczności i wyobraźnią
sięgają tylko do zaśnięcia. Myślą i żyją tak, jakby
nie miało być jutra. A jutro będzie na pewno, bo czas
jest fragmentem wieczności. Doświadczenie śmierci
jest tylko fragmentem doświadczenia. Jego pełnia jest
tylko w Jezusie Chrystusie. Nie bez powodu Ewangelia objawia, że "Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz
żywych; wszyscy bowiem dla niego żyją."(Łk 20,38)
i chce, aby „radość nasza była pełna” (J 15,11).
„Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę po
łasce” (J 1,16). Łaskę pragnienia dobra i piękna, łaskę
tęsknoty za ich doświadczeniem.
Na tych pragnieniach szatan buduje pokusy. Oszukuje nas ukrywając swoją ohydę i przerażenie za
odblaskiem nieba, bo wie, że tam jest nasz dom.
Oślepia zmysły, abyśmy nie wychodzili poza ziemskie doświadczenie. A przecież skoro w najprostszym
wyznaniu miłości jest oczekiwanie nieskończoności,
to musi być Miłość Nieskończona. Doświadczamy
zmysłów, by rozum wzniósł się poza zmysłowość.

Robimy doświadczenia w laboratoriach, aby odkryć
wzory i reguły. Zachwycamy się życiem, aby odkryć
nieskończoność zachwytu. Czujemy obecność pełni
poza nami, bo wciąż jesteśmy niepełni wrażeń. Dlatego szczęśliwi niespełnieni na ziemi, nienasyceni,
spragnieni, niepocieszeni, łaknący i pragnący „albowiem do nich należy królestwo niebieskie, oni będą
pocieszeni, posiądą na własność ziemię, Boga oglądać
będą i będą nazwani synami Bożymi” (Mt 5).
Może gdzieś we włosach jest jeszcze pyłek
popiołu ze Środy Popielcowej. Może siwizna tego,
co zostało z młodości. Może w górach wiatr rozwiewa próchno po bacówce, gdzie młodość dojrzewała.
A może w końcu to prawda, że jesteśmy więcej warci
niż garść spopielonych zeszłorocznych palm z Niedzieli Palmowej, bo „zostaliśmy wykupieni nie czymś
przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną
krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez
zmazy. Uwierzyliśmy przez Niego w Boga, który
wzbudził Go z martwych i udzielił Mu chwały, tak
że wiara nasza i nadzieja są skierowane ku Bogu.
Jesteśmy bowiem ponownie do życia powołani nie
z ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego, dzięki
słowu Boga, które jest żywe i trwa. Każde bowiem
ciało jak trawa, a cała jego chwała jak kwiat trawy:
trawa uschła, a kwiat jej opadł, słowo zaś Pana trwa
na wieki. Właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą
Nowinę ” (1 P 1).
Już czas. „Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus” (Tm 5,13). To nie sen
o niebie, lecz zaproszenie tam, gdzie się wyrywa serce,
„niespokojne, dopóki nie spocznie w Bogu”. I nie
jest to tylko doświadczenie świętego Augustyna, lecz
każdego, kto z łomotem serca oczekuje niepewności
kolejnego dnia lub kolejnej nocy. Bo po najdłuższym
nawet śnie, trzeba się w końcu obudzić. Oby po dobrej
stronie wieczności, tam, gdzie w Jezusie Chrystusie
jest pełnia Zmartwychwstania.
Andrzej Dżoń
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PROGRAM

REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

26 - 30 marca 2011

SOBOTA 26 marca
00

18
Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla wszystkich
		Po Mszy św. nauka stanowa dla młodzieży

NIEDZIELA 27 marca
00

7

15

9
00
11
15
17
00
18

Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla wszystkich
Nauka stanowa dla mężczyzn
Msza św. z nauką dla młodzieży
Msza św. z nauką dla dzieci
Gorzkie Żale z Kazaniem Pasyjnym
Msza św.
Nauka stanowa dla kobiet

PONIEDZIAŁEK 28 marca
00

7
00
9
00
10
00
11
00
15
00
18

Msza św. z nauką dla wszystkich
Nauka rekolekcyjna dla uczniów gimnazjum
Nauka rekolekcyjna dla uczniów szkoły podstawowej
Msza św. dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
Msza św. dla chorych
Msza św. Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla wszystkich
Nauka stanowa dla młodzieży

VI. Weronika.
Bóg mnie kocha,
mimo, że moja wiara
jest tchórzliwa.
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WTOREK 29 marca
00

7

Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym
dla wszystkich		
00 30
8 -9
Spowiedź św.
30
9
Msza św. z nauką
dla uczniów szkoły podstawowej
15
00
10 -12 Spowiedź św.
30
30
14 -15 Spowiedź św.
30
15
Msza św. z nauką dla uczniów gimnazjum
30
00
16 -18 Spowiedź św.
00
18
Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym
dla wszystkich

ŚRODA 30 marca
7
9

00

00

10

30

14

00

00

18

Msza św. z nauką dla wszystkich
i rekolekcyjnym błogosławieństwem
Msza św. z nauką
i rekolekcyjnym błogosławieństwem
dla uczniów szkoły podstawowej
Msza św. z nauką i rekolekcyjnym
błogosławieństwem dla uczniów
gimnazjum
Rekolekcyjne odwiedziny
obłożnie chorych w domach
Msza św. z nauką dla wszystkich
i błogosławieństwem na zakończenie
Rekolekcji Wielkopostnych ‘2011

VII. Drugi upadek.
Bóg mnie kocha,
mimo, że ciągle Go zdradzam,
żyjąc jak poganin.
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LITURGIA
WIELKIEGO TYGODNIA ‘2011
NIEDZIELA PALMOWA – 17 kwietnia
Wielki Tydzień w liturgii Kościoła wprowadza nas w tajemnicę ostatnich dni i godzin
życia Jezusa. Warto w tym czasie zwolnić rytm
życia, przypomnieć sobie, że oto przed nami
najważniejsze dni w roku. Triduum Paschalne,
szczyt liturgii, prowadzi nas na spotkanie ze
Zbawicielem, który daje nam siebie w tajemnicy Eucharystii, na Krzyżu przelewa za nas
swoją Krew, a przez Zmartwychwstanie otwiera
nam bramy wiecznego życia.
„Oto Król” - „Na krzyż z Nim!”
Niedziela Palmowa przypomina prawdę,
o której często nie pamiętamy. Prawdę, że
bardzo blisko jest od „Hosanna” do „Winien
jest śmierci”. Ci sami ludzie, którzy słali swoje
płaszcze na drodze, obcinali gałązki z drzew
i wołali: "Oto Król”, za chwilę wołać będą;
„Na krzyż z Nim”. Jednak nie ludzie żyjący
ponad dwa tysiące lat temu są tutaj najważniejsi. Byłoby wielkim błędem i zupełnym
niezrozumieniem Ewangelii, gdybyśmy myśląc
o owej „bliskości”, patrzyli tylko w ich kierunku.
Ta „bliskość” - o czym czasami boleśnie się przekonujemy - ma miejsce w życiu każdego z nas.
11.00 Poświęcenie palm i procesja na pamiątkę uroczystego wjazdu Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
do Jerozolimy.

VIII. Płaczące kobiety.
Bóg mnie kocha,
mimo, że ciągle szukam
w kościele wzruszeń,
a nie Jezusa.
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WIELKI CZWARTEK - 21 kwietnia
Dzień Eucharystii i Kapłaństwa.
„Czy rozumiecie, co wam uczyniłem?”
Po geście umycia nóg Jezus pyta swoich uczniów: „Czy rozumiecie, co wam
uczyniłem?” To bardzo ważne pytanie.
W kontekście wielkich wydarzeń,
których jesteśmy świadkami w czasie Triduum Paschalnego, może jedno
z najistotniejszych. I to nic, że nigdy
nie zrozumiemy tajemnicy Eucharystii
i kapłaństwa, że nie zrozumiemy pokory
Chrystusa, która kazała Mu klękać przed
uczniami jako słudze. Trzeba stawiać
to pytanie, by świadomie uczestniczyć
w każdej Mszy św. Trzeba stawiać je,
gdy słyszymy; Ja odpuszczam Tobie
grzechy”. Trzeba tak pytać, by się nie
przyzwyczaić, by - nie daj Boże - wszystko, w co wierzymy, nie uczynić czymś
najbardziej naturalnym, powszednim.
18.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej
– pamiątka ustanowienia sakramentu kapłaństwa i Eucharystii.
Po Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy
21.00

Zakończenie Adoracji

IX. Trzeci upadek.
Bóg mnie kocha,
mimo, że przyzwyczaiłem się
do swoich grzechów.
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WIELKI PIĄTEK - 22 kwietnia
Dzień Męki i Śmierci Chrystusa
(obowiązuje post ścisły).
„Królestwo moje nie jest z tego
świata”.

