


Grajmy Panu w niebiosach.
Grajmy Panu w dolinach.
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Kochani!
Święty Paweł na początku  tego Wielkiego Postu  

przypomniał nam, że „oto teraz czas upragniony, 
oto teraz dzień zbawienia”  (2Kor 6,3).  Wielu 
z nas czas Wielkiego Postu łączy z modlitwą, 
postem , jałmużną i … smutkiem. A przecież to 
czas przygotowania do największej z możliwych  
radości. Do Zmartwychwstania. To ono nadało sens 
naszemu życiu i co ważniejsze - naszej śmierci. 
Śmierć pozostała bolesnym doświadczeniem i raną 
po grzechu pierworodnym, lecz Jezus Chrystus swoją 
śmiercią i Zmartwychwstaniem objawił nam życie 
w perspektywie wieczności. Tą perspektywą jest 
niebo i przebywanie z Bogiem. Wieczne szczęście 
z doświadczania nieprzemijającej miłości.

 Każdy z nas wie czym jest własny dom, miejsce 
gdzie jesteśmy bezpieczni nie tylko przed zimnem 
i wiatrem. Gdzie jesteśmy bezpieczni, bo jesteśmy 
u siebie, wśród swoich. Wśród tych „swoich” nie 
może zabraknąć na ścianie krucyfiksu. Czujemy 
się nieswojo, gdy w domu nie ma krzyża. Gdy nie 
można się podeprzeć tą największą z miłości, kiedy ta 
ziemska potrafi zaboleć. Ale krzyż to też wizytówka 
każdego chrześcijanina. Gdzie jest krzyż – jesteśmy 
u siebie. Jesteśmy w domu. Odkrywamy to w tym roku 
zgłębiając prawdę, że „Kościół jest naszym domem”.  
Zanim będziemy u siebie w niebie, doświadczamy 
wspólnoty z Bogiem w Jego wspólnocie, którą 
ustanowił w Kościele.

 Sensem modlitwy jest zrobić w sobie miejsce 
Bogu przez post, czyli wyrzeczenie się trochę siebie, 
albo trochę więcej. A kiedy spojrzymy już oczami 
Boga na współmałżonka, dziecko, rodziców, sąsiada, 
znajomego i bliźniego wtedy z życzliwej miłości 
będziemy chcieli podzielić się naszym dobrem.  
Jałmużna jest nie tylko w chrześcijaństwie dowodem 
na prawdziwość modlitwy i postu.

 Jak co roku, Rekolekcje Wielkopostne pomogą 
nam przywrócić równowagę i przypomnieć, że 
w zabieganiu życia nie biegniemy do nikąd lecz 
ku Zmartwychwstaniu. Abyśmy nie rozminęli się 
z wyciągniętymi ramionami Miłosiernego Chrystusa, 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, 
który „przygotował nam w niebie mieszkań wiele”. (J 14,2)

poprowadzi nas rekolekcyjnym słowem gwardian 
klasztoru Braci Mniejszych w Kętach - ojciec 
Bernard Potempa. Zapoznajmy się dokładnie 
z planem rekolekcji wewnątrz numeru i wkomponujmy 
go w swój rozkład zajęć. W miarę możliwości trwajmy 
w rekolekcyjnym skupieniu i refleksji w domu 
i podczas zawodowych zajęć. Przypomnijmy o tych 
duchowych ćwiczeniach tym, na których nam zależy, 
a być może zapomnieli, że mają „przygotowane 
w niebie mieszkanie”, które nie powinno zostać 
wiecznym  pustostanem.

 Tegoroczne rekolekcje zostaną pogłębione 
przez kanoniczną wizytację parafii. Gościć podczas 
niej będziemy nowego biskupa naszej diecezji - 
JE ks. Bpa Piotra Gregera. Program wizytacyjnych 
spotkań również podany jest poniżej. Jak Apostołowie 
troszczyli się o trwanie założonych przez siebie gmin 
wyznawców Chrystusa, tak dzisiaj biskupi – ich 
następcy,  nawiedzają parafie, za które przed Panem 
Bogiem wzięli odpowiedzialność. 

 Zarówno Rekolekcje, jak i biskupia wizytacja 
pozwolą nam głębiej przeżyć wszystkie tajemnice 
Wielkiego Tygodnia i widzieć wyraźniej wszystkie 
znaki miłości, którymi Pan Bóg do nas przemawia.  
Nawet jeśli przybierają kształt wielkopiątkowego 
Krzyża a jeszcze częściej codziennych utrapień. 
To wszystko jest zapowiedzią i doczesnym udziałem 
w Zmartwychwstaniu. 

Życzenia tej pewności 
przyszłego zwycięstwa nad śmiercią 

i doczesnego przezwyciężenia 
wszystkich zwątpień w Zmartwychwstanie 

i zwycięstwo miłości największej 
– Jezusa Chrystusa,

składam wszystkim Mieszkańcom parafii 
i świątecznym Gościom
na zbliżające się Święta 

Zmartwychwstania Pańskiego.

     Ks. Proboszcz
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PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH 
ŻABNICA 10.03 -14.03 2012 

SOBOTA   -  10 marca  

 godz. 1800 Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla wszystkich 
  Po Mszy św. nauka stanowa dla młodzieży 
 
NIEDZIELA   -  11 marca 
 

700  Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla wszystkich  
 Nauka stanowa dla mężczyzn 
915  Msza św. z nauką dla młodzieży 
1100  Msza św. z nauką dla dzieci 
1715  Gorzkie Żale z Kazaniem Pasyjnym  
1800 Msza św., Nauka stanowa dla kobiet 
 
PONIEDZIAŁEK   -  12 marca  
  

 700     Msza św. z nauką dla wszystkich 
 900     Nauka rekolekcyjna dla uczniów gimnazjum 
1000    Nauka rekolekcyjna dla uczniów szkoły podstawowej 
1100    Msza św. dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum 
1500    Msza św. dla chorych 
1800 Msza św. Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla wszystkich  
 Nauka stanowa dla młodzieży 
 
WTOREK   -  13 marca  
 

700   Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla wszystkich   
800-930  Spowiedź św. 
930   Msza św. z nauką dla uczniów szkoły podstawowej  
1015-1200  Spowiedź św. 
1430-1530 Spowiedź św. 
1530   Msza św. z nauką dla uczniów gimnazjum 
1630-1800     Spowiedź św.     
1800   Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla wszystkich 
 
ŚRODA   -  14 marca   
 

700 Msza św. z nauką dla wszystkich i rekolekcyjnym błogosławieństwem 
900  Msza św. z nauką i rekolekcyjnym błogosławieństwem dla uczniów szkoły podstawowej 
1030 Msza św. z nauką i rekolekcyjnym błogosławieństwem dla uczniów gimnazjum  
1400 Rekolekcyjne odwiedziny obłożnie chorych w domach 
1800  Msza św. z nauką dla wszystkich i błogosławieństwem  

na zakończenie Rekolekcji Wielkopostnych ‘2012 
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Oto Wielka Tajemnica wiary.
Tak kochać niewartych miłości  może tylko Ten,  
Który  nie potrafi nie kochać.
Bo nie kochać to nie istnieć.
Bóg dzieli się swoim istnieniem przez miłość. 
Poza nią jest pustka i czeluść cierpienia.

 

PROGRAM WIZYTACJI KANONICZNEJ 
PARAFII P.W. MB CZĘSTOCHOWSKIEJ 

W ŻABNICY 
W DNIACH 17-18. 03. 2012 r. 

 
16 III (piątek)  
godz. 1100  - Spotkanie z uczniami i Gronem Pedagogicznym
                    Szkoły Podstawowej  im. Partyzantów Polskich
                    i Gimnazjum  im. Adama  Chmielowskiego w Żabnicy. 
godz. 1230 -  Odwiedziny u Sióstr Albertynek 
 
17 III (sobota) 
godz. 1700 -  Liturgiczne powitanie JE ks. biskupa i Msza Święta  

           Po Mszy Świętej - spotkanie przy stole  
                        z kapłanami dekanatu radziechowskiego 

 
18 III  (niedziela) 
godz. 700  - Msza Św. z homilią ks. biskupa 
godz. 830   - Spotkanie w kościele z członkami Żywego Różańca 
godz. 915  - Msza Św. z homilią ks. biskupa 

  Po Mszy św. spotkanie z młodzieżą  
godz. 1100  - Msza Św. (przewodniczy i homilię wygłosi ks. biskup) 
   - po Mszy Św. spotkanie z Liturgiczną Służbą Ołtarza  
godz. 1315  - Spotkanie w salce katechetycznej z Akcją Katolicką,   
                        Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich i Ruchem Domowego  

   Kościoła.  
godz. 1400  - Odwiedziny chorego w domu 
godz. 1430  - Odwiedziny rodziny wielodzietnej  
godz. 1500  - Objazd granicami parafii: kaplica „Na Skałce” (Koronka do   
                        Miłosierdzia Bożego), bacówka „Na Boraczej”.                       
godz. 1615  - Spotkanie na plebanii z rodzicami księży i sióstr  
                        pochodzących z parafii 
godz. 1700  - Gorzkie Żale 
godz. 1800  - Msza Św. i zakończenie wizytacji (przewodniczy i homilię   
                        wygłosi ks. biskup) 
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Myśląc sercem…
ZOBACZYĆ NIEWIDZIALNE
jest bardzo trudno. Straciliśmy tę zdolność odchodząc 
od Boga. Staliśmy się bardziej cieleśni niż duchowi. 
Podczas gdy ciało jest nam oczywiste, nie potrafimy 
zobaczyć duszy ani anioła. Od czasu gdy człowiek 
przestraszył się w raju Boga, przestał słyszeć Jego 
kroki. Wszystko staje się wiarygodne, gdy jest realne 
dla zmysłów. Nawet nie jesteśmy w stanie wyobrazić 
sobie istnienia materii. A i materii nie obejmujemy wy-
obraźnią, gdy jej do widzialności nie da się powiększyć.

Nie umiemy dostrzec miłości póki nie objawi się 
zmysłom, chociażby błyskiem w oku, drżeniem głosu 
lub nóg. Większość konfliktów i nieporozumień wynika 
ze spotkania ludzi, którzy są przekonani o ostateczności 
swej wszechwiedzy. Poeta o takich mówi:

„Myślą, że kiedy człowiek się odwróci, 
Cały świat za nim zaraz być przestaje, 
Jakby porwały go ręce złodziei".
Tacy wierzą w istnienie świata dopiero, gdy staje 

się dla nich widoczny i dotykalny jakimkolwiek zmy-
słem. Mówią "człowiek", dopiero, kiedy usłyszą jego 
pierwszy krzyk, bo nie doświadczają pierwszych chwil 
jego istnienia. Stąd aborcja dla wielu nie jest jeszcze 
morderstwem. Mówią "zbrodnia", gdy oczy potkną 
się o zwłoki. Ponieważ duch nie krwawi, więc sieją 
nasienie zła i pytają skąd się wziął owoc. Dziwią się 
upadkowi kultury i taniości ludzkiego życia, bo nowe 
pokolenie walczy o swoje idąc po trupach tych, co za 
nimi nie trzymają tempa.

Reagują na materialne skutki nie kojarząc ich z du-
chową przyczyną. Są nieporadni i bezsilni jak średnio-
wieczni medycy, którzy dla zniszczenia niewidzialnej 
zarazy palili zadżumione miasta. Zniszczone autorytety, 

STACJE DROGI KRZYŻOWEJ
I. Pan Jezus skazany na śmierć
przez Piłata.
Świat oferuje tysiące
fałszywych wyobrażeń miłości,
żeby tylko nie przyjąć
tej jedynie prawdziwej.

wulgaryzacja obyczajów, ośmie-
szanie wiary i patriotyzmu, moralność na użytek przy-
jemności, to często ignorowane źródła późniejszego 
przestępstwa. Pogańskie środowiska długo straszyły 
"państwem wyznaniowym", "rządami kleru", "czar-
ną zarazą", bardziej bojąc się duchowej niezależności 
i rozwoju państwa niż powrotu komunizmu. Najgorzej, 
gdy państwem rządzą ludzie, którzy nie zauważają lub 
nie znają ducha narodu. Ludzie, którzy bulwersują się 
przestępczością, obiecują radykalne rozwiązania równo-
cześnie podważając prawo rodziców do wychowywania 
dzieci. Debaty aborcyjne i raporty o wymieraniu nasze-
go społeczeństwa. Obiecywanie świetlanej przyszłości 
z równoczesnym nieradzeniem sobie w teraźniejszości.   
Fałsz, niekonsekwencja i brak logiki. 

Kara śmierci, więcej policji, wychowanie seksualne, 
higieniczne usuwanie dzieci, bezbolesne eliminowanie 
nieuleczalnie chorych i niezaradnych nie zabezpieczą 
przed nienawiścią. Nie będą źródłem nawet docze-
snej radości. Koniecznością jest wyzwolenie duchowe.  
Sprawienie by w szkole, w domu, na ulicy można było 
doświadczyć kultury, życzliwości, łagodności. Trzeba 
nauczyć wsłuchiwać się w głos serca i być mu posłusz-
nym. Należy żądać, aby takim głosem mówiły gazety, 
radio, telewizja, kina, estrady. Od dwóch tysięcy lat 
Kościół słowami świętego Pawła objawia i przypomina:

"Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co 
jest z Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje 
i nie może tego poznać, bo tylko duchem można to 
rozsądzić... A wy ciągle jeszcze jesteście cieleśni. Je-
żeli jest między wami zawiść i niezgoda, to czyż nie 
jesteście cieleśni, nie postępujecie tylko po ludzku?... 

Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali 
z martwych, szukajcie tego, co w górze, nie 
tego, co na ziemi.”

Współczesny świat stara się nas wychować 
do maksymalnego wykorzystania ciała w prze-
żywaniu biologicznych przyjemności (często 
wpędzając ludzi w kompleksy, bo kto dorówna 
filmowym idolom lub postaciom z reklamówek 
po komputerowym retuszu?), a Wielki Post 
mówi: uspokój się, nie szalej, odszukaj siebie 
w spokoju prawdziwego życia. Oderwij wzrok 
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od błyskotliwych mamideł i przypatrz się temu, co 
dzieje się między tobą a Bogiem. Wycisz hałas i dygot 
zmysłów abyś usłyszał głos duszy.

Czas Wielkiego Postu to zatrzymanie się przed ta-
jemnicą miłości, to wydarzenie wewnętrznej przemiany, 
wyzwolenie z tego, co stanie się popiołem. Niech to 
zamyślenie wypełni nas pokojem, a obecność przed 
Bogiem będzie znakiem nadziei dla tych, których prze-
mijanie napełnia rozpaczą. Chrystus ostrzega nas przed 
posępnością i fałszywym smutkiem: "Kiedy pościcie, 
nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni 

wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą.(...) 
Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, 
aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, 
który jest w ukryciu."(Mt 6,16-18)

Nie gorszmy się rozpustą, lecz dajmy świadectwo 
wstrzemięźliwości. Nie gorszmy się chamstwem, lecz 
bądźmy kulturalni. Nie gorszmy się wyuzdaniem, lecz 
bądźmy skromni. Nie dajmy narzucić sobie złego my-
ślenia, lecz bądźmy dobrzy. Nie dajmy się wciągnąć 
śmierci, bo przed nami Zmartwychwstanie.

Andrzej Dżoń

Z nauczania
Ojca Świętego ...

DROGOWSKAZY
„Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, bo byłem 

ubogi i opuszczony, a przyjęliście Mnie!”

 Ubóstwo ma wiele znaczeń. Najczęściej oznacza 
brak wystarczających środków materialnych. Takie 
ubóstwo, które w życiu wielu naszych braci grani-
czy z nędzą, jest skandalem. Przybiera ono różno-
rakie formy, a jego przejawem jest wiele bolesnych 
zjawisk: niedostatek środków utrzymania i niezbędnej 
opieki zdrowotnej; brak domu lub nieodpowiednie 
warunki mieszkaniowe, czego konsekwencją jest ze-
psucie moralne; zepchnięcie najsłabszych na margi-
nes społeczeństwa i pozbawienie bezrobotnych udziału 
w systemie produkcji; samotność ludzi, którzy nie mogą 
liczyć na nikogo; sytuacja tych, którzy muszą uchodzić 
z własnych krajów, którzy cierpią na skutek wojny lub 
jej bolesnych konsekwencji; nierówności w systemie 

rozdziału wynagrodzeń; brak rodziny i jego groźne 
konsekwencje, takie jak narkomania i przemoc. Brak 
niezbędnych środków do życia poniża człowieka: 
wobec tego dramatu nie może pozostać obojętne 
sumienie tych, którzy są w stanie mu przeciwdziałać. 

Istnieje także inne ubóstwo, równie groźne: po-
lega ono na braku nie środków materialnych, ale 
pokarmu duchowego, odpowiedzi na najważniejsze 
pytania, nadziei na przyszłość. To ubóstwo ducha jest 
przyczyną bardzo dotkliwych cierpień. Na własne oczy 
oglądamy konsekwencje, często tragiczne, życia pozba-
wionego sensu. Ta forma nędzy występuje zwłaszcza 
w środowiskach, gdzie człowiek żyje w dobrobycie, 
gdyż może zaspokoić swoje potrzeby materialne, lecz 
pozbawiony jest drogowskazów duchowych. Potwier-
dzają się słowa Chrystusa wypowiedziane na pustyni: 
„Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym sło-
wem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4, 4). W głębi 
serca człowiek poszukuje sensu, potrzebuje miłości. 

Na tę formę ubóstwa trzeba odpowiedzieć głosze-
niem - poświadczonym czynami - Ewangelii, która 
zbawia, która rozjaśnia nawet mroki cierpienia, ponie-
waż przynosi miłość i miłosierdzie Boże. Głód, który 
trawi człowieka, to w istocie rzeczy głód Boga: bez 
pociechy, którą On daje, człowiek jest pozostawiony 
samemu sobie, cierpi ubóstwo, ponieważ pozbawiony 
jest źródła autentycznego życia. 

(Z Orędzia Jana Pawła II na Wielki Post 1998) 

II.  Pan Jezus bierze krzyż na ramiona.
Miłość bierze w ramiona, czule przytula, 
ale również siedząca na barkach jako brzemię 
nie przestaje być miłością.
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 III.  Pan Jezus upada pod krzyżem.
Miłość uskrzydla, ale jeżeli jest prawdziwa -
częściej rzuca na kolana.

Na jubileusz diecezji, nasz Ordynariusz, bp. Tadeusz Rakoczy, przypo-
mniał nam dwie dekady tej części Kościoła powszechnego oraz gorąco 
zachęcił do trwania na modlitwie w dziękczynieniu za 20 lat diecezjalnej 
wspólnoty i prośbie o coraz głębszą i żywszą wiarę w naszych sercach:

 „Kościół naszym domem” - to hasło tegorocznego roku duszpasterskiego, 
który zbiega się z obchodami 20. rocznicy powołania do życia naszej Die-
cezji Bielsko - Żywieckiej. Jest to znak czasu i wyzwanie, by podsumować 
i ocenić dwie dekady naszych starań o budowanie Kościoła Diecezjalnego 
oraz wskazać ich kierunek na najbliższą przyszłość.

Dnia 25 marca 1992 roku błogosławiony Jan Paweł II ogłosił bullę 
Totus Tuus Poloniae Populus, reorganizującą struktury administracyjne 
Kościoła w Polsce. Na jej mocy z wydzielonego terenu archidiecezji kra-
kowskiej i diecezji katowickiej utworzono diecezję bielsko-żywiecką, która 
dziś liczy 207 parafii oraz 2 ośrodki duszpasterskie, zorganizowane 
w 22 dekanaty. Patronami diecezji są: św. Maksymilian Maria Kolbe, 
św. Jan Kanty i św. Jan Sarkander.

 Równocześnie Ojciec Święty mia-
nował mnie biskupem ordynariuszem nowo powstałej diecezji. 

Biskupem pomocniczym Ojciec Święty mianował księdza biskupa Ja-
nusza Zimniaka. Dziś - po jego przejściu na emeryturę - posługę tę pełni 
biskup pomocniczy Piotr Greger. […]

Za liczbami i faktami stoją ludzie wiary, jak żywe kamienie tworzący 
duchowy dom Kościoła Diecezjalnego (por. 1 P 4,17). Przeżywamy dziś 
nawrót do swoistej mentalności czasów pogańskiego antyku, który dom 
traktował w ogromnym uproszczeniu jako sferę prywatną, mocno zdystan-
sowaną od publicznej. Na taki negatywny obraz domu wpływ ma zapewne 
ogólna mobilność, rozwój środków transportu i przekazu informacji oraz 
dominujące w sferze gospodarki i kultury globalistyczne tendencje, sprzyja-
jące powstawaniu społeczeństw pozbawionych własnych korzeni kulturowych 
i religijnych. Na tym tle budzi się nowe zadanie Kościoła jako domu, czyli 
miejsca, gdzie człowiek przebywa z Bogiem, gdzie człowiek może odnaleźć 
siebie i swoją tożsamość.

Kościół - jak prawdziwy dom - jest miejscem zamieszkania rodziny 
Bożej (por. Rdz 18,19). Tworzymy jej żywą wspólnotę przez chrzest, słuchając słowa Bożego i karmiąc się Ciałem 
Chrystusa. Każdy udział we Mszy świętej przypomina nam prawdę o wspólnotowym wymiarze naszej wiary.

Dom jest również miejscem odpoczynku, miejscem zaspokojenia naszych duchowych potrzeb, miejscem wy-

20 –LECIE NASZEJ DIECEZJI
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tchnienia w poczuciu bezpieczeństwa. Tutaj człowiek pochłonięty wirem 
codziennych obowiązków i zdarzeń doświadcza ciszy i ukojenia. Jak dom 
jest miejscem, do którego się powraca, tak również Kościół - szczególnie 
poprzez sakrament pokuty i pojednania - jest przestrzenią ponownego spo-
tkania Boga i człowieka, który pogubił drogę Jego przykazań.

Kościół jako Dom Boga jest wreszcie zapowiedzią Domu Ojca, w któ-
rym jest mieszkań wiele (por. J 14,1-2), ziemskim obrazem rzeczywistości 
wiecznej, do której zdążamy w naszym pielgrzymowaniu wiary.

Psalmista śpiewa: „Uradowałem się, gdy mi powiedziano: pójdziemy do 
domu Pana” (Ps 122,1). Najmilsi, dwudziestolecie istnienia Diecezji Bielsko- 
Żywieckiej jest okazją do przeżywania radości, którą pragniemy uzewnętrznić 
na różne sposoby. W sobotę 24 marca w Bielsku-Białej odbędzie się w sali 
Bielskiego Centrum Kultury sympozjum poświęcone tej rocznicy, połączone 
z wykładami, a poprzedzone dziękczynną Eucharystią w naszej katedrze. 
W niedzielę 25 marca dziękować będziemy Bogu za dar partykularne-
go Kościoła w naszych parafiach, rodzinach i osobistych modlitwach. 
Jednakże - aby radość przyniosła trwałe ślady w naszych wspólnotach 
i w nas samych - gorąco zachęcam do podjęcia w każdej parafii i w każdym kościele dzieła dziękczynnej ad-
oracji Najświętszego Sakramentu w intencji Diecezji Bielsko-Żywieckiej, jej pasterzy i wiernych. 

Poczynając od 25 marca i pierwszego kościoła w diecezji: katedry św. Mikołaja w Bielsku-Białej, 
w ustalonym porządku, codziennie jedna świątynia pozostanie przez cały dzień otwarta, a wystawiony 
w niej Najświętszy Sakrament będzie zachęcał wiernych do osobistej modlitwy oraz adoracji w grupach 
i wspólnotach, działających w danej parafii. Radio Diecezjalne „Anioł Beskidów”, prasa katolicka i strony 
internetowe będą na bieżąco podawać program i przebieg nabożeństw z poszczególnych wspólnot.

Drodzy Diecezjanie. Zachęcam Was z całego serca do podjęcia tej wyjątkowej modlitwy. Przychodźmy 
w tych dniach na adorację do kościoła jako naszego domu, by tutaj doświadczyć przeżywania wiary we 
wspólnocie, by tu znaleźć odpoczynek i wytchnienie po trudach codziennego życia, by zatęsknić za Domem 
Ojca, by - jak w rodzinnym domu - odnaleźć swoje korzenie i swą tożsamość.

Miłosierny Boże prosimy Cię: niech nasz Kościół Diecezjalny stale się odnawia, uświęca i umacnia. Niech 
rozwija się i trwa do końca nienaruszona wiara, świętość obyczajów, wzajemna miłość i prawdziwa pobożność 
w każdej rodzinie i w każdej parafii. Maryjo, Pani Rychwałdzka, Hałcnowska i Szczyrkowska, Święci: Maksy-
milianie, Janie Kanty i Janie Sarkandrze módlcie się za nami. Módl się za nami Błogosławiony Janie Pawle II, 
abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

ODSŁONIĘCIE 
TABLICY PAMIĄTKOWEJ 
ŚP. STARSZEGO KAPRALA 

SZYMONA SŁOWIKA
Dowództwo 16 batalionu powietrzno-desantowego 6 Bry-

gady Desantowo-Szturmowej w Krakowie, rodzina śp. st. 
kpr. Szymona Słowika  przy współudziale Wójta Gminy 
Węgierska Górka oraz Proboszcza Parafii p.w. M.B. Czę-
stochowskiej w Żabnicy zapraszają na uroczystość odsłonię-
cia tablicy pamiątkowej w dniu 10.03.2012r. o godz. 13.00 
w Kościele p.w. M.B. Częstochowskiej w Żabnicy
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IV.  Pan Jezus spotyka Swoją Matkę.

Niektórzy  unikają miłości, aby nie bolało,
bo kto kocha pomnaża swoje cierpienie 
o wszystkich, których kocha.

Przebieg uroczystości: 
• Zbiórka uczestników uroczysto-

ści przed Kościołem p.w. M.B. 
Częstochowskiej w Żabnicy 
o godz. 12.30
- Wystawienie posterunków hono-

rowych przy tablicy pamiątkowej
- przyprowadzenie pocztów 

i kompanii honorowej pod 
tablicę pamiątkową

• Rozpoczęcie uroczystości
- odsłonięcie tablicy przez sy-

nów i małżonkę zmarłego 
- poświęcenie tablicy przez Pro-

boszcza ks. Jacka Jaskiernię
- odegranie Hymnu Państwo-

wego przez orkiestrę parafial-
ną „Barka”

- złożenie wiązanek kwiatów 
przez delegacje

• Msza Święta 
- w trakcie Mszy Świętej do-

wódca 16 batalionu powietrz-
no-desantowego 6 Bryga-
dy Desantowo-Szturmowej 
w Krakowie przedstawi krót-
ką charakterystykę śp. st. kpr.  
Szymona Słowika 

• Oficjalne zakończenie uroczystości

Rodzina zmarłego po uroczysto-
ści zaprasza żołnierzy oraz zapro-
szonych gości na obiad do Szkoły 
Podstawowej w Żabnicy.

