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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,
zbawienie każdego kto wierzy i wyznaje, że on jest Panem”.
(Rz 10,9)

Kochani!
11 października, Ojciec Święty, Benedykt XVI
rozpoczął w całym Kościele Rok Wiary. Ma to
być szczególny czas odnajdywania osobistej więzi
z Panem Jezusem. Więzi tak mocnej i intensywnej,
abyśmy stali się świadkami i świadectwem Bożej
miłości tam, gdzie Bóg postawił nas w naszej drodze
do wieczności. Wiemy, że nie jest to łatwa droga.
Czasami może się wydawać, że ponad ludzkie siły.
Patrząc na dzisiejszy świat trudno o optymizm.
A jednak to Ewangelia od dwóch tysięcy lat
przemienia zarówno całą naszą cywilizację, jak i serca
poszczególnych ludzi. Wystarczy tylko posłuchać
gorszących się okrucieństwami na kartach Starego
Testamentu. Taka wtedy była wrażliwość.
Dzisiejszy świat też nie jest cudowny. My też nie
jesteśmy święci. A możemy. Na pewno nie zmienimy
całego świata, ale możemy mieć wpływ na tę małą
jego cząstkę, jaką jest każdy i każda z nas. W domu,
w szkole, w pracy, na ulicy, w kościele, gdziekolwiek
jesteśmy - jesteśmy w drodze.
Uroczystość odpustowa ku czci św. Jana Kantego
i uroczystość Wszystkich Świętych, a także każde
imieniny naszych osobistych patronów, przypominają
o ludziach, którzy pośród zawiłości świata odważyli
się dawać świadectwo Bogu. Na każdej ziemi,
w każdym czasie i w każdych warunkach można
odkryć swoją drogę do nieba. A żabnicka ziemia
stwarza ku temu bardzo dobre warunki.
List „Porta Fidei” ogłaszający Rok Wiary, Papież
rozpoczyna słowami: „«Podwoje wiary» (por. Dz 14,
27) są dla nas zawsze otwarte. Wiodą one do życia
w komunii z Bogiem i pozwalają wejść do Jego
Kościoła. Próg ten można przekroczyć, kiedy głoszone
jest Słowo Boże, a serce poddaje się kształtowaniu
przez łaskę, która przemienia. Przekroczenie tych
podwoi oznacza wyruszenie w drogę, która trwa
całe życie. (…) Kościół jako całość, a w nim jego
pasterze muszą tak jak Chrystus wyruszyć w drogę,
aby wyprowadzić ludzi z pustyni ku przestrzeni życia,

ku przyjaźni z Synem Bożym, ku Temu, który daje
nam życie - pełnię życia”
Wizytacja biskupia, którą wszyscy mamy
głęboko w pamięci pozwoliła nam doświadczyć tego
„wyruszenia w drogę ku pełni życia.” Modlitwa
i spotkania z ks. Biskupem Piotrem Gregerem oraz
rekolekcje prowadzone przez Ojca Bernarda Potępę
OFM - gwardiana franciszkańskiego klasztoru w
Kętach, pozwoliły ożywić wiarę, dzięki której mamy
nadzieję na udział w Bożej miłości – tej wiecznej
i tej codziennej, ziemskiej.
Podziękowaliśmy księdzu Maciejowi za czas jego
kapłańskiej posługi i powitaliśmy w naszej parafialnej wspólnocie księdza Adama. Witamy też
w naszym kościele siostrę Ryszardę - nową zakrystiankę, dziękując Panu Bogu za dotychczasową posługę
siostry Benigny. Pamiętajmy również o modlitwie
w intencji diakona Jarosława Jarco „zanim zacznie
zwiastować Dobrą Nowinę”, by został kapłanem
według serca Pana Jezusa.
Aby nasze przejście przez „Bramę Wiary” było
drogą do świętszego życia, zapraszam wszystkich
Parafian i Gości na dzień 21 października do
udziału w uroczystej sumie odpustowej, której
będzie przewodniczył Ks. Infułat Franciszek Kołacz.
Będziemy się modlić o współczesnych naśladowców
Świętego Jana z Kęt, których umiłowanie mądrości,
będzie owocowało miłosierdziem wobec bliźnich.
Październik i listopad to również miesiące refleksji
nad tajemnicą różańca, nad świętych obcowaniem, nad
Maryjnymi objawieniami. To czas modlitwy i spotkań
z bliskimi przy zapalaniu zniczy na grobie, zmianie
kwiatów w wazonie i „wiecznym odpoczynku”.
Wykorzystując dar Roku Wiary spróbujmy
zobaczyć swoje życie w perspektywie wieczności,
a wtedy wiele spraw okaże się prostszymi i bardziej
zrozumiałymi, a nasza codzienność stanie się mniej
dotkliwa i pogodniejsza.
Ks. Proboszcz
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ROK WIARY
11 października rozpoczął się w całym
Kościele katolickim Rok Wiary. Jest on
związany z 50. rocznicą otwarcia II Soboru
Watykańskiego i 20. rocznicą opublikowania
przez Jana Pawła II Katechizmu Kościoła
Katolickiego.