Nie sposób zrozumieć chrześcijaństwa bez odkrycia tajemnicy krzyża,
tej przedziwnej ekonomii. Po ludzku
krzyż jest głupotą, zgorszeniem, porażką. Po ludzku - choć i tak nie jesteśmy
w stanie przed nim uciec - trzeba unikać
go jak ognia. Nie można dać się zniszczyć, zanegować. Nie można pozwolić
sobie na to, by być na końcu, by być
ostatnim. Trzeba ufać sobie. Ale Jezus
przed Piłatem mówi: „Królestwo moje
nie jest z tego świata”. Droga do tego
Królestwa prowadzi przez krzyż. Trzeba
więc przyjąć tajemnicę krzyża, bo tylko
wtedy krzyż stanie się bramą.

18.00 Liturgia Wielkiego Piątku
20.00 Gorzkie Żale/ 3 części /
21.00 Młodzież
22.00 Adoracja w ciszy
24.00 Żywe Róże:
		 – Św. Franciszka z Asyżu
		 i Matki Bożej Fatimskiej

X. Odarcie z szat.
Bóg mnie kocha,
mimo, że przynoszę Mu wstyd
swoim bezwstydem
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WIELKA SOBOTA - 23 kwietnia
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00

Żywe Róże - Św. Barbary, Św. Bernadetty ,Św. Cecylii
Żywe Róże - Św. Antoniego, Św. Apolonii, Św. Elżbiety Węgierskiej
Żywe Róże - Św. Andrzeja , Św. .Anny, Św. Heleny
Siostry Albertynki
Żywe Róże - Św. Agaty, Św. Maksymiliana, M.B. Częstochowskiej
Żywe Róże - Św. Teresy Ledóchowskiej, św. Jadwigi Śląskiej, Św. .Zofii
Żywe Róże - Św. Katarzyny, Św. Weroniki Św. Marty
Ministranci
Gimnazjaliści
Uczniowie Szkoły Podstawowej
Żywe Róże - Św. Kingi, Św. Józefa, Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Żywe Róże - Św. Marii Magdaleny , Św. Jadwigi Królowej
Żywe Róże - Św. Teresy z Avila , bł. Jolanty
Żywe Róże - M.B Różańcowej, Św. Kazimierza, Św. Małgorzaty
Żywe Róże - Św. Jana Kantego, Św. Moniki, Bł. Urszuli Ledóchowskiej
Kobiety
Adoracja w ciszy

10.00, 11.00, 12.00, 13.00 POŚWIĘCENIE POKARMÓW
18.00 Liturgia Wielkiej Soboty
Ten dzień wypełniony jest adoracją Jezusa Eucharystycznego przy Grobie Pańskim.
Cisza Wielkiej Soboty to cisza zawodu, który spotkał uczniów i wielu innych, którzy przychodzili do
Jezusa. Cisza, w której wyraźnie brzmią słowa z drogi do Emaus: „A myśmy się spodziewali...” (Łk 24,
21). To także cisza arcykapłanów, faryzeuszy, uczonych w Piśmie, wszystkich, którzy krzyczeli „Ukrzyżuj
Go, ukrzyżuj!” (Łk 23,21). To cisza Piłata. Cisza umytych rąk, rozwiązanego problemu. Cisza tej Soboty to
jednak także cisza żalu, cierpienia, ale nie rozpaczy. Cisza przeczucia, przypominania sobie słów o zmartwychwstaniu, o świątyni, którą w trzech dniach Jezus odbuduje. To cisza chrześcijan - Maryi, Apostołów,
Marii Magdaleny, Józefa z Arymatei, Nikodema.., To także moja cisza... I głębokie przekonanie, że droga
do Niedzieli Zmartwychwstania prowadzi przez krzyż Wielkiego Piątku i ciszę Wielkiej Soboty.
Wielka Sobota kończy się Wigilią Paschalną. Wydarzenie to, jest przesycone symboliką życia i miłości.

XI. Ukrzyżowanie.
Bóg mnie kocha,
mimo, że nie dostrzegam Go
w przybitym życiem człowieku.
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Liturgią Eucharystyczną wchodzimy już w radość Niedzieli Zmartwychwstania, aby w procesji rezurekcyjnej
ogłosić światu prawdę o zwycięstwie życia nad grzechem, dać świadectwo tryumfu Zmartwychwstałego.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - 24 kwietnia
Spełniona tęsknota za zwycięstwem
nad śmiercią, tym najbardziej dramatycznym doświadczeniem człowieka w jego
życiu. Po raz kolejny stajemy przed prawdą, że my, spadkobiercy grzechu Adama
i Ewy, możemy wrócić do domu Ojca.
UKRZYŻOWANY CHRYSTUS ŻYJE –
ZMARTWYCHWSTAŁ „i jak w Adamie
wszyscy umierają, tak też w Chrystusie
wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według
własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy,
potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie
Jego przyjścia”. (1 Kor 15,22)
A my w każdą niedzielę „oczekujemy
Jego przyjścia w chwale… wierząc w ciała
zmartwychwstanie i żywot wieczny.”(Credo)
6.00 MSZA ŚW. REZUREKCYJNA
Z PROCESJĄ
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DOJRZEWANIE DO ZMARTWYCHWSTANIA
„Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!... Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”.(Łk 1,38;2,35)
Boimy się cierpienia. Unikamy go. Nie jest wpisane
w naszą naturę, choć nie może się bez niego obyć.
Człowiek pytając skąd sięcierpienie wzięło, otrzymuje
w Księdze Rodzaju odpowiedź: z odwrócenia się od
Boga. Z powiedzenia Mu - „Nie!”. Z grzechu.
Dzięki nazaretańskiemu „Tak…”„Fiat…”, „Amen…”,
„Niech Mi się stanie według twego słowa…” - cierpienie stało się znakiem zbawienia. Przez Krzyż stało się
drogą do Zmartwychwstania i drogą zmartwychwstawania. Drogą życia, która ma początek w Nazarecie
i spełnia się przez Ducha Świętego w każdym, kto
podąża za Maryją. Drogą, która dla jednych jest przekleństwem, dla drugich – Chrystusem i dojrzewaniem
do Zmartwychwstania.
Parafianom z Żabnicy na czas przygotowywania się
do Świąt Wielkiej Nocy świadectwo dojrzewania do
Zmartwychwstania przez Krzyż przesyła 				
ks. Marian Papiernik SDS
				