Szymon Słowik urodził się 20 
maja 1974r. w Żywcu. 

Od wczesnych lat szkolnych 
udzielał się społecznie czy to bę-
dąc harcerzem czy biorąc udział 
w licznych zawodach sportowych 

i olimpiadach szkolnych. Cechy te 
wyniósł z domu rodzinnego, gdzie 
jego ojciec był wieloletnim Naczel-
nikiem Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Żabnicy, a potem w wieku emery-
talnym sołtysem wsi Żabnica. Funk-
cje sołtysa pełniła również przez 

12 lat jego matka.
Od najmłodszych lat zaintereso-

wania Szymona orbitowały wokół 
wojska ich zwycięstw oraz umie-
jętności.

Mając sześć lat poszedł do ze-
rówki w rodzinnej miejscowości 
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V.  Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi.  
Miłość to nie tylko uczucie, 
ale przede wszystkim wierność,
której można zaufać na zawsze, 
a przynajmniej do śmierci.

Żabnica,  a potem do Szkoły Pod-
stawowej. Następnie zdał do Techni-
kum Mechaniczno - Elektrycznego 
w Żywcu. 

Życie go nie rozpieszczało. 
W wieku 17 lat stracił ojca, który 
zmarł nagle w czerwcu 1991r..    

W roku 1995 po zdanej maturze 
rozpoczął swoją służbę wojskową 
jako żołnierz zasadniczej służby 
wojskowej w Marynarce Wojennej 
w Gdyni, gdzie służył czynnie na 
okręcie "Gryf".    

   Przez okres służby dał się 
poznać jako wspaniały kolega 
i wzorowy żołnierz. Proponowano 
mu kontrakt 5 letni, ale mając na 
względzie życie na wsi oraz swoją 
matkę postanowił wrócić.   

Zaczął pracę na lokalnym tartaku, 
między czasie ożenił się z Barbarą. 
A po dwóch latach na świat przy-
szedł jego pierwszy syn Andrzej. 
Lata płynęły, lecz Szymon nigdy 
nie porzucił swojego marzenia, by 
być żołnierzem. Tkwiło to w nim 
tak głęboko, że w wieku 30-tu lat po 
9 letniej przerwie postanowił wrócić 
do swoich kontaktów z wojskiem. 
Po zdaniu egzaminów został w roku 
2005 przyjęty do Podoficerskiej 
Szkoły Wojskowej w Poznaniu. 
Po jej ukończeniu oraz otrzymaniu 
promocji dostał przydział do 16 
batalionu powietrzno-desantowego 
6 Brygady Desantowo-Szturmowej 
w Krakowie, gdzie od września 
2006r. służył na stanowisku do-
wódcy drużyny szturmowej. Od-
dany swojej pracy i kolegom był 
wielokrotnie wyróżniany za swo-
ją wiedzę specjalistyczną popartą 

doświadczeniem. 
We wrześniu 2007r. urodził mu 

się drugi syn Michał. I w dniu, 
w którym przywiózł żonę z dziec-
kiem ze szpitala do domu wyjechał 
do swojej jednostki w Krakowie, 
by na drugi dzień już wylecieć na 
misje. Został bowiem skierowany 

do pełnienia służby poza granicami 
państwa w ramach II zmiany Pol-
skiego Kontyngentu Wojskowego 
w Islamskiej Republice Afganistanu, 
jako dowódca sekcji szturmowej - 
celowniczy w składzie batalionu 
manewrowego.
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VI.  Weronika ociera twarz Panu  Jezusowi.  
Od urodzenia aż do śmierci ktoś nam z miłości ociera ciało 
gdy sobie ze sobą nie radzi. 
A Jezus ociera nas z grzechów, aby nie zasłaniały  miłości.

U Sióstr …

A miłosierdzie 
idzie dalej…
  „Kościół to jest sukcesja nieprzerwana świętych:

ludzi, czynów i zasad, która łączy w jedną całość 
   mnóstwo ludzi,

którzy żyli na świecie od dawna i żyją,
niektórzy są w niebie i w czyśćcu, inni na ziemi,
a wszyscy są złączeni w jednym duchu,
wspomagają się wzajemnie i ze sobą komunikują.
To jest Kościół katolicki, święte ciało”

     Św. Brat Albert

Każde Boże dzieło rozpoczyna się w momencie, gdy 
człowiek otwiera się na natchnienie. Pojawia się myśl, 
pragnienie, które z czasem nabierają kształtów i stają 
się rzeczywistością dzięki wytrwałości. Tak też było z 
obecnością Sióstr Albertynek w Żabnicy. Pragnienie Ks. 
Kan. Karola Śmiecha, ówczesnego proboszcza stało się 
rzeczywistością dnia 6 lipca 1963 r. , gdy po niemałych 
przygodach dotarły na plebanię trzy pierwsze albertynki: 
s. Ildefonsa, s. Apolinara i s. Lucyna. Siostry otoczone 
życzliwością ludzi, szybko zaklimatyzowały się w no-
wym środowisku. Świadczą o tym chociażby powołania 
wzbudzone w tym czasie, pierwsze już w 1964 roku. 

Obecnie w Zgromadzeniu jest 9 żyjących sióstr ro-
daczek z parafii : s. Eulalia Motyka, s. Małgorzata 
Golec, ss. Angelika i Matylda Urbaś, s. Emilia Dudka, 
s. Judyta Dudziak, s. Bernadetta Jurasz, s. Damiana 

Maciejowska i s. Antonia Strzałka. Pierwsza powołana  
siostra, Wiktoria Wojtyła, po długiej chorobie zmarła 
w tutejszym domu i została pochowana na cmentarzu 
parafialnym.

 Do 1997 roku siostry posługiwały w zakrystii, kuch-
ni i katechezie klas „0”, a także chodziły na wieś do 
ludzi z posługą pielęgniarską. W tym czasie nastąpiła 
zmiana proboszcza.

Ks. Proboszcz Mieczysław Danielczyk, spotykając się 
podczas kolędy z ludzką biedą starał się jej zaradzać. 
Kiedy jednak pomoc doraźna stawała się już niewy-
starczająca a skala problemu powiększała się, pojawiła 
się myśl utworzenia domu dla ludzi starszych, chorych. 
Po konsultacji z Władzami Zakonnymi podjęto decyzje 
o wybudowaniu Domu Spokojnej Starości. 

Dnia 26 lutego 2008r. o godzinie 15:45 afgańskie-
go czasu lokalnego zginął tragicznie w wyniku miny 
pułapki pełniąc swoją służbę.

   Pośmiertnie - za działania podczas misji – został 
odznaczony „Brązową Gwiazdą” Armii Amerykańskiej 
oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego 
i awansowany do stopnia starszego kaprala.

Starszy kapral Szymon Słowik okupił swoje ideały 
ofiarą życia pozostawiając po sobie ogromną pustkę, 
którą niczym nie da się zapełnić. Jego postawa jako 
żołnierza, kolegi i dowódcy wywarła tak wielkie piętno 
na innych, ze NIGDY go nie zapomnimy. Kim był, jak 
żył i jakie ideały wyznawał.
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 Plac pod budowę poświęcono 30 czerwca 1997 
roku tj. w trzy tygodnie po uroczystej beatyfikacji 
Matki Bernardyny, współzałożycielki Zgromadzenia, 
w Zakopanem pod Krokwią.

Jej słowa, „Dopełniajmy pracy Jezusa, Jego trudów, 
cierpień, miłości, cichości i boskich łez, a szczególniej 
Jego miłosierdzia nad nędzami duszy i ciała bliźnich 
naszych. Cierpienie i trud ustają, a miłosierdzie idzie 
dalej.”, w których uczulała siostry na potrzeby bliźnich 
wkrótce miały zostać  w pełni urzeczywistnione.

Cała parafia włączyła się w budowę. Do kopania 
fundamentów przyszli w czynie społecznym mieszkańcy 
Żabnicy, pomagała młodzież 
klas VII i VIII. Składano ofia-
ry, wspomagano, budowano 
sercem. Praca nad domem szła 
szybko, dzięki czemu już 8 
listopada 1998 r. można było 
dokonać poświęcenia domu. 
Uroczystości przewodniczył 
ks. Biskup Janusz Zimniak.

24 grudnia po raz pierwszy 
siostry z księżmi i pierwszymi 
pięcioma mieszkankami zasie-
dli przy wigilijnym stole w 
nowym domu. Był to bardzo 
wzruszający wieczór.

 W roku 2007 po dostoso-
waniu do standardów unijnych 
dom został zarejestrowany jako 
dom całodobowej opieki.

 Podczas 13 lat działania 
placówki z pomocy skorzy-
stało ponad 50 osób. Część 
osób mieszkała na stałe, kilka 
osób korzystało z opieki cza-
sowej. Po opatrzeniu Sakra-
mentami Świętymi zmarło w 
przeciągu tych lat 32 miesz-
kańców i 2 siostry zakonne.

 Obecnie w domu miesz-
ka 17 mieszkańców: 15 pań i 
2 panów. Wspólnotę zakonną 
tworzy 6 sióstr: 5 posługu-
je w domu a jedna jest za-
trudniona jako zakrystianka 
w kościele. 

Dom Spokojnej Starości 
wyposażony jest w sale re-
habilitacyjną, na której 3 razy 
w tygodniu odbywają się za-

jęcia prowadzone przez rehabilitanta (wolontariusza).
 Centralne miejsce w domu zajmuje kaplica p.w. Pod-

wyższenia Krzyża Świętego. Co dzień mieszkańcy mają 
możliwość przez głośnik uczestniczyć w porannej Mszy 
Świętej odprawianej w kościele parafialnym, po której 
przychodzi kapłan aby udzielić im Komunii Świętej.

Raz w miesiącu przychodzi ks. Proboszcz z posługą 
Sakramentu Pokuty do chorych, a co dwa tygodnie 
przyjeżdża do sióstr ojciec pallotyn z Bielska i po 
spowiedzi odprawiana jest Msza Święta dla wszystkich 
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VII.  Pan Jezus znowu upada pod krzyżem .

Prawdziwą wagę miłości rozpoznajemy po tym, 
jak potrafi przygnieść do ziemi,
abyśmy mogli podnieść się jeszcze wyżej.

mieszkańców. Okazjonalnie 
Mszę Świętą w kaplicy za-
konnej odprawiają księża 
przyjezdni a przy więk-
szych świętach kościelnych 
i zakonnych oraz z okazji 
imienin sióstr - księża z 
parafii.

W kaplicy siostry co-
dziennie spotykają się z 
chorymi na modlitwie ró-
żańcowej, w piątki gro-
madzą się na koronce do 
Bożego Miłosierdzia i Dro-
dze Krzyżowej, a także na 
nabożeństwach związanych 
z danym okresem liturgicz-
nym jak adoracje Żłóbka, 
Gorzkie Żale, majówki itp.

 Z okazji dnia chorego 
zostaje zaproszony kapłan 
aby umożliwić mieszkań-
com skorzystanie z Sakra-
mentu Pokuty i uczestni-
czenie w Mszy Świętej z 
udzieleniem Sakramentu 
Namaszczenia Chorych. 

 W okresie przedświą-
tecznym przychodzą dzie-
ci z tutejszej szkoły z 
życzeniami i występem 
artystycznym. Przy róż-
nych okazjach odwiedzają 
nas również zespoły ludo-
we, koło gospodyń i inne 
grupy aby urozmaicić czas 
chorym i dać wyraz soli-
darności i pamięci o nich. 
W lecie organizujemy dla 
naszych mieszkańców 
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VIII.  Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty 
   z Jerozolimy.

Jest taki płacz, który może zagłuszać głos Boga.
ale są takie łzy, które tylko On może osuszyć.

obowiązek ma na pewno jakąś wartość, ale, jak nas 
Biblia uczy, nie jest to wystarczające. Faryzeusze wyko-
nywali wszystko dokładnie, jak im Prawo nakazywało, 
jednak nie robili tego z potrzeby serca, z miłości, ale 
z suchego obowiązku i na pokaz, i Jezus wyraźnie 
im powiedział, że nie o to Bogu chodzi. Lepiej jest 
postępować według głosu serca, czasem nawet błądząc 
i upadając, ale szukając szczerze, niż sucho, na pokaz 
i bezdusznie wypełniać przepisy. Jezus wyraźnie o tym 
mówi w przypowieści o celniku i faryzeuszu, który 
chwali się szczegółowym wypełnianiem  przepisów.

Niestety, każdy z nas w mniejszym lub większym 
stopniu przypomina tego faryzeusza. Tak trudno 
nam czasem zobaczyć, że jesteśmy grzesznikami 
potrzebującymi litości i Bożego Miłosierdzia.

Co jednak z tym postem? Faryzeusz pościł i z tego 
tekstu wynikałoby, że to na nic… Jak więc z tym jest? 
Czy znaczy to, że wykonywanie uczynków nakazanych 
przez Prawo nie ma żadnej wartości? Oczywiście, że 
nie. Sam Jezus w innym miejscu mówi:

Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! 
Bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz 
pomijacie to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawie-

grilla. Mieszkańcy korzystają także, o ile stan 
zdrowia pozwala, z możliwości uczestnictwa 
w imprezach organizowanych przez parafię, 
sołectwo czy gminę.