Po co nam Rok Wiary? Czyż o wiarę nie należy dbać
na co dzień, a nie tylko przy szczególnych okazjach?
Niewątpliwie tak, ale jest też prawdą, że potrzebujemy
rocznic, świąt, uroczyście ogłoszonych okresów, by
przypomnieć sobie i ożywić to, o czym powinniśmy
pamiętać każdego dnia. Taka jest po prostu ludzka
natura. List apostolski „Porta fidei” opublikowany z tej
okazji, to tekst, który powinien stać się przedmiotem
osobistej i wspólnotowej refleksji i modlitwy.
Mówi się, że czasy dla Kościoła są trudne: mamy
do czynienia z agresywną laicyzacją, a nawet z tym,
co Benedykt XVI nazwał chrystofobią. Inna sprawa,
że tak naprawdę Kościół od 2 tys. lat żyje w trudnych
czasach... A trudności czasów współczesnych nie są
większe od tych, z którymi konfrontowały się minione
pokolenia. W każdym razie nasuwa się ewangeliczne „Cóż mamy czynić?”. Papież zauważa, że znamy
odpowiedź Jezusa na to pytanie: „Na tym polega dzieło
zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w tego,
którego On posłał” (J 6,29). A zatem jesteśmy wezwani,
by „na nowo odkryć smak karmienia się Słowem
Bożym, wiernie przekazywanym przez Kościół
i Chlebem życia, danymi jako wsparcie tym, którzy
są Jego uczniami” (nr 3).
Papież wyraża oczekiwanie, że Rok Wiary „rozbudzi
w każdym wierzącym aspirację do wyznawania wiary
w jej pełni”. Wiara ułomną bowiem, a właściwie jej
brakiem, jest postawa wybierania sobie z dziedzic-

twa wiary Kościoła tego, co mi subiektywnie pasuje
i tworzenia sobie jakiejś wiary w Boga na własny wzór
i podobieństwo.
Lektura Katechizmu Kościoła może pomóc nam
odnowić, przypomnieć sobie całą treść wiary. Wszak
trudno mówić o wierze lub niewierze, jeśli nie wie
się, w co wierzymy lub nie wierzymy. Odnowa wiary
potrzebuje zatem zgłębienia tego, w co wierzy Kościół.
Ale to nie wystarczy. Papież podkreśla, że „znajomość
treści, w które należy wierzyć nie wystarcza, jeżeli
następnie to serce, autentyczne sanktuarium
człowieka, nie jest otwarte na łaskę, która pozwala
mieć oczy, aby spoglądać na głębię i zrozumieć, że to,
co zostało przepowiedziane jest Słowem Bożym” (nr
10). Wiara jest przede wszystkim osobowym spotkaniem
z Bogiem, Ojcem, Synem i Duchem Świętym, którzy
- jak poucza nas o tym sama Ewangelia - chcą zamieszkiwać w sercu człowieka.
Intymne doświadczenie Boga we własnym wnętrzu
nie może jednak zamknąć się w sobie. „Wiara oznacza
zaangażowanie i publiczne świadectwo. Chrześcijanin nigdy nie może myśleć, że wiara jest sprawą
prywatną” (nr 10). Wiara wymaga odpowiedzialności
w wymiarze społecznym i Kościół - tak jak w dniu Pięćdziesiątnicy - ukazuje z całą oczywistością ów wymiar
publiczny wiary i głoszenia bez lęku swej wiary każdej
osobie. „Jest to - podkreśla papież - dar Ducha Świętego,
który uzdalnia do misji i umacnia nasze świadectwo,
czyniąc je śmiałym i odważnym”. Perspektywa Roku
Wiary jest także zaproszeniem do większej obecności
katolików w życiu społeczno-politycznym.
Benedykt XVI pisze w swoim liście Porta fidei, że
w Roku Wiary będzie także ważne „przypomnienie
historii naszej wiary, w której przeplatają się niezgłębiona
tajemnica świętości i niestety także obecność grzechu.