- misyjny rekolekcjonista.
S. Radosława, 37 lat, 19 lat w klasztorze Sióstr Nazaretanek, pielęgniarka, 15 lat pracy we wrocławskim
Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla kobiet w podeszłym wieku i przewlekle chorych. Śmierć postrzega
jako tajemnicę, boi się nagłej śmierci. Lęk wynika
z faktu, że mogłaby być duchowo nieprzygotowana
na tę sytuację. Obawia się także cierpienia towarzyszącego przechodzeniu na drugą stronę. Osobiście ze
śmiercią zetknęła się w wieku 21-lat. Była wówczas
nowicjuszką i mieszkała w Domu Nowicjatu w Częstochowie. Lekarze z tamtejszego szpitala nie potrafili
ustalić przyczyny jej krwotoku wewnętrznego, ani go
zatamować. W stanie krytycznym, ale zachowując świadomość została przewieziona helikopterem do Instytutu
Hematologii w Warszawie. Pamięta słowa skierowane
przez ordynatora oddziału do jej matki: „Co wy mi
przywieźliście, trupa mam leczyć?”.
W szpitalu przebywała przez następne dwa miesiące,
podczas których dziesięciokrotnie była bliska śmierci
- przenoszono ja wówczas na oddział intensywnej te-
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rapii, ponadto została zakażona żółtaczką wszczepienną. Badania wykazały, że cierpi na wrodzoną skazę
krwotoczną powodującą wydłużenie czasu krwawienia
i zaburzenie krzepnięcia, co wiąże się z niedoborem
czynnika von Willebranda, stad nazwa choroby - von
Willebranda Jurgensa. Nie chciała umierać, czuła się za
młoda, miała poczucie, że żyła za krótko, by już móc
odejść. Swoje wyzdrowienie uważa za cud, a następne
lata za darowane. Od tego czasu minęło ich już szesnaście. Bywają dni, że żałuje, że nie odeszła wtedy.
Dla Radosławy pragnienie śmierci oznacza „chcieć
spotkać się z Jezusem”.
Przed podjęciem pracy w ośrodku śmierć wyobrażała
sobie zupełnie inaczej, teraz wie, że każda śmierć jest
inna. Dla niej możliwość przestawania z umierającym
jest „jak dotknięcie za rękę samego Jezusa”. Podczas
dotychczasowych piętnastu lat pracy w tym ośrodku
towarzyszyła około trzystu odejściom, to zmieniło jej
sposób myślenia o życiu i śmierci. Chce żyć tak, jakby
każdy dzień był jej ostatnim. Ma pełną świadomość
tego, że każdy dzień może być ostatni. Uważa, że praca
z osobami umierającymi wyostrza wzrok na to, co
jest w życiu najważniejsze. W czasie trwania przy
osobie w agonii ma poczucie więzi z innym światem,
przepełniają ją miłosierne współczucie i pokój. Ostatnia
posługa, jaką jest ubranie zmarłego nie wywołuje w niej
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lęku, doświadcza poczucia bliskości z tą osobą. Jako
pielęgniarka uważa, że jej podstawowym zadaniem jest
ratowanie życia, dlatego wyklucza myśl o eutanazji,
jako sposobie skracania cierpienia. Również nie życzy
sobie zaniechania ratowania jej własnego życia, gdyby
przebywała w stanie wegetatywnym.
Ludzie mają prawo wyboru dnia własnej śmierci,

jednak jako osoba wierząca uważa, że nawet człowieka śmiertelnie chorego powinno się wspierać
w wyborze życia, aż do naturalnego zgonu. Gdyby
sama była w takiej sytuacji chciałaby wiedzieć, że
umiera, żeby móc się przygotować do śmierci. Uważa,
że pacjent powinien mieć dostęp do tej informacji. Jeśli
ktoś mówi o swoim pragnieniu śmierci, to można
towarzyszyć mu w nim modlitwą, ale jego wola nie

może zostać spełniona poprzez odebranie mu życia.
Z własną rodziną rozmawia o śmierci, temat jest im dość
bliski, gdyż jej mama zmarła sześć lat temu po przewlekłej chorobie nowotworowej. Wizja śmierci kogoś
z najbliższych wywołuje w niej przeczucie cierpienia,
równocześnie zdaje sobie sprawę z tego, że „wszyscy
kiedyś odejdziemy”.
Cierpienie, zdaniem Radosławy, ma sens, a jej postawa wobec tego doświadczenia zmienia się z latami.
Po tym jak zaczęła chorować, cierpienie stało się doświadczeniem i praktyką każdego dnia. Jest wrażliwa
także na cudze cierpienie. Uważa, że bycie z ludźmi
doświadczającymi go, przyczynia się do zmiany wnętrza, ubogaca. Praca w zakładzie pozwoliła się jej
oswoić z nieuchronnością śmierci.
Wrocław, grudzień, 2010 r.

str. 19

IDŹ ogłoś to po górach

U Sióstr …

Powołanie - sposób na szczęście
„Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię…” (Jer 1, 5).
Te słowa z Księgi Jeremiasza przypominają nam podstawową prawdę
ludzkiego życia: „nasze istnienie jest
poprzedzone Bożym wezwaniem”.
Otrzymaliśmy dar życia, ponieważ
Bóg wcześniej zapragnął nam go
dać. „Nim przyszedłeś na ten świat,
poświeciłem cię…” (Jer 1, 5). Boże
pragnienie zrodziło cudowny owoc:
moje życie. Moja ludzka historia
niesie ze sobą problemy i cierpienia, nie jestem wolna od „trudnych
wspomnień”, które towarzyszą każdemu z nas, – ale to wszystko nie
zmienia faktu, że dużo wcześniej
zostałam ukochana i to „ukochanie”
sprawiło, że istnieję…, że jestem.
Świadomość daru życia skłania mnie do wielkiej wdzięczności Bogu i jednocześnie do radosnego zaangażowania
w jego „użytkowanie”.
Odkrycie, że jestem powołana do życia, (czyli chciana, kochana, oczekiwana itd.) jest czymś fascynującym,
jednak niesie ze sobą daleko idące konsekwencje. Zrozumienie, że nie stworzyłam sama siebie, ale Ktoś mnie
chciał prowokuje do kolejnych kroków. Pierwszym z nich jest pytanie o wizję, jaką miał Bóg, kiedy zapragnął mojego istnienia. Tutaj staję przed kolejną tajemnicą, zapisaną gdzieś głęboko w moim sercu – tak
głęboko, że jej odkrywanie wymaga wiele trudu i cierpliwości. Jej poznanie związane jest także ze szczególnym
światłem Ducha Świętego, który przenika mnie i zna mnie lepiej niż ja samą siebie. Skoro u początków mojego istnienia jest miłość Boga, to jaki był Jego zamysł, kiedy mnie stwarzał? Jaka była ta miłosna wizja? Te
i podobne pytania zadaję sobie, ponieważ przyznaję, że w tej komfortowej sytuacji bycia stworzeniem (a nie
Stworzycielem!). Wszelkie pomysły na życie pochodzące ode mnie samej tracą blask wobec koncepcji Tego,
który znał mnie, zanim ukształtował mnie w łonie mojej mamy… Tak, pytanie o życiowe powołanie opiera się
(przynajmniej w moim przypadku) na czystym rachunku ekonomicznym: nie opłaca się realizować projektów
opracowanych przez początkujących murarzy (np. przeze mnie), skoro można skorzystać z planu samego
Najwyższego Architekta.
Pytanie o życiowe powołanie dotyczy także nas wszystkich: mnie – albertynki, Księdza Proboszcza, moich Rodziców i Ciebie także, który/a czytasz te słowa.
Wszyscy mamy wybór poXII. Śmierć Pana Jezusa.
między realizacją swojego
projektu życia a otwarciem
Bóg mnie kocha,
się na Boże wołanie. Statystymimo że nigdy nie oddałbym
ki powszechnie potwierdzają,
życia za wiarę.
że Pan Bóg prawdopodobnie
największe upodobanie ma
w małżeństwie, skoro tak wiel-
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kiej rzeszy ludzi proponuje właśnie tę drogę jako ich
„sposób na szczęście”.
Nie wiem, dlaczego mnie zaproponował życie zakonne. Odkryłam życie konsekrowane jako moją drogę do
szczęścia i właściwie pojętej samorealizacji. Na pewnym
etapie swojego rozwoju zrozumiałam, że pragnienia,
które pojawiają się w moim sercu pochodzą od Boga
i stanowią zaproszenie do podążania w kierunku trochę
wtedy niejasnym, ale wskazanym przez samego Pana.
To był argument, który pokonał wątpliwości związane z własną słabością, z porzuceniem różnych perspektyw podsuwanych przez środowisko czy z lękiem
o siebie.
Ojciec Święty Jan Paweł II w Adhortacji Vita
Consecrata tak pisał o życiu konsekrowanym:
„ Życie konsekrowane odzwierciedla (...) blask miłości, gdyż
przez swoją wierność tajemnicy Krzyża wyznaje, iż wierzy
w miłość Ojca, Syna i Ducha
Świętego i nią żyje. W ten sposób przyczynia się do ożywienia
w Kościele świadomości, że
Krzyż to nadobfita miłość Boża,
rozlewająca się na świat, wielki
znak zbawczej obecności Chrystusa, zwłaszcza w chwilach trudności i prób”.
Powołanie nie jest „bohaterską deklaracją” i „potrzebą zbawiania świata”, ale jest
doświadczeniem miłości Boga,
która wypełnia, rodzi wdzięczność i prowokuje do odpowiedzi pełnej wdzięczności. Przykładem jest Maryja, która wobec
Tajemnicy Zwiastowania czyni
akt zawierzenia. Nie ma w Niej
pełnego zrozumienia, ale jest pełne zawierzenie.
Powołanie to spełnienie zamysłu Boga Ojca, który ma je
dla konkretnego człowieka od
założenia świata, a które człowiek chce wypełnić jako Jego
dziecko. Realizuje je całym sobą
umysłem, sercem i wolą. Umysłem, bo powołanie to prawda
mojego życia, sercem, bo młody
człowiek czuje, że jest to prawda