Wciągu roku odwiedza nas również mło-
dzież oazowa z Łękawicy ze swoim modera-
torem ks. Arkadiuszem Talikiem. 

 Dom może zawsze liczyć na życzli-
wą pomoc (tak duchową, jak i materialną) 
ks. Proboszcza Jacka Jaskierni oraz wspólnoty 
parafialnej, a także lokalnych zarządów. 

Post w zasadzie jest już nieobecny w naszym życiu. 
Pozostał, co prawda, w jakiejś szczątkowej formie 
w postaci wstrzemięźliwości od mięsa w piątki, czy 
w owych dwu dniach, kiedy jeszcze mamy tego postu 
obowiązek, Środę Popielcową i Wielki Piątek, ale i 
w te dni nie zawsze pamiętamy, często nie rozumie-
my, dlaczego mamy pościć. Wyrzeczenie się mięsa 
w czasach, gdzie nie nie problemu z zakupem łososia, 
szczupaka czy innej smakowitej ryby, trudno nazwać 
jakimś poświęceniem czy ofiarą.

Dodatkowe zdziwienie niektórych osób budzi za-
gadnienie postu w okresie Adwentu. Wielu kapłanów 
nawołuje do wyrzeczeń w tym okresie, szaty litur-
giczne są fioletowe, jak w okresie Wielkiego Postu, 
ale Adwent nie jest okresem pokutnym, jest okresem 
wyczekiwania i czuwania. Pościć więc czy nie? Cóż, nie 
mamy obowiązku, nie musimy się powstrzymywać od 
zabaw, ale… Jak można czuwać i oczekiwać przyjścia 
Mesjasza, gdy jesteśmy zajęci doskonałą zabawą? Dla 
mnie jest to kwestia potrzeby serca.

Nie ma większego znaczenia, że Kościół nam nie 
narzuca pewnych obowiązków. Każda nasza ofiara, 
każdy dar miłości, dar serca, z tego serca powinien 
pochodzić. Robienie czegoś tylko dlatego, że taki mamy 
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IX.  Pan Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci .

Zbawiciel przyszedł do tych, którzy upadli, 
a najbardziej do tych, 
którzy upadli najbardziej.

dliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, 
a tamtego nie opuszczać.(Mt 23,22)

A także:
Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i 

ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska 
nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Kto-
kolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby 
najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniej-
szy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy 
wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. 
(Mt 5,18-19)

Z  tych zdań jasno wynika, że ważne jest nasze ser-
ce, nasze intencje. Ale Jezus mówiąc: „To zaś należało 
czynić, a tamtego nie opuszczać”, czy też: „A kto je 
wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w kró-
lestwie niebieskim” wyraźnie pokazuje, że nie chodzi 
mu o porzucenie tego, co dobre w Starym Przymierzu, 
ale o zrozumienie i wypełnienie z miłością. 

Chodzi o nasze wnętrze, serce i miłość, a nie tylko 
suche trzymanie się paragrafów.

Stary Testament pokazuje Izraela, który zawsze ro-
zumiał, że postem można wiele wywalczyć i wybłagać 
u Boga. Nie dlatego, że Boga można zmienić, jeżeli 
ktoś modląc się czy poszcząc myśli, że zmieni Boga, 
śmiało może przestać. Poszcząc można zmienić siebie. 
Można pokazać Bogu, że nasza wiara jest mocna, że 
nie podchodzimy do niej lekko, że jesteśmy skłonni 
ofiarować coś Bogu, coś dać, a nie tylko brać od Niego.

Księga Sędziów opisuje nam, jak post i ofiary skła-
dane Bogu odmieniły losy wojny, a Księga Ezdrasza 
wprost mówi, dlaczego należy pościć: I tam – nad rzeką 
Ahawą – ogłosiłem post, byśmy się umartwili przed 
Bogiem naszym, celem uproszenia od Niego szczęśliwej 
drogi dla nas, dla dzieci naszych i dla całego dobytku 
naszego.(Ezd 8,21).  W Księdze Judyty pokazana jest 
skuteczność postu:

I wszyscy mężczyźni izraelscy, kobiety i dzieci, miesz-
kający w Jerozolimie, upadli na twarz przed świątynią, 
posypali głowy swoje popiołem i odziani w wory wy-
ciągali ręce przed Panem. Także ołtarz opasali worem 
i wspólnie gorąco wołali do Boga Izraela, aby nie wy-
dawał ich dzieci na porwanie, ich żon na łup, miast ich 

dziedzictwa na zniszczenie, świątyni na zbezczeszczenie 
i zniewagę, i szyderstwo dla pogan. A Pan wysłuchał 
ich wołania i wejrzał na ich udrękę. Lud pościł przez 
wiele dni w całej Judei i w Jerozolimie przed świątynią 
Pana Wszechmogącego.(Jdt 4,11-13)

Te fragmenty i wiele innych biblijnych przykładów, 
ukazuje, że praktyka postu towarzyszyła nam od za-
rania dziejów. A sam Jezus, który postem rozpoczyna 
swoją działalność, w Kazaniu na Górze poucza, jak 
powinni pościć Jego uczniowie: Kiedy pościcie, nie 
bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd 
ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, 
powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, 
gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie 
ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest 
w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda 
tobie. (Mt 6,16-18)

Sam post nie ma wielkiej wartości, jeżeli jest tyl-
ko przestrzegany na pokaz, bez serca i jeżeli inne 
nasze zachowanie nie jest zgodne z tym, czego nas 
Bóg naucza. Pismo Święte o tym mówi w wielu miej-
scach, czy to w przypowieści o celniku i faryzeuszu, 
czy też we fragmencie z proroka Izajasza, który ma 
odpowiedzieć na skarżącemu się na Boga Izraelowi:

„Czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś? Umartwia-
liśmy siebie, a Tyś tego nie uznał”. Otóż w dzień wa-
szego postu wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie 
wszystkich waszych robotników. Otóż pościcie wśród 
waśni i sporów, i wśród bicia niegodziwą pięścią. Nie 
pośćcie tak, jak dziś czynicie, żeby się rozlegał zgiełk 
wasz na wysokości. Czyż to jest post, jaki Ja uznaję, 
dzień, w którym się człowiek umartwia? (…) Jeśli u 
siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i 
mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu 
i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło 
zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się 
południem. (Iz 58,3nn)

Często właśnie ktoś mówi, że on, zamiast pościć 
od jedzenia, nie ogląda telewizji. Cóż, trudno nie za-
uważyć, że jest to dobra rzecz, i u nas w domu też 
nie oglądamy jej w Wielkim Poście i Adwencie, ale 
nie można powiedzieć, że jest to alternatywa postu, 
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inaczej musielibyśmy chyba przyjąć, że wszyscy ludzie 
pościli przez całą historię, aż do połowy XX wieku, 
gdyż żaden z nich nie oglądał telewizji.

Jaki więc powinien być post?  Najlepszy – w śro-
dy i piątki, najlepiej – o chlebie i wodzie. Dlaczego 
właśnie taka forma i dlaczego te dni? Środa i piątek 
są tradycyjnie dniami postu w Kościele i tradycja ta 
sięga czasów apostolskich. Możemy o tym przeczytać 
już w dokumencie z pierwszego wieku, znanym pod 
nazwą „Didache”, którego autorami być może byli 
sami apostołowie: 

Nie zachowujcie postu w tym samym czasie, co ob-
łudnicy. Oni bowiem poszczą w poniedziałek i czwartek, 
wy natomiast pośćcie w środę i piątek.

Moja mama pamięta jeszcze, że w jej dzieciństwie 
każda środa i każdy piątek był dniem postnym. Ta tra-
dycja przetrwała niemal dwa tysiąclecia. Nie zatraćmy 
jej. Warto do niej powrócić.

Jednym z aspektów postu o chlebie jest też aspekt 
Eucharystyczny. Chleb zawsze miał szczególne znacze-
nie. Nazwa Betlejem, miejsce urodzenia Jezusa, oznacza 
„dom chleba”, cud rozmnożenia chleba przez Jezusa jest 
opisany we wszystkich czterech Ewangeliach, Melchi-
zedek w Księdze Rodzaju, gdy wyszedł pobłogosławić 
Abrahama, wyniósł ze sobą chleb i wino, chlebem 
uraczył tenże Abraham aniołów, gdy go odwiedzili w 
drodze do Sodomy. Wiele przykładów można by znaleźć 
w Biblii na to, że chleb jest specjalnym pokarmem, to 
właśnie chleb został wybrany przez naszego Pana na 
formę, w jakiej przyjmujemy Jego Samego.

Chleb zawsze był całowany przez nasze babcie i 
naszych rodziców, czy to przy wypieku, czy gdy nam 
np. upadł i podnieśliśmy go z ziemi. Ja to zresztą dalej 
zawsze robię. Nigdy się go nie wyrzucało, nawet jak 
był już suchy, to albo się go starło na tartą bułkę, albo 
dało ptaszkom. Na chlebie robiło się też znak krzyża.

Także słowa naszej modlitwy, której nas nauczył sam 
Jezus, „Ojcze nasz..”, mają swój chlebno-eucharystycz-
ny wydźwięk. Nie prosimy o nasz codzienny kotlet 
schabowy, ani o ziemniaczki, ale właśnie o chleb. I 
zawsze ta prośba była rozumiana podwójnie, od Ojców 
Kościoła do współczesnych egzegetów i teologów, jako 
prośba o to, żebyśmy nie zaznali głodu i jako prośba 
o nasz chleb Eucharystyczny, o możliwość przyjęcia 
Jezusa w Najświętszym Sakramencie. 

Kościół zawsze nas uczył, że najważniejszymi do-
brymi uczynkami są: modlitwa, post i jałmużna. I choć 
nie zawsze w praktyce je sprawujemy w wystarczający 
sposób, to nigdy nie negujemy wartości modlitwy i 
jałmużny. Natomiast jakoś nie jesteśmy przekonani 
co do wartości postu. A przecież właśnie ten dobry 
uczynek każdy z nas może Bogu ofiarować. Jałmużna 
wymaga posiadania pieniędzy, których nam zawsze 
brakuje, a modlitwa czasu, z którym też jest krucho. 
I choć  każdy z nas powinien znaleźć czas na modli-
twę i każdy z nas może coś ofiarować bardziej od nas 
potrzebującym, to tym bardziej każdy może pościć, bo 
post wymaga tylko naszej woli. Nie mamy żadnych 
usprawiedliwień, by tego nie robić.

Hiob - Piotr Jaskiernia 

Kierowca amerykańskiej cięża-
rówki, polski trucker, właściciel 
firmy transportowej Totus Tuus 
Trucking Inc., na stałe mieszkają-
cy w Stanach Zjednoczonych, zna-
ny dużej rzeszy internautów jako 
„Hiob”. Jest ewangelizatorem, 
który wszędzie gdzie jest, głosi 
prawdę Chrystusa Zmartwych-
wstałego – głosi ją z ambony, 
jaką stała się jego ciężarówka, za-
opatrzona w sprzęt umożliwiający 
kontakt z nim z każdego zakątka 
świata.

www.hiob.us; www.katolik.us; 
www.Fronda.pl; www.Salon24.pl. 



str. 18

IDŹ ogłoś to po górach



str. 19

IDŹ ogłoś to po górach

LITURGIA 
WIELKIEGO TYGODNIA

Niedziela Palmowa 
Męki Pańskiej  (1.04.2012 r.)  

Niedziela Palmowa rozpoczyna tydzień, w któ-
rym przeżywać będziemy trzy dni Paschy. To 
przez nie tydzień ten nabiera rangi Wielkiego 
Tygodnia. Święte Triduum rozpoczyna Wieczerza 
Pańska Wielkiego Czwartku, a kończy Rezurekcja 
– Msza św. Zmartwychwstania.

 Zagłębmy się z wiarą w Liturgię Wielkiego 
Tygodnia, aby wspólne przezywanie tajemnicy 
naszego zbawienia pozwoliło nam w te dni do-
świadczyć bliskości Boga i siebie nawzajem.

1100 Poświęcenie palm i procesja na pamiątkę 
uroczystego wjazdu Pana naszego Jezusa Chry-
stusa do Jerozolimy.

X.  Pan Jezus odarty z szat.

Bóg okrywa nas swoim miłosierdziem,
szatan odziera nas z godności, 
abyśmy uwierzyli, że nie jesteśmy warci miłosierdzia.

Wielki Czwartek (5.04.2012 r.)  
Chrystus przemienia chleb i wino w swoje 

Ciało i swoją Krew. Staje się pokarmem życia 
wiecznego dla wszystkich, aż do końca świata. 
Wyznacza równocześnie spadkobierców i strażni-
ków tego wydarzenia, którzy nieprzerwanie będą 
uobecniać Jego ofiarę i świadczyć będą Boże 
miłosierdzie w Sakramencie Pojednania.

 Msza św. i adoracja są najlepszą okazją do 
złożenia Bogu dziękczynienia za dar Komunii 
świętej, za dar kapłaństwa, szczególnie tych księ-
ży, dzięki którym żyjemy w Kościele.