Wierzę –
bo wszystkiego doświadczyć nie mogę,
i zmysłom ufać nie zawsze,
dlatego rozum prowadzi
do spełnienia nadziei
„bowiem według wiary,
a nie dzięki widzeniu postępujemy.” Kor 5,7
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Podczas, gdy pierwsza z nich ujawnia ogromny wkład,
jaki wnieśli mężczyźni i kobiety we wzrost i rozwój
wspólnoty poprzez świadectwo swego życia, to druga
musi prowokować w każdym szczere i trwałe dzieło
nawrócenia, by doświadczyć miłosierdzia Ojca, który
wychodzi na spotkanie każdego człowieka”. Nie chodzi
tutaj o jakieś nieustanne oskarżanie się i samobiczowanie,
w co chciałyby wpędzić Kościół niektóre środowiska,
ale o prawdę, która nie ukrywa tego, co w członkach
Kościoła domaga się dogłębnej reformy, ale zarazem jest
świadoma wielkości i świętości Chrystusowej Wspólnoty.
„Rok Wiary będzie również okazją do wzmocnienia świadectwa miłosierdzia” (nr 14). Wszak wiara bez
uczynków miłości jest martwa, czyli w gruncie rzeczy
jej nie ma. Słowa Jezusa: „Wszystko, co uczyniliście
jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście
uczynili” (Mt 25,40), są dla chrześcijan ostrzeżeniem,
a zarazem nieustannym wezwaniem, aby ponownie
ofiarować tę miłość, którą On troszczy się o nas.
Dla Polaków Rok Wiary jest okazją, by przypomnieć
sobie słowa, jakie skierował do nas Benedykt XVI
podczas swej wizyty w Polsce. A mówił do nas właśnie
o wierze, zachęcał nas, byśmy trwali mocni w wierze.
Wskazał na „związek, jaki istnieje między wiarą
i wyznawaniem Bożej prawdy, między wiarą
i całkowitym poświęceniem się Jezusowi w miłości,
między wiarą i życiem według przykazań Bożych”.
W ten sposób Papież uwypuklił trzy wymiary wiary:
intelektualne przylgnięcie do prawd podawanych

przez Kościół do wierzenia, praktyczne życie zgodne
z przykazaniami raz osobista, intymna relacja
z Jezusem Chrystusem.
Który z tych wymiarów jest najważniejszy?
„Ważne jest, w co wierzymy, ale jeszcze
ważniejsze, komu wierzymy. [...] Wierzyć - to znaczy
nawiązać głęboko osobistą więź z naszym Stwórcą
i Odkupicielem w mocy Ducha Świętego” . Wiary nie
można zredukować do jakiejś filozofii Boga, początku
i końca świata, ani też do systemu moralnego; wiara
jest przede wszystkim relacją z Osobą, w zaufaniu
do której buduje się własne życie.
„«Oby słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławiało»
(2 Tes 3,1): oby ten Rok Wiary coraz bardziej umacniał
naszą więź z Chrystusem Panem, gdyż tylko w Nim jest
pewność przyszłości i gwarancja prawdziwej i trwałej
miłości. Niech słowa apostoła Piotra rzucą ostatnie
spojrzenie na światło wiary: «Dlatego radujcie się,
choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu
różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej
wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego
złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę,
chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy,
choć nie widzieliście, miłujecie Go; wy w Niego teraz,
choć nie widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie
się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy
osiągniecie cel waszej wiary -zbawienie dusz» (1 P 1,
6-9)” - Benedykt XVI, papież.