o nim i ona go pociąga i wolą, bo wybierane jest to,
co jest prawdziwe, piękne, dobre dla mnie, choć to
wymaga rezygnacji z innych wartości, czasem ofiary
i jest to trudne.
Realizuję je całym i niepodzielnym umysłem, sercem
i wolą, ponieważ tak kocham Boga - całym umysłem,
całym swoim sercem i ze wszystkich sił. Chcę żyć dla
Boga, dzieląc to życie z innymi i dla innych. Wszystkim
młodym rozeznającym swoje powołanie życzę światła
Ducha Świętego i odwagi, a rodzicom życzę, aby pomimo braku zrozumienia decyzji dziecka wspierali je, by
mogło wypełnić to, co Pan Bóg dla niego zaplanował,
by mogło być w pełni szczęśliwe.
Siostra albertynka
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ŻYWY RÓŻANIEC
– ŻYWY KOŚCIÓŁ – ŻYWA WIARA
RÓŻA ŚW. KAZIMIERZA
Św. Kazimierz urodził się na Wawelu 3 X 1458,
jako syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuskiej. Młody królewicz miał w Krakowie wybitnych
wychowawców: św. Jana Kantego, Jana Długosza
i Filipa Kallimacha. Powszechnie podziwiano jego
mądrość i dojrzałość. Jan Długosz napisał o nim, że
"był młodzieńcem szlachetnym, rzadkich zdolności,
godnego pamięci rozumu".
W wieku 13 lat wyruszył na Węgry, by przyjąć
tamtejszą koronę królewską. Wyprawa jednak zakończyła się niepowodzeniem i powrotem królewicza do
kraju. W latach 1481-1483, podczas pobytu króla na
Litwie, Kazimierz jako namiestnik rządził Królestwem
Polskim. Dał się poznać jako sprawiedliwy i troskliwy
władca, który miłość bliźniego pojmował jako ofiarną
służbę. Odznaczał się wielką troską o potrzeby ubogich
i pokrzywdzonych.
Jego życie duchowe rozwijało się pod wpływem
duchowości franciszkańskiej akcentującej ascezę, ale
specyfiką pobożności św. Kazimierza była wielogodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu
i kontemplacja męki i śmierci Jezusa Chrystusa.
Naśladowanie Chrystusa uznawał za najważniejszą
sprawę swojego życia. Miłość bliźniego pojmował
w duchu św. Franciszka jako ofiarną służbę.
Praktykował też liczne formy ascezy, jak noszenie
włosiennicy i skromnego stroju, spanie na podłodze i długie posty, unikał rozrywek i wypoczynku,
gardził stanowiskami i zaszczytami. Wyróżniał się
też cnotą czystości, dlatego ikonografia najczęściej
przedstawia go w stroju książęcym z lilią w ręku

XIII. Zdjęcie z krzyża.
Bóg mnie kocha,
mimo że moja wiara
jest martwa.
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lub klęczącego w nocy przed drzwiami katedry,
by przypomnieć jego gorące nabożeństwo do Eucharystii.
Łącząc z życiem kontemplacyjnym działalność polityczną, brał udział w różnych zjazdach i naradach,
towarzysząc ojcu w ważnych sprawach państwowych. Tym samym sposobił się do objęcia władzy
w Rzeczypospolitej. Jednak jego przygotowanie do
przejęcia rządów w Polsce przerwała śmiertelna
choroba.
Zmarł w Grodnie 4 marca 1484 roku, mając zaledwie 26 lat. Pochowany został w katedrze wileńskiej.
Szybko odbył się jego proces kanonizacyjny i już
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w 1521 roku papież Leon X wydał bullę kanonizacyjną, która jednak zaginęła. Dopiero w 1602 roku Klemens
VIII wydał nowy dokument kanonizacyjny.
Kiedy z okazji kanonizacji otwarto grób świętego Kazimierza to okazało się, że ciało zmarłego przed 118
laty było nienaruszone. Przy głowie zmarłego znaleziono pergamin z wypisanym jego ulubionym hymnem ku
czci Najświętszej Maryi Pannie "Omni die dic Mariae".
Św. Kazimierz siłę ducha i wrażliwość czerpał z autentycznej pobożności. Jego styl życia kształtowało
również żywe słowo Pisma świętego. Nauczył się tej wielkodusznej wrażliwości u Matki Jezusa, Maryi, której
był gorącym czcicielem.
Jako patron tych, którzy podejmują służbę publiczną w państwie mówi im o sprawiedliwości i umiłowaniu
prawdy o odpowiedzialności i poszanowaniu praw drugiego człowieka i praw Narodu. Jest stawiany jako wzór
konsekwencji w realizowaniu postanowień oraz miłosierdzia wobec potrzebujących i cierpiących. Mówił o sobie,
że "królewicz nie może nic przystojniejszego czynić, jak w ubogich służyć samemu Chrystusowi”.

Litania do św. Kazimierza
Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,
Synu, Odkupicielu świata, Boże, Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko,
Święty Kazimierzu, Patronie narodu polskiego,
Święty Kazimierzu, jasna gwiazdo w Kościele polskim świecąca,
Święty Kazimierzu, różdżko szczepu Jagiellonów,
Święty Kazimierzu, Wilna skarbie i zaszczycie,
Święty Kazimierzu, pośród bogactw królewskich ubóstwo miłujący,
Święty Kazimierzu, pośród wygód królewskiego domu czystość nad życie lubiący,
Święty Kazimierzu, ciała, świata i szatana pogromco,
Święty Kazimierzu, blaskiem korony polskiej gardzący,
Święty Kazimierzu, serdeczny czcicielu Boga utajonego w Przenajświętszym Sakramencie,
Święty Kazimierzu, gorącym nabożeństwem ku Najświętszej Maryi pałający,
Święty Kazimierzu, nieprzyjacielu bezbożnych,
Święty Kazimierzu, ziemskiej ojczyzny twojej pobożny miłośniku i obrońco,
Święty Kazimierzu, do ojczyzny niebieskiej przewodniku cudowny,
Święty Kazimierzu, lilio niewinności przed tronem Boga wiernie kwitnąca,
Święty Kazimierzu, ojcze ubogich,
Święty Kazimierzu, młodzieńcze niepokalany,
Święty Kazimierzu, aniele wcielony,
Święty Kazimierzu, chwało, wzorze i pociecho,