1800 Msza św. Wieczerzy Pańskiej – pamiątka 
ustanowienia sakramentu kapłaństwa i Euchary-
stii. Po Mszy św. przeniesienie Najświętszego 
Sakramentu do Ciemnicy i adoracja do północy.
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Wielki Piątek (6.04.2012r.)
Świadome przeżycie 

liturgii Wielkiego Piątku 
wyciska w nas głęboki 
znak Chrystusowego Krzy-
ża, który jest głównym wy-
darzeniem tego dnia. On 
też jest punktem central-
nym tego wieczoru, gdyż 
Kościół tego dnia, jedyny 
raz w roku, na znak smut-
ku, nie sprawuje Ofiary 
Mszy świętej. Obowiązuje 
nas również post ścisły. 

Nabożeństwo Wielko-
piątkowe rozpoczyna się 
liturgią słowa, w której 
szczególne miejsce zajmu-
je opis Męki Pańskiej wg 
św. Jana. Po homilii na-
stępuje wyjątkowo uroczy-
sta modlitwa powszechna, 
którą obejmuje się wszystkich, ponieważ za wszystkich Chrystus umarł na Krzyżu. 

Adoracja Krzyża i wspólna Komunia św. jest też szczytowym momentem liturgii tego dnia.

1800 Droga Krzyżowa
  Liturgia Wielkiego Piątku:
  czytanie Męki Pańskiej; adoracja Krzyża; Komunia św.;
  przeniesienie Pana Jezusa w Najśw. Sakramencie do Grobu Pańskiego;
  adoracja przy Grobie Pańskim:

2000  Gorzkie Żale 
2100 Młodzież
2200 Adoracja w ciszy
2400 Żywe Róże –  św. Teresy Ledóchowskiej, św. Jadwigi Śląskiej, Św. Zofii 

 XI.  Pan Jezus przybity do krzyża. 

Jeżeli patrzymy na krzyż, jak na krzyż – 
staje się cierpieniem.
Jeżeli widzimy w nim miłość – staje się 
miłością.
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Wielka Sobota (7.04.2012 r.)
100 Żywe Róże – św. Katarzyny Aleksandryjskiej, św. Weroniki, św. Marty
200  Żywe Róże –  św. Agaty, św. Maksymiliana, M.B. Częstochowskiej 
300  Żywe Róże – św. Andrzeja, św. Anny, Św. Heleny 
400 Siostry Albertynki
500 Żywe Róże – św. Antoniego, św. Apolonii, św. Elżbiety Węgierskiej 
600 Żywe Róże – Św. Barbary 
700 Żywe Róże – św. Franciszka z Asyżu, M.B. Fatimskiej św. Bernadety i św. Cecylii
800 Ministranci
900 Gimnazjaliści
1000 Uczniowie Szkoły Podstawowej 
1100 Żywe Róże – św. Moniki, bł. Urszuli Ledóchowskiej, św. Jana Kantego 
1200 Żywe Róże – M.B. Różańcowej, św. Kazimierza, św. Małgorzaty 
1300 Żywe Róże – św. Teresy z Awila, bł. Jolanty 
1400 Żywe Róże – św. Kingi, św. Józefa, św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
1500 Żywe Róże – św. Marii Magdaleny, św. Jadwigi Królowej 
1600 Kobiety
1700 Mężczyźni

Ten dzień wypełniony 
jest adoracją Jezusa Eucha-
rystycznego przy Grobie 
Pańskim. Święcimy również 
pokarmy, aby przypomnieć 
sobie o świętości tego daru 
Bożego. Z tej świadomości 
wypływają wszystkie dzięk-
czynne modlitwy przed po-
siłkiem i po posiłku. 

Wielka Sobota kończy się 
Wigilią Paschalną. Wydarze-
nie to, jest przesycone sym-
boliką życia i miłości. 

Obrzęd światła i jego zna-
czenie tłumaczy najlepiej 
„Exultet” orędzie wielkanoc-

XII.  Pan Jezus umiera na krzyżu .
Wielkość i znaczenie miłości poznajemy po pustce, 
którą zostawia, gdy jej na chwilę zabraknie.
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ne śpiewane na zakończenie obrzędu. „Światło Chrystusa” od tej pory, jest dla nas jedynym źródłem 
prawdy. Symbolem tego są nasze świece odpalane od Paschału. 

Liturgia Słowa wzbogacona o przypomnienie historii zbawienia zawartej w Objawieniu Bo-
żym. Wypełnienie obietnicy Zbawienia podkreślają radosne Gloria i Alleluja przed Ewangelią.  
Liturgia chrzcielna przypomina nasze zakorzenienie w Chrystusie i w Kościele. Powtórzenie przy-
rzeczeń sakramentu chrztu, przypomina nam odpowiedzialność z posiadania skarbu wiary, który 
został nam dany, abyśmy nie żyli dla śmierci i Szatana. 

Liturgią Eucharystyczną wchodzimy już w radość Niedzieli Zmartwychwstania, aby w procesji 
rezurekcyjnej ogłosić światu prawdę o zwycięstwie życia nad grzechem, dać świadectwo tryumfu 
Zmartwychwstałego. 

1000, 1100, 1200, 1300   poświęcenie pokarmów

1800 Liturgia Wielkiej Soboty:  
  poświęceni ognia i paschału;
  odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych;
  poświęceni wody chrzcielnej;
  Msza św.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego  (8.04.2012 r.)

Prawie dwa tysiące lat 
temu, pierwszy dzień ty-
godnia obudzony został 
najradośniejszą nowi-
ną: UKRZYŻOWANY 
CHRYSTUS ŻYJE – 
ZMARTWYCHWSTAŁ. 
Od tego czasu chrześci-
janie co tydzień groma-
dzą się, aby dziękować 
Bogu za zwycięstwo nad 
grzechem i śmiercią, a ta 
niedziela w szczególny 
sposób uświadamia nam 
radość Zmartwychwsta-
nia. 

600

REZUREKCJA 
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ŻYWY RÓŻANIEC 
– ŻYWY KOŚCIÓŁ – ŻYWA WIARA

RÓŻA ŚW. BERNADETTY SOUBIROUS 
z rodziną i z ukochaną grotą 
Massabielską. Schorowanej 
powierzono funkcję infirmer-
ki i zakrystianki. Dopiero 22 
września 1878 roku złożyła 
śluby wieczyste. Zmarła 16 
kwietnia 1879 r., mając 35 lat.

 Kościół nie wyniósł Berna-
detty na ołtarze ze względu na 
głośne objawienia Maryi, ale 
ze względu na osobistą świę-
tość Bernadetty. Cierpiała wie-
le na astmę. Doświadczały ją 
bardzo siostry, gdyż znacznie 
różniła się od nich wykształ-
ceniem i prostymi obyczajami. 
Sławna w świecie - tu chciała 
być ostatnia i cieszyła się z 
wszelkich upokorzeń. Zwykła 
powtarzać: "O Jezu, daj mi 
swój krzyż... Skoro nie mogę 
przelać swojej krwi za grzesz-
ników, chciałabym cierpieć dla 

ich zbawienia". Na najwyższą pochwałę zasługuje 
to, że podczas gdy Lourdes i jej imię było na ustach 
całego świata, kiedy tysięczne tłumy codziennie na-
wiedzały to święte miejsce, sama Bernadetta żyła 
w ukryciu, nie dawała żadnych wywiadów, uważając 
po prostu, że jej misja się skończyła, a rozpoczęła 
swoją misję Matka Boża.

 W czasie procesu kanonizacyjnego (1919) stwier-
dzono, że ciało Bernadetty mimo upływu czasu pozo-

XIII.  Zdjęcie Pana Jezusa z Krzyża. 
Pragnienie miłości na wieki jest znakiem, 
że taka miłość istnieje naprawdę,
a śmierć nie jest na zawsze.

Maria urodziła się 7 stycznia 
1844 r. w Lourdes jako najstar-
sza z rodzeństwa. Była córką 
ubogiego młynarza. W dwa dni 
po urodzeniu otrzymała Chrzest 
święty, a na nim imiona Maria 
Bernadetta. Kiedy miała 11 lat, 
przyjęła ją do siebie krewna, u 
której pasała owce. Po trzech 
latach wróciła do rodzinnego 
Lourdes, aby przygotować się 
do I Komunii Świętej. I wte-
dy - 11 lutego 1858 r. - po raz 
pierwszy Bernadecie objawiła 
się Matka Boża nad rzeką Gave, 
w pobliżu groty Massabielle. 
Wezwała ją do modlitwy ró-
żańcowej oraz do czynów po-
kutnych w intencji nawrócenia 
grzeszników. W ciągu pół roku 
Matka Boża objawiła się Świę-
tej 18 razy. Wizje te dały po-
czątek słynnemu sanktuarium 
w Lourdes. W roku 1862 biskup diecezji Tarbes, 
Laurence, do której należało Lourdes, ogłosił dekret 
o prawdziwości objawień.

 W tym samym roku zapadła na obustronne zapa-
lenie płuc. Wyzdrowiała, ale postanowiła wstąpić do 
zakonu. Chciała się po prostu ukryć, by ujść oczu 
ciekawych. Dzięki pośrednictwu biskupa z Nevers, 
Forcade, wstąpiła tamże do sióstr "Od Miłości i 
Nauczania Chrześcijańskiego". Pożegnała się więc 
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RÓŻA ŚW. BERNADETTY

1. KALETA  IRENA

2. BEDNARZ  ANIELA

3. BEDNARZ  EMILIA

4. BEDNARZ  MARIA

5. CZERNEK  KAROLINA

6. DUDKA  TERESA

7. KOŻLIK  MARIA

8. KONIOR  MARIA

9. KONIOR  TERESA C.Antoniny

10. KONIOR  TERESA

11. KUPCZAK  JADWIGA

12. KUROWSKA ZOFIA

13. MATEJA  FRANCISZKA

14. MIKA  AGNIESZKA

15. MIKA  EWA

16. MOTYKA  MARYLA

17. RYŻKA  JANINA

18. SKRZYPEK  ZOFIA

19. STRZAŁKA  KATARZYNA

20.      WNĘTRZAK  AGATA

stało nienaruszone. W 1925 roku (rok święty) papież 
Pius XI ogłosił Marię Bernadettę błogosławioną w 
obecności ostatniego z jej braci, a w roku 1933 tenże 
papież zaliczył ją uroczyście w poczet świętych.

Zaś Jan Paweł II 13 maja 1992 roku ustanowił w 
Kościele Dzień Chorego na 11 lutego, tzn. w Świę-
to Matki Bożej z Lourdes, wspominające pierwsze 
objawienie się Bernadecie Matki Bożej.

„Dzień ten ma być dla wszystkich wierzących 
owocnym czasem modlitwy, współuczestnictwa i ofia-
ry cierpienia dla dobra Kościoła oraz skierowanym 
do wszystkich wezwaniem, aby rozpoznali w chorym 
bracie Święte Oblicze Chrystusa, który przez cier-
pienie, śmierć i zmartwychwstanie dokonał dzieła 
zbawienia ludzkości”.

Od momentu objawień Matki Bożej w 1858 r. 
aż do naszych czasów, Lourdes pozostaje fenome-
nem, który szokuje nie tylko agnostyków i ateistów. 
Bez przerwy dokonują się tam ewangeliczne cuda 
wbrew wszelkim prawom natury i medycyny. W 
ten sposób Lourdes jest znakiem, który prowokuje 
do głębokiej refleksji, do zmiany życia, zachęca do 
otwarcia się na tajemnicę Bożej Miłości. To, co się 
dzieje w Lourdes jest szczególnym orędziem, jakie 
Bóg kieruje do współczesnych ludzi zniewolonych 
materializmem i konsumpcyjnym stylem życia. Jest 
otwieraniem ludziom oczu na to, co wieczne, nie-
przemijające i Boże.