Odpust na Rok Wiary
Ustanowiony z okazji Roku Wiary odpust zupełny
mogą pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, wykluczenia wszelkiego przywiązania
do grzechu nawet powszedniego, Komunia eucharystyczna, modlitwa w intencjach Ojca Świętego)
uzyskać wierni, którzy w okresie od 11 października
2012 r. do 24 listopada 2013 r.:
- wezmą udział w co najmniej trzech konferencjach
misji świętych lub w co najmniej trzech wykładach
na temat dokumentów II Soboru Watykańskiego
i artykułów Katechizmu Kościoła katolickiego (w jakimkolwiek kościele lub innym stosownym miejscu);
- za każdym razem, gdy będą pielgrzymowali do
którejś z bazylik papieskich, katakumb chrześcijańskich czy sanktuarium wskazanego przez ordynariusza miejsca z okazji Roku Wiary, wezmą
tam udział w nabożeństwie lub będą się tam
modlić, odmawiając „Ojcze nasz”, wyznanie wiary,

wezwania do Matki Bożej lub świętych;
- w dniach wyznaczonych z okazji Roku Wiary przez
ordynariusza zgromadzą się na uroczystej Eucharystii
lub liturgii godzin i odmówią wyznanie wiary;
- w dowolnie wybranym dniu w Roku Wiary
pobożnie nawiedzą baptysterium lub inne miejsce,
w którym otrzymali chrzest, i odnowią przyrzeczenia chrzcielne.
Odpust zupełny mogą uzyskać także osoby, które
z poważnych przyczyn nie mogą spełnić wyżej wymienionych warunków (np. mniszki klauzurowe, osoby
chore, starsze, więźniowie), jeśli będą jednoczyć się
duchowo, np. podczas transmisji telewizyjnych lub
radiowych uroczystości Roku Wiary pod przewodnictwem Ojca Świętego lub biskupa diecezjalnego
i odmówią „Ojcze nasz”, wyznanie wiary oraz inne
modlitwy odpowiadające celom Roku Wiary, ofiarowując jednocześnie swoje cierpienia i niewygody.
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Z nauczania
Ojca Świętego ...

DROGOWSKAZY

Przesłanie proroków jest zawsze ponadczasowe. Jan
Paweł II był papieżem-prorokiem.
Poniższy tekst homilii jest odpowiedzią na współczesne próby dyskredytowania normalnej rodziny, na
współczesny rasizm, który odmawia ludzkiej godności
nienarodzonemu człowiekowi. Jest tu również odpowiedź
o źródła postępującego zdziczenia obyczajów, które
szokuje nie tylko najstarszych. Na samym końcu Ojciec
Święty daje praktyczną wykładnie na czym polega
świadectwo wiary. A przecież o to chodzi w rozpoczętym właśnie Roku Wiary.
Życie posiada nienaruszalną wartość i niepowtarzalną
godność dlatego zwłaszcza, że każdy człowiek jest
powołany do uczestniczenia w życiu Bożym. Św. Jan
pisze: «Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec:
zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście
nimi jesteśmy» (1 J 3, 1).
Okiem wiary w sposób szczególnie wyraźny możemy
dostrzec nieskończoną wartość każdej ludzkiej istoty.
Ewangelia głosząc dobrą nowinę o Jezusie jest również
dobrą nowiną o człowieku — o jego wielkiej godności.
Uczy nas Ewangelia wrażliwości na człowieka. Na
każdego człowieka. «Zostaliśmy nazwani dziećmi
Bożymi». Wszyscy. Kościół broniąc prawa do życia
odwołuje się do szerszej, uniwersalnej płaszczyzny,
która obowiązuje wszystkich ludzi. Prawo do życia

nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko
prawem religijnym, ale jest prawem człowieka. Jest
prawem najbardziej podstawowym. Bóg mówi: «Nie
będziesz zabijał!» (Wj 20, 13).
Przykazanie to jest zarazem fundamentalną zasadą
i normą kodeksu moralności, wpisanego w sumienie
każdego człowieka.
MIARĄ CYWILIZACJI — MIARĄ UNIWERSALNĄ, PONADCZASOWĄ, OBEJMUJĄCĄ
WSZYSTKIE KULTURY — JEST JEJ STOSUNEK
DO ŻYCIA. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej. Choćby
nawet miała wielkie osiągnięcia gospodarcze,
techniczne, artystyczne, naukowe. Kościół, wierny
misji otrzymanej od Chrystusa, mimo słabości i niewierności wielu swych synów i córek, konsekwentnie
wnosił w dzieje ludzkości wielką prawdę o miłości
bliźniego, łagodził podziały społeczne, przekraczał
różnice etniczne oraz rasowe, pochylał się nad chorymi
i nad sierotami, nad ludźmi starymi, niepełnosprawnymi,
bezdomnymi. Uczył słowem i przykładem, że nikogo
nie można wykluczyć z wielkiej rodziny ludzkiej, że
nikogo nie wolno wyrzucać na margines społeczeństwa.
Jeżeli Kościół broni życia nie narodzonego, to dlatego że
pochyla się także z miłością i troską nad każdą kobietą,
która ma rodzić! Ze szczególną miłością i troską!
Pragnę przypomnieć wam słowa Matki Teresy
z Kalkuty, skierowane do uczestników Międzynarodowej Konferencji ONZ na temat Zaludnienia i Rozwoju,
jaka miała miejsce w Kairze w 1994 roku: «Mówię
dziś do was z głębi serca — do każdego człowieka
we wszystkich krajach świata, (...) do matek, ojców
i dzieci w miastach, miasteczkach i wsiach. Każdy z nas
jest (...) tutaj dzięki miłości Boga, który nas stworzył,
i naszych rodziców, którzy nas przyjęli i zechcieli
obdarzyć nas życiem. Życie jest najpiękniejszym darem
Boga. Dlatego z tak wielkim bólem patrzymy na to,
co się dzieje (...) w wielu miejscach świata: życie jest
umyślnie niszczone przez wojnę, przemoc, aborcję.
A przecież zostaliśmy stworzeni przez Boga do
wyższych rzeczy — by kochać i być kochanymi.

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi bo stwarzanie się nie skończyło,
póki ostatnie ziarno nie wykiełkuje
i ostatnie „kocham”
nie połączy dwóch samotności.
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Wiele razy powtarzam — i jestem tego pewna
— że największym niebezpieczeństwem zagrażającym pokojowi jest dzisiaj aborcja. JEŻELI MATCE
WOLNO ZABIĆ WŁASNE DZIECKO, CÓŻ MOŻE
POWSTRZYMAĆ CIEBIE I MNIE, BYŚMY SIĘ
WZAJEMNIE NIE POZABIJALI? Jedynym, który
ma prawo odebrać życie, jest Ten, kto je stworzył.
Nikt inny nie ma tego prawa: ani matka, ani ojciec, ani
lekarz, żadna agencja, żadna konferencja i żaden rząd.
(...) Przeraża mnie myśl o tych wszystkich, którzy
zabijają własne sumienie, aby móc dokonać aborcji.
Po śmierci staniemy twarzą w twarz z Bogiem, Dawcą
życia. Kto weźmie odpowiedzialność przed Bogiem
za miliony i miliony dzieci, którym nie dano szansy
na to, by żyły, kochały i były kochane? (...) Dziecko
jest najpiękniejszym darem dla rodziny, dla narodu.
Nigdy nie odrzucajmy tego daru Bożego»
Drodzy bracia i siostry, bądźcie solidarni z życiem.
Wołanie to kieruję do wszystkich moich rodaków bez
względu na przekonania religijne. Do wszystkich ludzi,
nikogo nie wyłączając. Z tego miejsca raz jeszcze
powtarzam to, co powiedziałem w październiku
ubiegłego roku: «naród, który zabija własne dzieci,
staje się narodem bez przyszłości». Wierzcie mi, że
nie było mi łatwo tego powiedzieć z myślą o moim
narodzie. Bo ja pragnę dla niego przyszłości, wspaniałej
przyszłości. Potrzebna jest przeto powszechna mobilizacja sumień i wspólny wysiłek etyczny, aby
wprowadzić w czyn wielką strategię obrony życia.
Dzisiaj świat stał się areną bitwy o życie. TRWA
WALKA MIĘDZY CYWILIZACJĄ ŻYCIA
A CYWILIZACJĄ ŚMIERCI. Dlatego tak ważne jest
budowanie «kultury życia»: tworzenie dzieł i wzorców
kulturowych, które będą podkreślały wielkość i godność
ludzkiego życia; zakładanie instytucji naukowych
i oświatowych, które będą promowały prawdziwą
wizję osoby ludzkiej, życia małżeńskiego i rodzinnego;
tworzenie środowisk wcielających w praktykę codziennego życia miłość miłosierną, którą Bóg obdarza
każdego człowieka, zwłaszcza człowieka cierpiącego,
słabego, ubogiego, nie narodzonego.