XIV. Grób.
Bóg mnie kocha,
mimo, że żyję jak w grobie,
nie dostrzegając światła
Zmartwychwstania.
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Abyśmy do wiary i pobożności ojców naszych wrócili,
Aby miłość Boga i bliźniego w naszych sercach rosła,
Abyśmy wśród utrapień i przeciwności mężnie przy wierze świętej dotrwali,
Abyśmy Kościół rzymski i najwyższą Głowę jego gorącym sercem kochali,
Abyśmy pasterzy naszych duchownych szanowali, a z nauki ich życia cnotliwego pobudkę do świętości mieli,
Abyśmy wśród nieszczęść i utrapień błogosławili wyroki Boskiej Opatrzności,
Aby młodzież nasza za przykładem i przyczyną św. Kazimierza pobożność i czystość miłowała,
Abyśmy w powodzeniu i pociechach wdzięczni i pokorni Bogu byli,
Abyśmy krzyż codziennych przykrości naszych z miłością i odwagą nosili,
Abyśmy nieprzyjaciół naszych szczerze miłowali,
Abyśmy w dobrem postępując królestwo Boże pośród nas widzieć i sprawować mogli,
Abyśmy, co Bóg każe, z miłością czynili,
Abyśmy, co Bóg zsyła i dopuszcza, z miłością cierpieli,
Abyśmy św. Kazimierza w niebie oglądali i z Nim razem Boga na wieki chwalili,
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
P. Módl się za nami święty Kazimierzu.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, któryś świętego Kazimierza darami swej łaski ubogacał, pośród zepsucia i dostatków niezmierzonych od grzechu zachował i wśród majestatu królewskiego ubóstwem ducha obdarzył, daj nam, prosimy,
abyśmy w miłości Twojej i w wierze utwierdzeni, niewinność jego anielską naśladowali, Matkę Twoją jak On
pobożnie wychwalali i, gardząc ziemskich dóbr próżnością, do niebieskich nieustannie wzdychali. Który żyjesz
i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg jeden na wieki. Amen.

RÓŻA ŚW. KAZIMIERZA
1. Caputa Kazimierz
2. Dończyk Stanisław
3. Gluza Mieczysław
4. Golec Stanisław
5. Jurasz Jan
6. Jurasz Michał
7. Jurasz Paweł

8. Kupczak Wojciech
9. Marszałek Stanisław
10. Motyka Antoni
11. Motyka Marek
12. Motyka Marek
13. Pawlik Kazimierz
14. Strzałka Józef

Zmartwychwstanie.
Bóg mnie kocha,
dlatego mimo wszystko
mogę Zmartwychwstać.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.

Szpak Jan
Tyrlik Władysław
Waliczek Władysław
Wojtyła Jan
Worek Józef
Żyrek Mirosław
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PRZEZNACZENIE, DAR I ZADANIE
Fragmenty homilii Ks. bp. Tadeusza Rakoczego
ze Mszy św. podczas spotkania opłatkowego Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko - Żywieckiej:
Umiłowani Bracia i Siostry! Droga Rodzino apostolska i modlitewna zrzeszona w Akcji Katolickiej
naszej diecezji! Wspólnoto Parafialna pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Żabnicy!
Parafialny oddziale Akcji Katolickiej, wy którzy
zorganizowaliście tę wspaniałą uroczystość i gościnnie podejmujecie licznych przedstawicieli i przedstawicielki naszego diecezjalnego Instytutu Akcji
Katolickiej!
Czcigodni Bracia w Kapłaństwie! I wszyscy Bracia
i Siostry we chrzcie świętym!
Akcjo Katolicka, która tradycyjnie w betlejemskim
świetle tajemnicy Bożego Narodzenia razem z aniołami,
pasterzami i trzema królami, mędrcami ofiarujesz od
piętnastu lat swego istnienia wspaniały dorobek ewangelizacyjny i w duchu swego charyzmatu, wy wszyscy
członkowie i członkinie zawierzacie przez ręce Maryji
i Józefa nowonarodzone to wszystko, co jest w was
i pośród was, aby odpowiedzieć na wyzwania współczesnego świata, na wszystko co przed nami, zgodnie
z możliwościami ludzkiego umysłu i serca umocnionego
światłem wiary. (…)
Witam czcigodnych Braci Kapłanów, Dziekanów
i wszystkich was tu obecnych. I oczywiście tutejszy
oddział Akcji Katolickiej, który odznacza się dużą
gorliwością w działaniu. (…)
Podczas Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus wziął chleb
i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł do Apostołów:
„To jest Ciało Moje, za was wydane. Czyńcie to na
Moją pamiątkę”.
Apostołowie zapamiętali też, że podczas Ostatniej
Wieczerzy Chrystus powiedział: czyńcie właśnie na
Moją pamiątkę. I odkąd w mieście Dawida narodził
się Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan, jest On już
stale obecny wśród nas w Eucharystii. Naprawdę jest
Emmanuelem, Bogiem z nami. I naprawdę pragnie być
w nas. Nie jest już Bogiem odległym, którego można
jakoś zbadać w oddali, intuicyjnie odczuć poprzez
dzieło Stworzenia i poprzez sumienie, ale jest na świecie z nami. Tak bliski, jak bliski może być tylko Bóg
w Swojej Wszechmocy i miłosierdziu.
Jest z nami na ołtarzu i w tym tabernakulum