XIV.  Złożenie Pana Jezusa do grobu.  

Nie warto grzebać miłości, 
choćby była poraniona na śmierć,
ponieważ dzięki niej żyjemy prawdziwie, 
choć wypatrując zmartwychwstania.
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Z Kroniki Parafialnej

Parafianie moi są zatrudnieni w Węgierskiej Górce w modelarni. Pewnego dnia 
zastałem u jednego z nich dość piękną kostkę i to dało mi wzór wykończenia 
wnętrza kościoła. Ci formiarze dobrali sobie młodego architekta, który prawie 
kończył studia. Utalentowany sam zorientował się o co chodzi i z tego wzoru 
kombinował różne inne wzory, z których wybrałem najodpowiedniejsze. Do 
malowania sufitu, drzwi, boazerii wyszukałem także architekta malarza, który 
już po tygodniu okazał się nieodpowiedni i musiał odejść. Chciał za samą pracę 
50.000zł. Sprowadziłem potem z Żywca innego, który mając dokumentację od 
architekta wykonał to nieźle. Przy umowie podał sumę 10.000zł, a po wykonaniu 
zażądał 34.000, na co rzeczywiście nie mogłem się zgodzić i wypłaciłem 25.000 zł 
choć odszedł z gniewem.
W roku 1961 ogrodziliśmy siatką kościół, plebanię. Dużo kłopotu spowodowała 
wymiana kawałków pola beneficjalnego na trawnik w sąsiedztwie kościoła. 
W tym też roku pan Biernacki sprowadził organ używany z Luszca 16 głosów firmy 
Schleg. Ten Rygier, który mieliśmy był 5 głosów pełnych dostosowany do poprzedniej 
kaplicy. Po rozbudowaniu kościoła okazał się zbyt cichym, przy głośnym śpiewie 
licznie przybywających do kościoła wiernych. Jednakowoż organ z Luszca nie udał 
się parafianom.
14.III.1962r. była komisja org. z Krakowa, która uznała organ za dobry wartający 
180.000 zł. Podobnie osądził ten organ p. Grygorewicz z Warszawy, chociaż nie był 
rad, że nie u niego wziąłem. Organ ten i dlatego nie grał dobrze, bo był za głęboko 
osadzony w chórze i głos nie odbijał się. Należało koniecznie coś zrobić. Ostatecznie 
organista z Kęt wysunął nam go do przodu rozdzielając na dwie połowy po 8 głosów, 
a w środku kontuar. Teraz dopiero organ się podoba i są z niego wszyscy zadowoleni.
[…]
Postanowiłem sprowadzić Siostry Albertynki, bo cóż było robić, kiedy jechałem 
do chorego nie było komu zastąpić w nauczaniu dzieci. W kościele dzieci trzeba 

pilnować w czasie nabożeństw. Parafianie nie chcieli sióstr, mówili, że i tak 
jest dobrze, lecz nie zważając na parafian prosiłem o zgodę najpierw 
Kurii i otrzymałem ją.
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6.VII.1963r. przyjechały trzy siostry Albertynki, odstąpiłem im jeden pokój na 
poddaszu z osobnym wejściem. Utrzymanie mają na plebanii. Jedna z sióstr gotuje 
i utrzymuje porządek w kuchni. Druga jako zakrystianka zajmuje się całkowicie 
kościołem, płacą jej miesięcznie 500 zł + ubezpieczenie 185 zł. Trzecia zastępuje 
mnie w nauczaniu religii, uczy dzieci śpiewu, pilnuje dzieci w kościele, chodzi w 
razie potrzeby do chorych ciężko i daje zastrzyki na miejscu. Pomaga zakrystiance 
zajmując się szyciem i naprawą bielizny kościelnej.
W roku 1963 oszalowaliśmy kościół zewnątrz deszczułkami podobnymi do 
gontów podwójnie. Na rok 1964 pozostała wieża do szalowania.

      Vidimus in visitatione nostra
      Canonica, die 2 Julii a 1964
      + Joannes Pietraszko

Z rodzinnego archiwum…
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Ks. Karol Śmiech
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Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Bielsko – Żywieckiej
W grudniu 1993 roku powstało Stowarzyszenie 

Rodzin Katolickich Diecezji Bielsko -  Żywieckiej. 
Zostało ono erygowane przez JE Ks. Bpa Tadeusza 
Rakoczego i zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim 
w Bielsko –Białej. Nasze Stowarzyszenie należy do 
Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich.

 Jest ono organizacją religijno –społeczną posiada-
jącą osobowość prawną, skupiającą osoby wyznania 
rzymsko-katolickiego, które akceptują naukę Kościoła 
Katolickiego ze szczególnym uwzględnieniem zasad 
dotyczących małżeństwa i rodziny.

Celem Stowarzyszenia jest:
- wszechstronne zainteresowanie sprawami rodziny,
- umacnianie i propagowanie tradycyjnych katolickich 

wartości moralnych,
- pogłębianie formacji religijnej oraz kultury życia 

małżeńskiego i rodzinnego,
- troska o zachowanie życia ludzkiego od 

poczęcia i o właściwe warunki jego roz-
woju,

- praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą,
- podejmowanie inicjatyw społecznych, po-

litycznych i gospodarczych mających na 
celu wszechstronną pomoc rodzinie.

 W naszej parafii Koło SRK powstało 
23.10.2003 roku i liczyło 13 osób.

Zarząd Koła stanowią: przewodniczący 
– Mieczysław Gluza, sekretarz – Stanisław 
Pańczyk , skarbnik – Janina Feil. Opieku-
nem duchowym jest ks. Proboszcz – Jacek 
Jaskiernia. 

Spotkania Koła odbywają się raz w miesiącu w  
salce katechetycznej.  Na program takiego spotkania 
składają się trzy części.  

Na początku  podczas symbolicznego posiłku dzie-
limy się radościami i trudnościami, których doświad-
czyliśmy od ostatniego spotkania. 

W drugiej części modlimy się w aktualnych inten-
cjach i wszystkich poruszanych spraw.

Część trzecią wypełnia temat formacyjny.
W rocznym programie pracy Koła uwzględnione jest 

organizowanie np. wspólnych pielgrzymek, corocznych 
rajdów turystycznych z ogniskiem i piosenką, dni sku-
pienia, opłatka i okolicznościowych spotkań.

Biskup Ordynariusz w Dekrecie powołującym nasze 
Stowarzyszenie napisał:

„Wyrażam nadzieję, że działalność Stowarzyszenia 
Rodzin Katolickich przyniesie pogłębienie życia reli-

 Oto Wielka Tajemnica wiary.

Oto obraz miłości, 
która jest silniejsza od śmierci.
Bierzcie i jedzcie to jest ciało moje…
Bierzcie i pijcie to jest krew moja…
Bierzcie i żyjcie.



str. 29

IDŹ ogłoś to po górach

gijnego w środowiskach rodzinnych i po-
może wielu ludziom w rozwiązywaniu ich 
trudnych problemów życiowych w duchu 
Chrystusowej Ewangelii.”

Człowiek ze swojej natury jest istotą spo-
łeczną. Wspólnie łatwiej jest żyć, trwać, 
działać, przełamywać wszelkie kryzysy 
i trudności. Jeżeli chcesz spotkać ludzi, 
którzy pragną sobie nawzajem pomagać 
i żyć żywą wiarą ku budowaniu rodziny 
– zapraszamy do Stowarzyszenia Rodzin 
Katolickich w naszej Parafii. 

Kontakt: tel. 33 86 42 511
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"Kraina tysiąca wulkanów"
 W pierwszych słowach chciał-

bym wszystkich w Żabnicy ser-
decznie pozdrowić z dalekiego 
kraju oddalonego od Polski o 18 
tys. kilometrów, pełnego wulkanów, 
(w mojej parafii jest ich 5), wyso-
kich gór (Andy), pustyni Atakama i 
ziemi ognistej  i życzyć wszystkim 
wesołych, pełnych nadziei i pokoju 
Świąt Zmartwychwstania. 

Mam ciągle w pamięci moją obec-
ność pośród Was a w szczególności 
codzienne Msze św. i wiele cieka-
wych i sympatycznych spotkań. 
Chcę przy tej okazji wrazić moją 
wdzięczność Ks. Proboszczowi 
Jackowi Jaskierni za serdeczność, 
gościnność, otwartość, pomoc du-
chową i materialną i pogodę ducha, która napawa opty-
mizmem. Chcę wyrazić moją wdzięczność Ks. Maćkowi 
za serdeczność i ciekawe dyskusje. Siostrom Zakonnym, 
Panu Organiście i Pani Kucharce, za gościnność troskę 
i otwartość, a w szczególności Wam drodzy parafianie 
za modlitwy, gościnność, oraz wsparcie duchowe i 
materialne. Niech Pan Bóg wynagrodzi Wam to swoim 
błogosławieństwem i swoją obecnością w życiu każ-
dego z Was. Serdeczne „Bóg zapłać” z zapewnieniem 

o mojej modlitwie w intencji Was 
wszystkich w Żabnicy. 

Po rocznym przygotowaniu do 
pracy misyjnej, głównie języko-
wym w Hiszpanii, udałem się koń-
cem września do pracy misyjnej 
w Chile do parafii Św. Sebastiana 
w Curarrehue na południu Chile 
(1000 km na południe od stolicy 
Chile Santiago de Chile) do ple-
mienia Mapuche (są to rdzenni 
mieszkańcy Chile). Parafia ma 
2 tys. km kwadratowych leży 
na pograniczu Chile i Argentyny 
u podnóża pasma górskiego An-
dów. Składa się z 22 wiosek 
w których są kaplice. Najbliższa 
wioska to 6 km, a do najdalszej 

mam 58 km, Wioski te zamieszkuje około 6000 osób. 
Drogi główne są asfaltowe, natomiast drogi boczne 
i górskie to drogi żwirowe i ziemne.  

Chile znajduje się na drugiej półkuli, więc pory roku 
są odwrotnie jak w Polsce - gdy w Polsce rozpoczyna 
się zima tutaj  rozpoczyna się lato (wakacje przypadają 
tu na miesiąc styczeń i luty). Lato zazwyczaj jest ciepłe 
do 35 st., ale są to góry więc pogoda potrafi się szybko 
zmienić z upalnego słonecznego dnia przed południem, 

na zimny (6 – 7 st. C) deszczo-
wy dzień po południu. Zima, 
która tu jest , gdy w Polsce 
jest lato, jest śnieżna i mroźna 
do -25 st. C. Natomiast wiosną 
i jesienią jest na przemian zim-
no i ciepło, trochę jak w Pol-
sce. Różnica czasowa w okre-
sie zimowym w Polsce wynosi 
4 godziny (gdy tutaj jest 6 rano 
u Was już 10 przed południem) 
natomiast w okresie letnim ta 
różnica wynosi 6 godz. Ludność 
żyje przede wszystkim z upra-
wy roli (ziemniaki, warzywa, 
zboża) i hodowli krów, owiec i 
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lam. Zaczynają się pojawiać traktory, ale 
w rejonach górskich pracuje się przede 
wszystkim wołami.

Ciekawostką jest to, że gdy w Pol-
sce poświęca się samochody w święto 
św. Krzysztofa tutaj poświęca się woły i 
ciężarówki, a wszystko jest odpowiednio 
udekorowane.

Szkoła podstawowa jest tutaj 8 let-
nia, średnia trwa 4 lata i później studia. 
Szkoła podstawowa i średnia jest bez-
płatna i obowiązkowa, problem zaczyna 
się później z nauką uniwersytecką za 
którą trzeba zapłacić (rodzice zadłużają 
się niekiedy nawet na 20 lat, by móc 
posłać dziecko na studia ) – dlatego tutaj 
w Chile od 7 miesięcy trwają protesty 
uczniów, którzy domagają się bezpłat-
nego szkolnictwa wyższego.

Szkoły w górach wyglądają tak jak 
widać na zdjęciach:

Staramy się przynajmniej  raz w mie-
siącu być w każdej kaplicy (w więk-
szych wioskach co dwa tygodnie) gdzie 
sprawowana jest Eucharystia i udzielane 
są Sakramenty św.

Chile jest krajem w miarę bezpiecz-
nym, a trudnościami do których trzeba 
się przyzwyczaić są liczne trzęsienia 
ziemi, dymiące wulkany, popiół z tych 
wulkanów (w zależności od wiatru jest 
go dużo i trzeba używać masek i często 
wszystko sprzątać) i oczywiście zimno, 
które jest tutaj dokuczliwe bez względu 
na porę roku.  

Powoli wchodzę w rytm tutejsze-
go sposobu pracy i myślenia, poznaję 
zwyczaje i kulturę na temat, których 
postaram sie napisać, gdy je trochę bli-
żej poznam, a zarazem nie chciałbym 
zanudzać. Osobiście czuję się dobrze.  
Proszę o pamięć w modlitwie zapew-
niając o mojej pamięci w intencji Was 
wszystkich w  Żabnicy.

Z dalekiego Chile
ks. Stanisław Chowaniec
stanchow2001@yahoo.fr  

Radosnych  Świąt 
Zmartwychwstania!
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W DRODZE DO ZMARTWYCHWSTANIA:
Jezus i ja w „sprawach” Boga Ojca

Większość z nas kojarzy 
piątą tajemnicę radosnej czę-
ści różańca świętego, która 
brzmi Odnalezienie Jezusa 
w świątyni. Ale czy wszyscy 
zdajemy sobie sprawę z jej 

przesłania? Bo czyż dwunastoletni Jezus rzeczywiście 
zgubił się w trakcie pielgrzymki? Czy był nieposłuszny 
Maryi i Józefowi, którzy przecież martwili się o Niego 
i szukali Go aż trzy dni? Dlaczego Jezus postąpił tak, 
a nie inaczej? 

 Na kartach Ewangelii (Łk 2,48-49) czytamy, że na 
pytanie Maryi: Synu czemuś nam to uczynił?, Jezus 
odpowiedział: Czemuście Mnie szukali? Czy nie wie-
dzieliście, że powinienem być w tym, 
co należy do Mego Ojca? Jezus więc 
nie przeprasza za swoje zachowanie. 
Wydaje się wręcz, że odpowiadając 
Matce czyni jej wyrzuty. Czyżby był 
bez serca? Broń Boże! 

 Jezus zrozumiał, że nie jest zwy-
kłym dzieckiem. Wiedział już, Kim 
jest i od Kogo pochodzi. Mając 12 lat 
po raz pierwszy publicznie przyznał 
się, że ma Boga za Ojca. Postanowił 
więc zająć się sprawami Ojca, które 
przecież są pierwszorzędne. Pozostał 
w świątyni jerozolimskiej i rozmawiał 
z nauczycielami. Był przecież niejako 
w swoim domu, bo świątynia to dom 
Boga, dom Jego Ojca.