Bardzo jestem wdzięczny wszystkim, którzy w to
dzieło budowania «kultury życia» zaangażowali się
w różnorodny sposób. Wyrażam moją wdzięczność
i uznanie tym wszystkim w naszej Ojczyźnie, którzy
w poczuciu wielkiej odpowiedzialności przed Bogiem,
swoim sumieniem i narodem bronią ludzkiego życia,
godności małżeństwa i rodziny. Dziękuję z całego
serca Federacji Ruchów Obrony Życia, Stowarzyszeniom Rodzin Katolickich oraz wszystkim innym organizacjom i instytucjom, których powstało bardzo dużo
w ostatnich latach w naszym kraju. Dziękuję lekarzom,
pielęgniarkom i osobom, które stoją w obronie życia
nie narodzonych. I proszę wszystkich, stójcie na straży
życia. Jest to wasz wielki wkład w budowanie cywilizacji miłości. Niech szeregi obrońców życia stale
rosną. Nie traćcie otuchy. To jest wielkie posłannictwo i misja, jakie Opatrzność wam powierzyła.
Niechaj Bóg, od którego pochodzi wszelkie życie,
błogosławi wam!
Obowiązek służby życiu spoczywa na wszystkich i
na każdym z nas, ale odpowiedzialność ta w szczególny
sposób spoczywa na rodzinie, która jest «wspólnotą
życia i miłości»
Drodzy bracia i siostry, ani na chwilę nie zapominajcie o tym, jak wielką wartością jest rodzina.
Dzięki sakramentalnej obecności Chrystusa, dzięki dobrowolnie złożonej przysiędze, w której małżonkowie
oddają się sobie wzajemnie, rodzina jest wspólnotą
świętą. Jest komunią osób zjednocznych miłością, o
której św. Paweł tak pisze: «miłość współweseli się
z prawdą, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we
wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma
i nigdy nie ustaje» (por. 1 Kor 13, 6-8). Miłość nigdy nie
ustaje. Każda rodzina może zbudować taką miłość. Ale
można ją osiągnąć w małżeństwie tylko i wyłącznie
wtedy, jeżeli małżonkowie stają się «bezinteresownym darem z siebie samego», bezwarunkowo
i na zawsze, nie stawiając żadnych ograniczeń. Ta
miłość małżeńska, rodzicielska, rodzinna jest ciągle
uszlachetniana, jest doskonalona przez wspólne troski
i radości, przez wspieranie się wzajemne w chwilach

… i w Jezusa Chrystusa,
Syna Jego Jedynego, Pana naszego,
bo ślady Jego w Ewangelii,
a dotyk ma smak Chleba.
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trudnych. Zapomina o sobie samym dla dobra umiłowanego człowieka. Prawdziwa miłość nigdy nie wygasa.
Staje się źródłem siły i wierności małżeńskiej. Rodzina
chrześcijańska, wierna swemu sakramentalnemu
przymierzu, staje się autentycznym znakiem bezinteresownej i powszechnej miłości Boga do ludzi.
Ta miłość Boga stanowi duchowe centrum rodziny i
jej fundament. Poprzez taką miłość rodzina powstaje,
rozwija się, dojrzewa i staje się źródłem pokoju i
szczęścia dla rodziców i dla dzieci. Jest prawdziwym
środowiskiem życia i miłości.
Drodzy bracia i siostry, małżonkowie i rodzice,
sakrament, który was łączy z sobą, jednoczy was

w Chrystusie! Jednoczy was z Chrystusem! «Tajemnica
to wielka!» (Ef 5, 32). To Bóg «obdarzył was swoją
miłością». On do was przychodzi i jest obecny
wśród was, mieszka w waszych duszach. Mieszka
w waszych rodzinach! W waszych domach! Chrońcie
i otaczajcie opieką życie każdego waszego dziecka,
każdej ludzkiej osoby, zwłaszcza chorych, słabych
i niepełnosprawnych. DAWAJCIE ŚWIADECTWO
MIŁOŚCI ŻYCIA I DZIELCIE SIĘ HOJNIE TYM
ŚWIADECTWEM.
Jan Paweł II, RODZINA WSPÓLNOTĄ ŻYCIA
I MIŁOŚCI, Kalisz, 4.06.1997. Homilia podczas Mszy św.