i w każdym kościele. Przychodząc na świat Słowo
Ojca objawiło nam bliskość Boga, ale objawiło nam
też ostateczną prawdę o człowieku, o jego wielkości
i odwiecznym przeznaczeniu. Pozostało już z nami
to Słowo na zawsze, by być dla nas wsparciem. By
być drogowskazem, by być światłem, które oświeca ciemności i pomaga nam kroczyć w mroku po
wertepach życia. To odmieniło wszystko w świecie.
Odmieniło człowieka, jego los, jego cenę i jego nadzieję. Rozjaśniło na zawsze już i ostatecznie ciemną
tajemnicę istoty ludzkiej oraz jej bytowania na ziemi.
Nie ulega bowiem wątpliwości i wszystko to potwierdza, że misterium człowieka wyjaśnia się prawdziwie,
jedynie w Misterium Słowa Wcielonego. Wobec tego
musimy powtórzyć za Pasterzami: muszę, chcę iść do
Betlejem i zobaczyć Słowo, które tam się spełniło.
Skoro Ewangelia opowiada historię pasterzy, to czyni
to w konkretnym celu. Ukazuje i chce nam pokazać
jak w właściwy sposób odpowiedzieć na to przesłanie,
które jest zwrócone także do nas.
Co więc nam mówią ci pierwsi Świadkowie Wcielenia? Mówią, że obecność Chrystusa to wielka obietnica
i wielkie zobowiązanie, że jest to dar, że jest to nadzieja
i wezwanie, które powinniśmy umieć przekazywać
innym i z którymi powinniśmy się umieć dzielić ze
wszystkimi. My ludzie Akcji Katolickiej mamy wyczulony słuch i wrażliwe serce. Słyszymy słowa Pasterzy.
Słyszeliśmy je już od dawna i od dawna wychodzimy
im na przeciw. Wszystkie podejmowane przez Akcję
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wysiłki jedno mają na celu: realizować to, o czym
mówią pierwsi Świadkowie Wcielenia. Czyż nie jest
celem Stowarzyszenia: Instaurare omnia in Christo?
Odbudować wszystko w Chrystusie? Tymi właśnie słowami jego to cel nakreślił Papież Pius XI, powołując
je do życia w 1928 roku.
Akcja Katolicka powstała, by prowadzić wszystkich do Chrystusa i otwierać wszystkich na Niego,
aby mógł On odnawiać życie osobiste i społeczne.
Aby Dziecię, któremu ponad dwa tysiące lat temu
Pasterze oddali hołd nocą w grocie w Betlejem,
nie przestało nas to Dziecię nawiedzać w naszym
życiu codziennym, gdy jako pielgrzymi zmierzamy
do Królestwa. Aby wlewało w nasze serca nadzieję
na wieczne zbawienie, aby było blisko, jak najbliżej
wszystkich.
Chodzi więc moi drodzy o podejmowanie przez nas
troski Boga. O udoskonalenie i odnawianie tego stworzenia jakim jest człowiek. A więc o tworzenie duchowej
rodziny ludzi wierzących. O realizowanie i rozwijanie
naszych ludzkich talentów, możliwości, ubogaconych
Bożymi darami dla budowania Królestwa Bożego,
a więc dla ożywienia wiary, umocnienia nadziei i rozpalania miłości. To nasze wielkie pragnienie, nasze wielkie
życzenie, by Chrystus był blisko nas. On to życzenie
spełnia, nawet jeśli Go nie prosimy. Jest blisko. Jest ze
mną. Jest z tobą, jest z nami. Jest w każdym szczęściu,
ale i cierpieniu. W zdrowiu i chorobie jako Przyjaciel
i wierny Oblubieniec, zawsze promieniując radością
i przesycając wszystko radością. Niektórzy ludzie zapytują czy ta radość nie jest pozorna, sztuczna, czy
w ogóle jest możliwa? Ale przecież wystarczy spojrzeć
na twarze tych, którzy nią żyją. Chociażby w twarz
bł. Matki Teresy z Kalkuty, tego świadka prawdziwej
radości ewangelicznej, która pisała w swojej książce
„Radość dawania siebie innym”, że niecierpliwie czekamy na raj, gdzie jest Bóg. A przecież możemy żyć
w raju już tutaj i już w tym momencie.
Szczęście z Bogiem znaczy kochać tak jak On,
pomagać tak jak On, dawać tak jak On i służyć jak
On. I to jest właśnie radość. Nasza radość. Napełnia
ona serce każdego i każdej, kto służy potrzebującym. Dziś taki, kto służy, kto kocha w taki sposób,
czyni ze swojego życia dar miłości. W nim mieszka
Bóg. A On zawsze rozradowuje duszę, przepełnia
ją weselem i radością. Niestety w dzisiejszym życiu
wielu ludzi zatraca więź z Chrystusem. Schodzi z Jego
drogi. Nie zauważa Jego wyciągniętej ręki i nie uważa
spraw Bożych za priorytetowe. Większość z nas oddala
je na później. Robi się to co tu i teraz wydaje się nie
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cierpiące zwłoki. W spisie rzeczy najważniejszych Bóg
często znajduje się na końcu. Do Niego – myśli się
– będzie zawsze czas powrócić. A Ewangelia mówi
nam: Bóg jest największym Priorytetem. Jeżeli coś
w naszym życiu wymaga bezzwłocznego pośpiechu,
to tylko sprawa Pana Boga.
Pan Bóg jest ważny, najważniejszy w naszym życiu. Właśnie tego uczą nas pasterze. Chciejmy od nich
nauczyć się wewnętrznej wolności, zdolnej oddalić
na drugi plan inne zajęcia, choćby nie wiem jak były
ważne, aby pójść do Pana Boga, pozwolić Mu wejść
w nasze życie i w nasz czas. Właśnie ten czas, to
nasze życie oświetliła Światłość, która objawiła się
w Betlejem i bezustannie już oświetla nasze życie,
ukazując je w całej pełni. Ukazując drogę, która prowadzi do pełni człowieczeństwa, w przyszłość, która
też jest jasna, oświetlona tym Światłem. Trzeba śmiało
patrzeć w tę przyszłość i trzeba śmiało w nią iść. To
jest twoje przeznaczenie Akcjo Katolicka. Twój dar
i zadanie. Duc in altum Akcjo Katolicka! Z odwagą
patrz w przyszłość! Patrzmy z odwagą! Bo to jest
postawa, którą rodzi świadomość uczestnictwa w Akcji Katolickiej, a konkretyzuje pamięć już od samego
początku. Jest ona zgodnie ze słowami Papieża Piusa
XI: „bezcennym darem zrodzonym z Opatrznościowego
natchnienia. Jednoczącą, konstruktywną i dynamiczną
siłą współczesnego procesu umacniania ludzi świeckich w kościele i świecie”. To właśnie została po to
powołana. Każdy jej członek i członkini jest jak
każdy chrześcijanin. Powinien składać świadectwo
o tym, że jego życie zostało przemienione dzięki
łasce i przepełnione miłością. I każdy oświecony
nauką społeczną Kościoła, powinien angażować się
w obronę świętego daru życia, ochrony godności osoby ludzkiej w urzeczywistnianiu wolności wychowania, uświadamiania prawdziwego sensu małżeństwa
i rodziny, w działalność charytatywną na rzecz najbardziej potrzebujących.
Jak wiemy, podstawowym miejscem działania Akcji
Katolickiej jest wspólnota parafialna. W niej ona powstaje i dla niej pozostaje w służbie. Parafia stanowi
więc, jej pierwsze środowisko. Stawia to przed nią
nowe zadania i nowe wymagania. Zawsze powinna
ona być, a teraz powinna być jeszcze bardziej domem
wspólnoty chrześcijańskiej, do której się przynależy
dzięki łasce Chrztu św. i szkołą świętości dla wszystkich chrześcijan i laboratorium wiary, w której są przekazywane podstawowe elementy katolickiej tradycji.
A także miejscem formacji, w którym wychowuje się
ludzi do wiary i wprowadza do misji apostolskich.
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Dzisiejsza parafia powinna odkryć w sobie silniejszą,
niż dotychczas potrzebę życia i świadczenia Ewangelii.
Tak jak Kościół nie istnieje dla samego siebie, tak
Akcja Katolicka nie istnieje dla samej siebie. Tak
samo Parafia nie istnieje tylko dla siebie. Kościół został
powołany do istnienia, aby stać się Sakramentem
jednania człowieka z Bogiem i ludzi między sobą.
Parafia istnieje natomiast po to, aby przekształcać
lokalną społeczność, nadając jej cechy Królestwa
Bożego. Powinna ona nawiązać dialog z wszystkimi
ludźmi, którzy w niej zamieszkują. Preferencyjnie traktować ludzi potrzebujących, odczuwających niedostatek duchowy, czy materialny, oczekujących wsparcia
w poszukiwaniu Boga. A jeśli parafia nie zastosuje się do tych wskazań, to utraci swoją skuteczność.
A więc utraci tożsamość ducha i apostolstwa. Dobrze
jest więc i jest to błogosławione, jeśli przy parafii
działa Akcja Katolicka. Zawsze wnosi ona w nią wielki wkład codziennego świadectwa komunii, wkład w
formację świeckich, dojrzałych w wierze. Wielki wkład
w niesienie do każdego środowiska apostolskiego zapału misyjnego. Fundamentem i źródłem działania,

jak również odnawiania Akcji Katolickiej, a przez nią
odnawiania parafii jest przede wszystkim duchowość.
Powinna mieć ona pierwszeństwo nad wszelką odnową
strukturalną i organizacyjną. A jej podstawą powinna
być codzienna formacja, prowadzona zarówno przez
asystentów, samych członków i członkinie Akcji Katolickiej, księży z parafii jak i osoby z zewnątrz.
Ukochani Bracia i Siostry kończąc już składam Wam
wszystkim serdeczne życzenia: Niech Chrystus obdarza
was łaską świętości, odwagą i skutecznością apostolskiego działania. Niech wasze zaangażowanie w obronę
zagrożonego ludzkiego życia i troska o przeżywającą
głęboki kryzys rodzinę, będzie na miarę świadectwa,
którego pilnie potrzebuje współczesny świat. Teraz
często z tym walczy. Niech Matka Najświętsza i Św.
Józef wspomagają was w tym niełatwym świadczeniu.
Niech rozpoczęty, co dopiero Nowy Rok będzie bogaty w wasze zespołowe działanie na rzecz uświęcania
świata. Bądźcie świadkami radości z Narodzin Bożego
Syna, który przyszedł, by zbawić każdego człowieka.
By zbawić każdą i każdego z nas. Amen.