 Zachowanie dwunastoletniego Jezusa nie było więc 
nieposłuszeństwem wobec Maryi i Józefa, lecz posłu-
szeństwem wobec Boga Ojca. Zdaje się, że Jezus chciał 
nas nauczyć, że sprawy Boga należy stawiać zawsze 
na pierwszym miejscu. Ale jak tę naukę wprowadzić w 
życie? Co znaczy stawiać Boga na pierwszym miejscu 
w swoim życiu? Z tym problemem borykali się ucznio-
wie klas piątych naszej szkoły podstawowej. Oto, co 
udało się im ustalić:

Postanowiłem przeprowadzić „śledztwo” na temat: 
W czym uczeń klasy piątej może być pomocny Ojcu 
niebieskiemu? Pytanie trudne, bo chociaż małe dziecko 

może naśladować kilkunastoletniego Jezusa, to jednak 
nie jest to łatwe. Jezus przecież jest Bogiem, a ja po-
trafię tylko dąsać się i nudzić, cały dzień przesiedzieć 
przed komputerem… i ja miałbym pomóc w czymś 
Bogu? Ja, taki mały i słaby – wszechmocnemu Bogu, 
który wszystko wie, widzi i słyszy? 

Zapytałem mamę: W czym mogę być pomocny Ojcu? 
– Tacie? – odpowiedziała – Najlepiej pomóż mu przeno-
sić drzewo na opał. Widocznie nie zrozumiała pytania, 
a może niechcąco właśnie mi na nie odpowiedziała? 
Przecież nawet dziecko może roznosić po świecie Boże 
słowa – „drewienka”, które rozpalają miłość w sercach 
ludzi.

Co jeszcze mogę zdziałać w 
sprawach Boga Ojca? Na świe-
cie jest wiele zła i zakłama-
nia. Zagrożeniem dla człowieka 
mogą być media, wieczna bie-
ganina, brak czasu, obojętność 
czy krzywdzące słowo drugiego 
człowieka. Nie muszę być doro-
słym, by powiedzieć temu NIE! 
Ale żeby coś zdziałać muszę 
zacząć od siebie.

Seweryn Jarco, kl. 5a

Kiedyś moja młodsza siostra 
zniszczyła mi zeszyt do histo-
rii. Wybrudziła go czekoladą i 
wytargała kilka kartek, a potem 

wyrzuciła do kosza. Nakrzyczałam na nią bardzo, ona 
się rozpłakała i uciekła do mamy, żeby się poskarżyć. 
Chwilę później, gdy zobaczyłam ją ze łzami w oczach, 
zrobiło mi się jej żal, przytuliłam ją i przeprosiłam. 
Chociaż nie było to łatwe, wybaczyłam jej. Później 
mama wytłumaczyła mi, że powinnam siostrzyczce 
wziąć zeszyt a nie tak okropnie na nią krzyczeć, bo 
ona jest jeszcze malutka i wiele rzeczy nie rozumie. 
Wieczorem uklękłam do modlitwy i podziękowałam 
Jezusowi za pomoc w wybaczeniu siostrze. Obiecała 
Mu także stawiać częściej Boga na pierwszym miejscu 
niż siebie. Teraz już wiem, że to Bóg powinien być 
najważniejszy, a wtedy moja rodzina nie ucierpi.

Paulina Krzus, kl. 5b
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Karolina: Weroniko, mogę z tobą przeprowadzić 
króciutki wywiad?

Weronika: Oczywiście, ale na jaki temat?
K: Czy zawsze stawiałaś Pana Boga na pierwszym 

miejscu?
W: Hm… Kiedyś umówiłam się z koleżankami na 

spotkanie. A potem okazało się, że w tym samym czasie 
będzie w kościele Msza za moją rodzinę.

K: Poszłaś na Mszę czy na spotkanie?
W: Niestety wybrałam koleżanki. A może i dobrze, 

bo wtedy się czegoś nauczyłam.
K: Co się stało?
W: Zwichnęłam kostkę.
K: Ojej, to pewnie odebrałaś to za znak, że twoja 

decyzja nie podobała się Bogu?
W: Tak, bo zamiast modlitwy za rodzinę wybrałam 

koleżanki. Potem dręczyły mnie wyrzuty sumienia. Prze-
prosiłam Pana Boga. Wiem teraz, że zawsze trzeba 
Go stawiać na pierwszym miejscu, a wtedy On nam 
to wynagrodzi.

K: No tak, dzięki za wypowiedź.
Karolina Iwanow, kl. 5a

Stawiać Boga na pierwszym miejscu oznacza dla 
mnie rozpoczynać i kończyć dzień modlitwą, pomagać 
innym, bronić swojej wiary i nie pozwolić jej ośmieszać 
(…) To żyć na co dzień przykazaniami, które nam dał. 
Skoro jesteśmy dla Boga najważniejsi, to i On powinien 
być najważniejszy dla nas.

Arek Świder, kl. 5b

W ostatnie wakacje w którąś niedzielę wybrałam się 
z kuzynem w góry. Wyprawa była świetna i nie chciało 
nam się wracać, ale obiecaliśmy rodzicom, że wrócimy 
tak by zdążyć na wieczorną Mszę św. Rozmawialiśmy 
i podziwialiśmy piękno przyrody, a czas płynął. Po-
stanowiliśmy więc nie pójść na Mszę, zakładając, że 
jednorazowo to przecież nic złego się nie stanie. Po 
jakimś czasie dotarło do nas, że to wszystko, co nas 
otacza zawdzięczamy przecież Bogu Stwórcy. Poczu-
liśmy wstyd, że mamy czas na zabawę, a nie mamy 
czasu na to, by podziękować Bogu za otaczający nas 
świat. Najpełniej dziękczynienie Bogu możemy wyra-
zić przecież na Eucharystii. Ruszyliśmy więc w drogę 
powrotną prosto do kościoła, gdzie podziękowaliśmy 
również za odkrycie faktu, że to Pana Boga mamy 
stawiać na pierwszym miejscu. Kto wybiera Boga, ten 
odczuwa pokój i wewnętrzną radość.

Natalia Dudka, kl. 5b

Ola: Mamo, podasz mi przykład sytuacji, kiedy ktoś nie 
postawił w swoim życiu Pana Boga na pierwszym miejscu?

Mama: Tak, na przykład często dzieci opowiadają, 
że kiedy się nie chcą modlić wieczorem, to śni im się 
piekło. Ale opowiem ci inną historię.

O: Dobrze, więc słucham.
M: Czytałam kiedyś o pewnej dziewczynce, która 

nie chciała iść do kościoła na Eucharystię i z tego 
powodu okłamała mamę, że boli ją bardzo głowa. 
Gdy mama wróciła zastała Kasię tańczącą przy gło-
śnej muzyce. Nawet nie usłyszała, że mama już jest w 
domu. Mace było bardzo przykro, że jej córka tak źle 
postępuje a w ten sposób obraża Boga. Później ciężko 
się rozchorowała.

O: Myślisz, że to było za karę, bo oszukiwała mamę 
i nie chciała czcić Boga na Mszy?

M: Być może w ten sposób Bóg dał jej szansę na 
poprawę, by zrozumiała, że to On powinien być dla 
niej najważniejszy.

O: A czy ona wyzdrowiała?
M: Tak. I postanowiła zawsze uczestniczyć nie tyl-

ko w niedzielnej Mszy, ale nawet przynajmniej raz w 
tygodniu.

O: To wspaniale. Ta historia pokazuje, że Pan Bóg 
jest miłosierny i wybacza ludziom oraz że warto stawiać 
Boga na pierwszym miejscu. Dziękuje mamo.

Aleksandra Pieczarka, kl. 5a

Uczeń klasy piątej jest już na tyle dojrzały religij-
nie, że powinien umieć „reprezentować” naszego Ojca 
na ziemi. Otóż swoim zachowaniem powinien dawać 
przykład: przechodząc koło kościoła czy kapliczki – 
zdjąć czapkę i zrobić znak krzyża (…) Gdziekolwiek 
jesteśmy – w szkole, w domu czy poza domem powin-
niśmy świadczyć, że kochamy Boga i nie wstydzimy się 
Go. Czasem należy zwrócić uwagę koledze, który źle 
zachowuje się w kościele czy na lekcji religii, bo takie 
zachowanie to świadectwo, że broni się spraw Boga 
Ojca. To Jego przecież mamy stawiać na pierwszym 
miejscu swego życia.

Kacper Chowaniec, kl. 5b

A Ty, drogi Czytelniku, jak angażujesz się w spra-
wy Ojca? Czy potrafisz stawiać Boga na pierwszym 
miejscu?

Dziękuję wszystkim uczniom za podzielenie się swo-
imi przemyśleniami na wspomniany temat.

Zebrała i opracowała Agnieszka Walaszek, 
katechetka.
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Krzyż jest szczególnym znakiem Wielkiego Postu. 
Często symbole religijne są wykorzystywane (nie 
tylko przez niewierzących) jedynie do identyfikacji 
religijnej.  Możemy sobie wierzyć, byle w kościele 
lub zaciszu domu. W fałszywej opinii manifestowanie 
wiary narusza wolność niewierzących. Ale nasza 
wiara stanowi o naszej tożsamości. Nie ukrywamy 
się ze swoją twarzą, rasą, płcią – mamy prawo 
być sobą, byle  nie jako chrześcijanie. A może nasz 
symbol wiary, który dla niewierzących powinien być 
obojętny, jest również symbolem wyrzutów sumienia, 
które domagają się konfrontacji z prawdą o sobie? 
Takie i podobne refleksje nachodzą po wywiadzie 
Jolanty Tęcza-Ćwierz z Janem Pspieszaliskim.

TO NIE KRZYŻ 
PODZIELIŁ 
POLAKÓW

Dlaczego powinniśmy bronić krzyża?

Krzyż jest znakiem wiary i naszej tożsamości, jest 
znakiem zwycięstwa, odkupienia, męki. Jest wpisany w 
sposób trwały w naszą przestrzeń kulturową i duchową. 
Jest również tym, co definiuje pewien fenomen Europy. 
Gdyby ktoś, obserwując kultury różnych części nasze-
go globu, pojawił się w Europie, to widząc wysokie, 
strzeliste wieże kościołów czy cmentarze, powiedziałby: 
Europa jest kontynentem chrześcijańskim. Nie da się 
zakwestionować tej prawdy, nie wyprzemy się tego 
dziedzictwa. Trudno unieważnić dwa tysiące lat hi-
storii chrześcijaństwa czy kilkanaście wieków historii 
narodów europejskich, które przez chrześcijaństwo 
definiowały swoją tożsamość i kulturę. Słowa: kult i 
kultura w języku polskim mają to samo źródło, są ze 
sobą nierozerwalnie związane. 

Nasza kultura nie może być w pełni zrozumiana, 

jeśli odetniemy ten depozyt, który wynika z funda-
mentu chrześcijańskiego. Obrona krzyża nie jest 
tylko i wyłącznie świadectwem, pewnym świadomym 
wyborem chrześcijaństwa, ale jest również opowie-
dzeniem się po stronie wierności naszej tradycji i 
tożsamości, która kształtowała się przez stulecia. 
Dlatego świadome przyznawanie się do krzyża jest 
kwestią pewnego wyboru, wierności nie tylko temu, 
co oznacza krzyż, ale również naszemu dziedzictwu 
kulturowemu.

Dlaczego krzyż zaczął być symbolem niewy-
godnym?

Krzyż zawsze był symbolem niewygodnym: dla 
jednych głupstwem, dla innych zgorszeniem. To jest 
wpisane w fenomen Bożego objawienia, tego, w jaki 
sposób rozegrał się ten najbardziej dramatyczny akt w 
dziejach wszechświata, czyli zbawienie. Zawsze byli 
tacy, którzy go odrzucali. Polska także była areną, 
gdzie ten konflikt się rozgrywał, dlatego tym bar-
dziej świadomość naszej historii wymaga od nas i 
zobowiązuje do specjalnej czujności wobec kolejnych 
prądów ideologicznych, ugrupowań politycznych 
czy filozofii, które próbują realizować zamach na 
wszystko to, co krzyż sobą wyraża.

Spór o krzyż przed Pałacem Prezydenckim stał 
się bolesnym znakiem naszych czasów. W jakim 
stopniu podzielił on polskie społeczeństwo?

To nie krzyż podzielił Polaków. Sformułowanie to 
jest bałamutne i propagandowe. To nie krzyż podzielił 
polskie społeczeństwo. Ta niezgoda na krzyż przed Pa-
łacem Prezydenckim wypływa z tego samego źródła, co 
wcześniejsze podobne historie: walka o krzyż w Nowej 
Hucie, protest dzieci we Włoszczowej, upomnienie się o 
krzyż w  Miętnem, postulaty strajkujących robotników... 
Krzyż przez to, że był symbolem zbawienia i nadziei, 
stał się też znakiem zawierzenia naszych ludzkich, 
czysto ziemskich trosk. Pod krzyżem ludzie od zawsze 
deponowali trudne sprawy, zawierzali losy ojczyzny, 
swoje obawy, bóle, zmartwienia, ale również wobec 
krzyża wyrażali swoje nadzieje na wolne państwo, 
wolność człowieka, prawa ludzkie. Krzyże pojawiały 
się na strajkach natychmiast, gdy tylko powstawały 
komitety strajkowe. Towarzyszyły polskiej walce o 
wolność i niepodległość w sposób absolutnie naturalny. 
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Wszędzie, gdzie były zabory, ludzie gromadzili się w 
kościołach, ponieważ to była jedyna wolna przestrzeń, 
w której mogli wyrażać również swoje narodowe i 
wolnościowe aspiracje. 