Myśląc sercem…

PRAWO DO ŚWIĘTOŚCI
Obrazki z telewizyjnych i internetowych wiadomości:
przebierańcy wulgarnie parodiujący papieża, biskupów
i zakonnice; rozwydrzone dziewczyny profanujące prawosławną świątynię i przerażona zakonnica
sparaliżowana szarganiem świętości; nagie kobiety
ścinające krzyż – pomnik ofiar NKWD; wystawa
z krzyżem w nocniku jako symbol artystycznej odwagi.
Obraźliwe fotomontaże z wykorzystaniem sutanny
i habitu. Jesteśmy świadkami coraz częstszego
obrażania chrześcijan pod pozorem wolności słowa oraz
ekspresji artystycznej. Jakakolwiek obrona świętości
traktowana jest jako próba ograniczania swobody
wypowiedzi. Coraz więcej bluźnierców chodzi w glorii
męczenników „czarnego talibanu”. A przecież nasza
Konstytucja gwarantuje nam przez władze publiczne
(art. 30.) „nienaruszalność, poszanowanie i ochronę
naszej godności.”

I ciarki chodzą po plecach. Historia zbawienia to nie
zapis przeszłych dziejów, lecz ciągle żywa obecność
Chrystusa w Jego Kościele. Zanim Go ukrzyżowali, to oskarżyli o niepopełnione zbrodnie, a później
wyszydzili, opluli i sponiewierali.
Autor Listu do Hebrajczyków zauważa kontynuację
Golgoty w ówczesnej rzeczywistości młodego chrześcijaństwa: Krzyżują bowiem w sobie Syna Bożego
i wystawiają Go na pośmiewisko. Hbr 6,6.
W tych wszystkich szydercach i prześmiewcach
ciągle krzyżowany jest Bóg. A przecież „Bóg nie
dozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje, to
i żąć będzie: kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała
zbierze zagładę; kto sieje w duchu, jako plon ducha
zbierze życie wieczne.” Ga 6,8.
Może dlatego proponowane nauczanie historii nie
przedstawia jej jako ciągu zdarzeń połączonych ze sobą

… który się począł z Ducha Świętego,
narodził się z Maryi Panny,
bo Bóg staje się ciałem,
gdy życiem nadamy kształt
Jego Słowu.
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przyczynowo – skutkowo logiką. Szatan nie ubiera dwa
razy tego samego kostiumu, stąd można przejrzeć jego
działania jedynie po tych samych metodach. Można
dzisiaj porównać klimat wokół katolików (a czasami
wokół partii prawicowej opozycji) do tego, jaki
stworzono wokół Żydów w XIX i na początku XXw.
Wówczas też pojawił się nie religijny antysemityzm,
ale podjudzana niechęć wobec Żydów - akceptowana
przez liberalne, świeckie kręgi oświeceniowe.
Dzisiaj podobne argumenty wysuwane są wobec
Kościoła. Większość tekstów o luksusach księży i
bogactwie kurii oparta jest na domniemaniach, insynuacjach i ludzkiej zawiści. Wystarczy przejrzeć liberalne
i lewicowe tytuły niemieckich, radzieckich, włoskich
gazet z lat 30. W Niemczech tamta propaganda
ukazująca księży jako politykierów i wrogów narodu
oswajała Niemców do akceptacji aresztowania
i osadzenia najpierw 3 tysięcy księży w obozie
w Dachau i później do eksterminacją duchownych.
W powojennej Polsce propaganda komunistyczna po
aresztowaniu w 1953 r. prymasa Stefana Wyszyńskiego
krzyczała, że księża sami wykluczają się z narodu
będąc szpiegami watykańskiego państwa. Dzisiaj
te same hasła można usłyszeć z trybuny sejmowej.
A aranżacja homoparad z kukłami księży, zakonnic
i papieża to kopia identycznych kukieł, noszonych
w stalinowskiej Rosji przez aktywistów ruchu bezbożników.
W Hiszpanii jadowita antykatolicka propaganda
komunistów doprowadziła do egzekucji ponad 6 tys.
księży i zakonnic. Wbito młodym republikanom do
głowy, że każdy zakonnik to szpieg frankistów. A co
z wcześniejszą hekatombą kapłanów prawosławnych
zabitych w czasie rewolucji i wojny domowej w Rosji?
Czy ich kaźń funkcjonuje w pamięci historycznej
Europy? Co z kapłanami, których zamordowały komunistyczne służby w krajach obozu sowieckiego
w latach 1944-1989? Czy ich los zostanie uwiecznio-