str. 27

IDŹ ogłoś to po górach

Z Kroniki Parafialnej
Życie parafialne, a zwłaszcza religijne w tym roku natrafiło na większe
przeszkody, a to z tej racji, iż na skutek obowiązkowej pracy wszystkich
prawie parafian w niedziele i święta (kopano rowy strzeleckie), nabożeństwa,
kazania wiele skracano. Należy jednak podkreślić, iż mimo licznych trudności
parafianie z wielką chęcią garnęli się do kościoła, by choć w części spełnić
swe obowiązki. Najlepszym dowodem zrozumienia konieczności wiary
i ukochania Boga jest liczba rozdanych komunii świętych 8.500 tys. Nie
wiadomo czy wytrwają w swych postanowieniach, ale należy przypuszczać,
iż tak. Lud bowiem tutejszy garnie się do kościółka i jest wielce przywiązany
do wiary swych ojców.
Wielki nawrót daje się zauważyć u mężczyzn. Wprowadzono uroczyste
obchodzenie I piątków. Z początku liczba przystępujących do komunii św.
wynosiła z 10, a obecnie dochodzi do 200 i więcej.
Należy się jednak obawiać pewnego oziębienia. Motywuję to brakiem
dalszego zachęcenia się w towarzystwach religijnych, które obecnie są bierne.
Nie wolno bowiem Polakom gromadzić się. W przyszłości większą troskę należy
poświęcić młodzieży i dzieciom.
Przykry wypadek zdarzył się w tym roku. Otóż dwaj parafianie Tomasz
Chudy i Tomasz Witos, zostali w listopadzie aresztowani. Na drugi dzień
znaleziono ich zastrzelonych przy tartaku w Górce. Nie wolno im było urządzić
pogrzebu chrześcijańskiego.
W tym roku nabyto dla kościoła następujące rzeczy: dywan, obrus do
balasek (ofiara p. Myszkowej), złote ampułki. Wokół balasek umocowano
klęczniki. Odnowiono zakrystię. Organy odrestaurowano. Pracy dokonał
p. Zygmunt Klimasz z Rybnika. Wstawiono nowe drzwi kościelne, frontowe.
Na organistówce panuje grzyb. Zerwano wszystkie podłogi, drzwi i futryny.
Na plebanii wprowadzono wodociąg. Studnię przy okazji wycembrowano i
wyczyszczono.
Po ks. Rymerze w r. 1945 obowiązki administratora w Żabnicy
do 6. 07.1946 pełnił ks. Stanisław Taborski. Z początku miał
wielkie trudności, bo poprzednik nie chciał opuścić placówki i
wrócić do klasztoru. Buntował wieś i były przykre incydenty. Dopiero
zasuspendowany przez biskupa - upokorzył się i placówkę opuścił.
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Dnia 6.VII.1946r. obowiązki administratora parafii Żabnica objął
ks. Jan Stachańczyk – wikariusz z Żywca. W październiku 1947
rozpoczęto budowę elektrowni. Do spółki przystąpiło 45 obywateli Żabnicy
– wszyscy dostarczyli materiałów (drzewo, kamień i robocizna), a ks.
Administrator płacił robociznę dwóch murarzy, cement, kupił generator i
turbinę. Do tej pory każdy wspólnik dawał po 850 zł. Po nieporozumieniach
ze wspólnikami, przy umowie z właścicielami tartaku skończyło się tem, że w
sądzie zdecydowano, że elektrownia i urządzenie jest własnością parafii z
prawem korzystania z wody w porze wieczornej.
W roku 1947 zbudowano na organistówce scenę, dano nowe podłogi i
przeprowadzono gruntowny remont budynku.
W 1948 przebudowano chór i poszerzono. W tym roku także parafia
Żabnica otrzymała od parafii Milówka ok. 10 ha (las, ziemia orna, nieużytki).
Dano wszystkie stare ornaty do odnowienia do zakonnic w Kętach. Za
odnowienie 8 starych ornatów zażądały siostry 74 tysiące zł.
Sprawiono szafę do zakrystii na ornaty. Do kościoła zaprowadzono instalację
elektryczną.
W roku 1949 uszyto nowy baldachim, sprawiono 2 alby, 2 komże.
W październiku 1949 roku urządzono misje. Misje prowadzili XX. Misjonarze z Krakowa. Rok 1950 – rozpoczęto budowę kaplicy na Skałce. Także
w tym roku przebudowano stodoły i stajnie. Odmalowano ołtarz boczny
i ławki. Przed głównymi drzwiami w kościele zbudowano krużganek, aby
zabezpieczyć drzwi od gnicia. Przed wejściem do kościoła dano beton.
Dnia 15. VIII. Ks. Jan Stachańczyk otrzymał przeniesienie na
administratora do (……).
Przez okres 4 lat czułem się w Żabnicy bardzo dobrze. Nie miałem od ludzi
żadnych przykrości. Ale po czterech latach zdecydowałem się prosić
o przeniesienie, bo zdrowie moje zostało zaatakowane przez „grzyb”, który
jest w budynkach plebańskich. Do Żabnicy przyszedłem całkiem zdrów, a potem
były takie chwile, żem nie mógł poruszać prawą ręką i nogą.
Religijność mieszkańców nie jest mocna. Do księdza odnoszą się z wielką
rezerwą i nieufnie. Mieli od kilku księży zły przykład.
			

Productum sub actu visitacionis decanalis
		
Die 23 Junii 1952 peractae
DECANUS
					
Ks. (…) Dziekan
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Z rodzinnego archiwum…

Spotkanie po I Komunii św. - rok 1955

I KOMUNIA ŚWIĘTA ‘2011
Trzeciego maja, w święto Królowej Polski, na Mszy św. o godzinie 1030 kolejny rocznik dzieci przystąpi po
raz pierwszy do Komunii Świętej. Aby sakramentalne zjednoczenie z Panem Jezusem przez sakrament pojednania
i Eucharystii przyniosło owoce wzrostu dobra w każdym z tych dzieci i w każdej z ich rodzin potrzeba naszej
modlitwy za wszystkich przygotowujących się do tych sakramentów.
Adamczyk Sandra
Bednarz Dominik
Biegun Martyna
Bieroński Miłosz
Brodka Mateusz
Chowaniec Karolina
Duraj Mateusz
Dutka Julia
Dygas Mateusz
Gołek Maria
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Haręża Damian
Hernas Kamil
Jurasz Monika
Krzus Tomasz
Kupczak Anna
Kupczak Joanna
Kupczak Magdalena
Kupczak Mikołaj
Madej Mateusz
Motyka Michał

Motyka Natalia
Pękala Agnieszka
Pytlarz Jakub
Słowik Natalia
Sołtysek Aneta
Tetłak Jakub
Tetłak Kamil
Tyrlik Klaudia
Wojtyła Kacper
Żyrek Michał
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I ZOSTANĄ W MEJ MYŚLI
– i w drodze żywota
Jak kompas pokażą mi, powiodą, gdzie cnota:
Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie,
Zapomnij o mnie.
						

(A. Mickiewicz, Dziady)

10 kwietnia minie pierwsza rocznica najtragiczniejszej katastrofy po II wojnie światowej.
Państwowa delegacja leciała do Katynia, by uczcić
pamięć ofiar stalinowskiego mordu. To miał być ważny dzień dla Polski. I był. Jeden z najważniejszych
w całej naszej historii. Niestety; również jeden z najtragiczniejszych. Nigdy go nie zapomnimy. Trudno
sobie to dziś wyobrazić, ale samolot, którym polecieli