Pewne spektakularne elementy łączą historie walki o 
krzyż z czasów komunizmu i współczesnych. Przykła-
dem może być postać kapelana Sławomira Żarskiego, 
który jako młody wikary w 1984 roku wspierał dzieci 
w Miętnem i walczył razem z nimi o pozostawienie 
krzyża w szkole. Po latach w wyniku śmierci biskupa 
Tadeusza Płoskiego w katastrofie polskiego samolotu 
w Smoleńsku kapłan ten zostaje Administratorem Or-
dynariatu Polowego Wojska Polskiego. 

11 listopada 2010 roku, w Święto Niepodległości, 
prałat Sławomir Żarski wygłosił płomienne kazanie w 
bazylice Świętego Krzyża w Warszawie wobec najwyż-
szych urzędników państwowych, w którym napiętnował 
walkę o krzyż na Krakowskim Przedmieściu, a później 
odniósł się do katastrofy smoleńskiej. Powiedział wów-
czas: „krew ofiar katastrofy smoleńskiej przypomina 
nam tę odwieczną prawdę, że wolność krzyżami się 
mierzy”. Za te słowa został publicznie spostponowany 
i zbesztany natychmiast po Mszy Św. 

Ta historia ma symboliczną wymowę, bo pokazuje, 
że oto obrońca krzyża z Miętnego po 26 latach doznaje 
upokorzenia od przeciwnika krzyża - prezydenta, który 
przecież odegrał bardzo negatywną rolę w sporze o 
krzyż na Krakowskim Przedmieściu. 

Kim byli ludzie zaangażowani w spór o krzyż 
na Krakowskim Przedmieściu - przedstawicielami 
ciemnogrodu czy gorliwymi obrońcami wiary i 
narodowych symboli?

Pod krzyż na Krakowskim Przedmieściu - postawio-
ny przez harcerzy tuż po katastrofie - ludzie zanosili 
swoją żałobę, postulat o pamięć dla ofiar i cały bagaż 
niepokoju, lęku, ale także nadziei na lepsze państwo. 
I oto zastosowano w stosunku do nich propagandową 
manipulację. Doskonale było wiadomo, że oni nie tylko 
się modlą, ale także upominają o rzetelność śledztwa 
i powołanie międzynarodowej komisji, domagają się 
prawdy. Nie było kontrargumentów, wobec tego uży-
to emocji, inwektyw i oszczerstw: obrońców krzyża 
zaczęto nazywać moherami, fanatykami, oszołomami, 
w czym bardzo mocno uczestniczyły propagandowe 
media,(…)  pokazując wykrzywiony, karykaturalny 
i bardzo selektywnie dobrany obraz sytuacji na Kra-
kowskim Przedmieściu. Sprowadzono to do konfliktu 

politycznego, mówiąc, że to PiS używa krzyża, że to 
Jarosław Kaczyński wyprowadza ludzi pod ten krzyż 
itd. To zredukowanie sporu do konfliktu partyjnego 
było zwyczajną operacją propagandową, taką samą, 
jaką wykonywali komuniści wobec wolnościowych 
aspiracji polskiego narodu i „Solidarności”.

Pod krzyżem przed Pałacem Prezydenckim modliły 
się tysiące Polaków. Nie był to tylko wyraz czci i 
kultu, ale świadectwo ich niepokoju i lęku o Polskę, 
o jej suwerenność, niepodległość, o to, czy katastrofa 
zostanie wyjaśniona. Tymczasem do dziś nie wiemy, co 
się stało w Smoleńsku. Obserwujemy krętactwa, matac-
twa rosyjskich śledczych i brak rzetelnego wyjaśnienia 
ze strony polskiej. Śledztwo dotyczące  przyczyn tej 
katastrofy urąga zdrowemu rozsądkowi, jest kpiną z 
prawa. Główny dowód w sprawie - wrak samolotu - jest 
cięty i niszczony kilka dni po katastrofie, urywane są 
przewody hydrauliczne, wybijane szyby, poniewierane 
są szczątki ofiar. Nie zabezpieczono terenu katastrofy w 
sposób rzetelny i uczciwy, a czarne skrzynki pozostają 
nadal w rękach urzędów Federacji Rosyjskiej.

(…)

W jakim stopniu angażuje Polaków spór o krzyż 
w Sejmie i miejscach użyteczności publicznej, np. 
szpitalach, szkołach, urzędach?

Wystarczy przeczytać nagłówki gazet, by zorientować 
się, z jakimi problemami zmaga się dzisiaj Polska: 
mamy niezałatwione podstawowe sprawy bytowe, naj-
droższy gaz w Europie, upokarzająco zły kontrakt na 
dostawy energii z Federacji Rosyjskiej, totalny bałagan 
w służbie zdrowia, konflikt o leki, recepty, refundacje, 
mamy rozkopane drogi, niedokończone autostrady, ko-
rupcję na najwyższych szczeblach władzy. Nagle się 
okazuje, że próbuje się nam wrzucić problem obecności 
krzyża w Sejmie. To jest absurd i odwracanie uwagi od 
najistotniejszych spraw. Jest to zabieg propagandowy i 
odpalanie konfliktu na polach, które są bezpieczne dla 
rządzących, zamiast zwrócić uwagę na te rzeczy, które 
rzeczywiście szwankują i które są przejawem tego, że 
państwo nie działa tak jak trzeba.

(ChiT nr 11, s.10n.) 

10 kwietnia 2012 roku
II rocznica katastrofy Smoleńskiej.
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ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ
Nasza córeczka Emilka przyszła na świat w 30-tym 

tyg. ciąży - 31.07.2010 r., we Wrocławiu. Otrzymała 
zaledwie 3 pkt. w skali Apgar, urodziła się w ciężkiej 
zamartwicy, jej siostrzyczka bliźniaczka zmarła. Neo-
natolodzy przez długi, dwumiesięczny okres walczyli 
o życie naszego dzieciątka. Każdy dzień był wielkim 
oczekiwaniem na przeżycie. Oczekiwaniem na następny 
dzień - może troszkę lepszy od poprzedniego. I udało 
się ! Przezwyciężono problem z płucami, nerkami (nie-
wydolność) i problem z serduszkiem (kardiomiopatia 
przerostowa). To był najszczęśliwszy dzień, gdyż już 
wtedy wiedzieliśmy, że Emilka przeżyje. Cieszyliśmy 
się naszym Skarbem, chwile spędzone przy inkubato-
rze były bezcenne. Jednak nasza radość zgasła kilka 
dni później, gdy dowiedzieliśmy się, że jest ogromny 
problem w główce Emilki. 

Emilka cierpi na ciężkie 
mózgowe porażenie dzie-
cięce, wielotorbielowatość 
mózgu, padaczkę. Bezsku-
tecznie jest leczona od wielu 
miesięcy - i co najgorsze, 
następuje zanik nerwu wzro-
kowego. 

Od swoich pierwszych 
chwil życia do dnia dzisiej-
szego jest pod opieką wielu 
specjalistów. Pracujemy z nią w ośrodkach rehabilita-
cyjnych i w domu. Emilka dzielnie znosi wielogodzinną 

Oferuje: 
-Manicure klasyczny
-Pedicure klasyczny
-Paznokcie żelowe
-Wzmacnianie naturalnej
 płytki żelem
-Henna rzęs i brwi
-Masaż twarzy
-Oczyszczanie twarzy

SALON
KOSMETYCZNY

„Twoje 5 Minut”
-Depilacja woskiem
-Makijaże
-Solarium 
-Elektrolecznictwo 
-Zabiegi modelujące twarz 
-Odmładzanie
-Wyszczuplanie
 i modelowanie sylwetki
-Magnetoterapia

Czynne w godzinach:   
Pon.-Pt. 8.30–17.30, Sob. 8.30–13.30 (możliwość ustalenia godzin) 

ul. Łagodna 13, Tel.: 0-784-002-557

i wyczerpującą reha-
bilitację.  Leczenie 
jest bardzo kosztow-
ne i nie refundowa-
ne przez NFZ.

Marzymy, aby 
Emilka widziała, 
mogła mówić, sły-
szeć i chodzić. Są 
to może takie przy-
ziemne pragnienia, 
jednak na chwilę 
obecną niemożliwe do spełnienia. Mamy nadzieję ,że 
dzięki ludziom dobrej woli, którzy zechcą pomóc na-
szemu dziecku, spełnimy je choć w małym wymiarze. 
Za każdą pomoc z całego serca dziękujemy.

 
Emilkę można wspomóc wpłacając na konto: 

15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 
Fundacja Dzieciom „ Zdążyć z 

Pomocą" ul. Łomiańska 5, 01-685 
Warszawa 

z dopiskiem: 14691 Pawlak 
Emilia - darowizna na pomoc 
i ochronę zdrowia

lub przekazując
1 % podatku dla Emilki Pawlak
KRS: 0000037904 14691 Pawlak Emilia

Kontakt:  Agnieszka Pawlak  tel. 663242668
Rodzice: Agnieszka i Jarosław Pawlak
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W podsumowaniu „Minął Rok...” wkradł się błąd, podano śluby zawarte w roku 2009, poniżej aktualna 
informacja o Sakramentach Małżeństwa zawartych w 2011 r.

Sakrament Małżeństwa zawarli...
14.51.2011r. - Marcin TYRLIK i Barbara MAŚLANKA
21.05.2011r. - Jakub CHOWANIAK i Renata JARCO
28.05.2011r. - Bartłomiej MOTYKA i Barbara STRZAŁKA
04.06.2011r. - Michał PAŚCIAK i Katarzyna GLUZA
16.07.2011r. - Mateusz JARCO i Barbara BIEGUN
16.07.2011r. - Paweł POLAK i Anna SZAFERT 
30.07.2011r. - Piotr BIAŁECKI i Anna NOWAK
30.07.2011r. - Paweł MARTYNIAK i Monika URBAŚ
06.08.2011r. - Robert KUBICA i Ewa URBAŚ
20.08.2011r. - Aleksander KŁUSAK i Anna GLUZA
27.08.2011r. - Krzysztof JURASZ i Izabela CHMIEL
10.09.2011r. - Michał SZKRZYPCZYK i Teresa CHOWANIEC
01.10.2011r. - Szymon WOJTYŁA i Edyta GRYGNY
08.10.2011r. - Michał DONOCIK i Aneta NOWAK
15.10.2011r. - Łukasz RODAK i Maria HACHUŁA
29.10.2011r. - Krzysztof KOZIEŁ i Małgorzata BĄK 
29.10.2011r. - Robert BUCHAŁA i Ewa PAWLIK 

Poza Parafią...
WIEPRZ: Szymon KUPCZAK i Martyna ŚWINIAŃSKA
TRZEBINIA: Marcin SUCHANEK i Ewa GROMADZKA
CIĘCINA: Bartłomiej STAŃCO i Ewelina FIŁAŃCZUK
CISIEC: Tomasz KUPCZAK i Adriana SOŁTYSEK
CISIEC: Wojciech KUPCZAK i Ewelina ŚLEZIŃSKA
CISIEC: Stanisław KUPCZAK i Aleksandra STAŃCO
CIĘCINA: Szczepan LEGIERSKI i Marta NOGA
CIĘCINA: Marcin TYRLIK i Barbara ZAWADA
JELEŚNIA: Mirosław KUPCZAK i Katarzyna SŁOWIACZEK
B.-BIAŁA: Kazimierz KANIA i Anna STADLER
MILÓWKA: Grzegorz KUPCZAK i Ewa GRZEGORZAK
KRZYŻOWICE: Andrzej NOWAK i Joanna HANSLIK

Powodowana macierzyńską troską, Najświętsza Panna przybyła tutaj, do Fatimy, ażeby zażądać od ludzi, 
by «nie znieważali więcej Boga, naszego Pana, który dosyć już został znieważony». Przemawia, bo jako 
Matka boleje, kiedy zagrożony jest los Jej dzieci. Dlatego wzywa pastuszków: «Módlcie się, wiele się módlcie 
i umartwiajcie się w intencji grzeszników; wiele dusz idzie do piekła, bo nikt nie modli się za nie ani nie 
umartwia».

Jan Paweł II, Fatima 13 maja 2000 r.

NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE ‘2012
12maja
13 czerwca
13 lipca
13 sierpnia
13 września
13 października
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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 wypominkowe – 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



ŻYWY RÓŻANIEC - ŻYWY KOSCIÓŁ
ŻYWA WIARA



WIOSNA WIARY
Gdzieś Dekalogu ziarenka piasku
z tablic rozbitych u stóp Synaju,
ziarnko do ziarnka trzeba pozbierać
aby odnaleźć drogę do raju.

Jak każdy kamień może być z grobu,
pod którym prawda, że umieramy,
tak ziarnko piasku z Grobu Chrystusa,
ogłasza prawdę, że śmierć przetrwamy.

Gdzieś po kamieniu, co wielkanocnym
świadkiem Jezusa był zmartwychwstania,
ziarenko piasku, które widziało
jaką nam przyszłość wiara odsłania.

Kożuchy śniegu co zimą drzewa
i dachy domów ponakrywały,
wiosenną wodą w liściach wróciły,
by drzewa życiem ziemi wołały:

Że śmierć nie może zabić miłości,
która przez rany do Boga zbliża,
kropla krwi z wodą w Sercu Jezusa
początkiem życia na końcu krzyża 

Gdy ziarno słowa Dobrej Nowiny,
w bruzdy po grzechu wpadnie zagony
z martwych powstanie da człowiekowi
który w miłości jest odrodzony.
          A.M.D.