po śmierć, miał swoją pieszczotliwą, trochę śmieszną
nazwę. „Tutka” — tak mówili na odrzutowiec TU154 M piloci i pasażerowie. Lech Kaczyński nie bał
się tej maszyny. Gdy „Tutka” stała na płycie lotniska,
lubił, jak mały chłopiec, usiąść za sterami i choć przez
chwilę poudawać, że jest pilotem i za chwilę poderwie
odrzutowiec do lotu.
Tego dnia nie było jednak czasu, a tym bardziej nastroju
na takie zabawy. 10 kwietnia miał być kolejnym ważnym dniem prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Leciał
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do Katynia, aby jeszcze raz upomnieć się o pamięć
ofiar niebywałej zbrodni przeciwko naszemu narodowi.
Jak zwykle towarzyszyła mu ukochana Marylka.
Pasażerowie lotu numer 101 zaczęli wychodzić z terminalu na wojskowym Okęciu grubo przed godziną siódmą. Na pokład weszli przedstawiciele Rodzin
Katyńskich. Dla nich podróż do Rosji zawsze była
ogromnym przeżyciem. Obok usiedli zaproszeni goście. Drobniutka, przygarbiona legenda „Solidarności”
Anna Walentynowicz, aktor Janusz Zakrzeński, którego
twarz dla wielu na zawsze będzie twarzą „marszałka
Piłsudskiego”. Zameldowali się generałowie - najwyżsi
dowódcy wojskowi: Franciszek Gągor, Tadeusz Buk,
Andrzej Błasik, admirał Andrzej Karweta. Byli duchowni, szefowie ważnych instytucji państwowych, byli w
końcu parlamentarzyści, i to nie tylko ci, którzy na co
dzień popierali prezydenta, ale też tacy, którzy zaliczali
się do zagorzałych przeciwników głowy państwa.
Najbliżej Pary Prezydenckiej w saloniku numer 2,
byli ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałek Senatu Krystyna Bochenek,
wicemarszałkowie Sejmu Jerzy Szmajdziński -kandydat na prezydenta, Krzysztof Putra. Także pracownicy
Kancelarii Prezydenta. Wielki jak drzewo Władysław
Stasiak, przekorny Aleksander Szczygło i lubiany przez
wszystkich Paweł Wypych.
Prezydencką Parę powitał na pokładzie kapitan Arkadiusz Protasiuk. Lech i Maria Kaczyńscy weszli
do salonki. On miał tu stolik, przy którym pracował,
ona kanapę, idealne miejsce do wypoczynku. O 7.23
samolot wystartował.
Co działo się dalej? Tego można się tylko domyślać.
Część pasażerów zapewne spała. Inni rozmawiali. Raczej o tym, co będzie, niż o tym, co było. Uśmiechnięte
stewardesy rozniosły napoje. Piloci z uwagą śledzili
pracę pokładowych przyrządów. Zwykły lot.
Prawie na pewno wiadomo za to, co robił Prezydent.
Siedział z kartką w ręku i po raz kolejny rozmyślał nad
tym, jak opowiedzieć tę tragiczną, ale tak ważną dla
naszego narodu historię. Historię o mordzie katyńskim.
Chciał jak zwykle mówić „z głowy”, ale zawczasu
przygotował szkic przemówienia.
-To było 70 lat temu. Zabijano ich -wcześniej skrępowanych - strzałem w tył głowy. Tak by krwi było
mało - zapisał prezydent. -Później - ciągle z orłami na
guzikach mundurów- kładziono w głębokich dołach.
Tu, w Katyniu, takich śmierci było cztery tysiące czterysta. W Katyniu, Charkowie, Twerze, w Kijowie, Chersoniu oraz w Mińsku — razem 21768.
- Zbrodni dokonano z woli Stalina, na rozkaz najwyż-
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szych władz Związku Sowieckiego: Biura Politycznego
WKP (bolszewików). (...) Tych ludzi zgładzono bez
procesów i wyroków. Zostali zamordowani z pogwałceniem praw i konwencji cywilizowanego świata. Czym
jest śmierć dziesiątków tysięcy osób - obywateli Rzeczpospolitej - bez sądu? Jeśli to nie jest ludobójstwo, to
co nim jest? - chciał zapytać Lech Kaczyński. A potem
chciał powiedzieć o latach, kiedy Polakom nie wolno
było nawet wspomnieć o tej zbrodni. Latach, kiedy
wszystkim wmawiano, że jej nie było. Prezydent chciał
wykrzyczeć, jak ważna jest prawda, która wyzwała, i
jak strasznym złem jest kłamstwo zatruwające stosuki
między ludźmi i narodami.
Nad lotniskiem w Smoleńsku ściele się kożuch sinej
mgły. „Tutka” mimo to podchodzi do lądowania. Za
nisko. Jest 8.56 czasu polskiego. Maszyna zawadza
skrzydłem o drzewo, obraca się wokół własnej osi,
wali się na ziemię przed pasem startowym. Rozpada
się na kawałki. Pojawia się ogień. Cały świat zamiera
w przerażeniu. Świat słyszy wreszcie o Katyniu.
W Polsce to był spokojny sobotni poranek. Ludzie
wychodzili na spacery z psami, do kiosku po skrzące
się kolorami gazety, część szykowała się na zakupy,
zakochani umawiali się na wieczór. Najpierw dowiedzieli się ci, co przy śniadaniu zerkali na ekrany
telewizorów. W programach informacyjnych uśmiechnięci dziennikarze mówili o różnych sprawach. Nagle dało się zauważyć jakieś poruszenie. Prezenterzy zawieszają głos. Mówią, że jest jakiś problem
z samolotem wiozącym polską delegację do Katynia.
Starają się uspokajać widzów, mówią, że informacje
nie są jeszcze potwierdzone. Nagle widać, jak siedzący
w studio TVN24 poseł Wojciech Olejniczak skrywa
twarz w dłoniach. On płacze! Dlaczego? - pytają
ludzie w wielu domach. Za chwilę już wiadomo.
O godz. 9.23 Agencja Reutera informuje: rozbił się
samolot z prezydentem Polski Lechem Kaczyńskim.
Dwie minuty później straszną wieść potwierdza
Polska Agencja Prasowa, powołując się na MSZ.
87 osób zginęło - podaje o 9.41 rosyjskie Ministerstwo
do Spraw Nadzwyczajnych. Przerażeni, zapłakani
prezenterzy mówią, że premier i marszałek Sejmu
jadą z Trójmiasta do Warszawy. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski dzwoni do Jarosława
Kaczyńskiego. Trudno sobie nawet wyobrazić, jak
przebiegała ta rozmowa. Pięć minut przed godziną 10
gubernator obwodu smoleńskiego odebrał nam resztki
nadziei. Jego komunikat brzmi okrutnie: „Nikt nie
przeżył katastrofy prezydenckiego samolotu. O 11.20
na specjalnie zwołanej konferencji prasowej rzecznik
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MSZ Piotr Paszkowski grobowym głosem oznajmia, że
wszyscy - 96 osób na pokładzie tupolewa -zginęli.
Polacy chwycili za telefony. Dzieci dzwoniły do rodziców, straszną wieść przekazywali sobie koledzy
z pracy, sąsiedzi. Tysiące, a potem miliony połączeń
spowodowały przeciążenie sieci komórkowej.
Pierwsze znicze pojawiły się pod Pałacem Prezydenckim. Niedługo trudno je było zliczyć. Po chwili płonęły też przed domem państwa Kaczyńskich w Sopocie
i przed ich mieszkaniem na Powiślu. Pierwsze flagi przepasane żałobnym kirem wykwitły na balkonach polskich
blokowisk. Z całego świata popłynął potężny strumień
kondolencji - od prezydentów i koronowanych głów, ale
także zwykłych ludzi, którzy przychodzili z kwiatami

pod nasze ambasady. W południe w całym kraju zawyły
syreny i rozdzwoniły się kościelne dzwony. Także ten
najsłynniejszy, krakowski dzwon Zygmunt, który wydaje
dźwięk tylko w najważniejszych dla Polski chwilach,
radosnych i tragicznych. Tym razem, podobnie jak po
śmierci Ojca Świętego, serce Zygmuntowego dzwonu
rozkołysało się na trwogę. O 13.40 pełniący obowiązki
prezydenta marszałek Sejmu Bronisław Komorowski
ogłosił oficjalnie tygodniową żałobę narodową. Polska
pogrążyła się w niej cała, jak nigdy.
(Lech i Maria Kaczyńscy, całe życie dla Polski)
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BÓG ZAPŁAĆ
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
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OPŁATEK
AKCJI KATOLICKIEJ

SZLAK
ŚWIĘTOŚCI
Błękitne niebo
w leśnej kałuży
z kołnierzem śniegu
na obrzeżu błota
wiosennym oknem
w głąb wysokości
dla której miarą
ludzka tęsknota
Za czystym sercem
widzącym Boga
w kruszynie chleba
i bujności lasu
w myśli nie krętej
na zakręcie życia
dokąd zmierza człowiek
wzdłuż krawędzi czasu
Zanim świerk dorośnie
by udźwignąć znaki
zapisane w korze
na niebieskim szlaku
niejeden zabłądzi
plącząc się wśród pokus
udających szczęście
ziemskiego deptaku.
Kto w krzyż uwierzy
przed Zmartwychwstaniem
światłem zostaje
idących w ciemności
którzy po śladach
przez mroki Kalwarii
w ramiona Ojca
idą ku świętości
			

A.M.D.