ny np. w planowanym Domu Europejskiej Historii
w Brukseli?
Wydawałoby się, że to morze przelanej krwi
z racji promowania nienawiści do religii powinno
powstrzymywać przed szczuciem na osoby wierzące.
Wystawiane w kioskach obraźliwe dla chrześcijan gazety nie powodują fali protestów. Niestety
problemem w nauczaniu historii nie jest zapominanie
dat, lecz nie kojarzenie faktów. Ktoś przygotował grunt
pod szaleństwa nazizmu i komunizmu. Nie wolno
o tym zapominać patrząc na profanację tego, co dla nas
święte. Czy ktoś wyobraża sobie bluźnierczy występ,
gazetę lub artystyczną instalację profanujące świętość
islamu lub judaizmu? Mamy też mamy prawo do
posiadania i obrony swoich świętości, zwłaszcza, gdy
polski parlamentarzysta ogłasza wojnę światopoglądową z chrześcijańską cywilizacją.
Bóg, Honor, Ojczyzna – to nie romantyczne hasła
straceńców, lecz program życia. Prawo do świętej
wiary, do walki o swoją godność i do pamięci o
ojcowiźnie, z której nasza tożsamość, historyczna
spuścizna, język i kultura. „Bóg nie pozwoli z siebie
szydzić” – może zdążmy przed zagładą, ale, parafrazując Asnyka,
„Nie depczcie świętości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść;
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I wy winniście im cześć!
Ze światem, który w ciemność już zachodzi
Wraz z całą tęczą idealnych snów,
Prawdziwa mądrość niechaj was pogodzi I wasze gwiazdy, o zdobywcy młodzi,
W ciemnościach pogasną znów!”
Andrzej Dżoń

… umęczon pod Ponckim Piłatem,
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion,
bo tyle zła i cierpienia
tylko Jego miłość mogła
zamknąć w grobie.
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UTWIERDZILIŚMY SIĘ W WIERZE
„Kiedy [Paweł z Tymoteuszem] przechodzili przez miasta,
nakazywali im przestrzegać postanowień powziętych w Jerozolimie
przez Apostołów i starszych. Tak więc
utwierdzały się Kościoły w wierze
i z dnia na dzień rosły w liczbę.”
Dz 16, 4-5
Każda wizytacja kanoniczna jest
spotkaniem parafialnej wspólnoty
Kościoła z jej Pasterzem - następcą
Apostołów. To w ten widzialny
sposób Pan Jezus troszczy się
o każdego, kto przez chrzest stał
się częścią Jego Kościoła. A z kolei
biskup zdaje sprawę ze swojej apostolskiej misji następcy św. Piotra,
czyli papieżowi, któremu Pan Jezus powierzył pieczę
nad całym widzialnym Kościołem.
Dlatego warto zachować w pamięci i sercu wszystkie
biskupie słowa z modlitw, kazań i życzeń, ponieważ
mogą nam rozjaśnić niejedną wątpliwość wiary i ożywić
nadzieję na doświadczenie Bożej miłości.
To przez posługę słowa współczesnych Apostołów
Pan Jezus nieustannie jest obecny z Dobrą Nowiną dla
współczesnego świata.

Czcigodni Bracia w Chrystusowym Kapłaństwie,
Drogi Księże Proboszczu Jacku wraz ze swoim
współpracownikiem ks. Maciejem,
Drodzy Kapłani reprezentujący dekanat radziechowski na czele z ks. Prałatem Stanisławem
Dziekanem,
pozdrawiam ks. Zbigniewa, którego korzenie
wiary i kapłaństwa są tu obecne w tej świątyni,
pozdrawiam
tych
wszystkich, którzy reprezentują różne stany
i zawody poprzez znak
poczt sztandarowych,
strojów regionalnych,
Koło Gospodyń Wiejskich,
ten młody zespół „Mały
Haśnik”, który dzieli się
z nami swoim talentem
muzycznym,
Czcigodne
siostry
zakonne,
Drodzy w Chrystusie
Panu bracia i siostry!
W roku 1973 papież
Paweł VI ogłosił adhortację
apostolską „Marianus
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Cultus”. Jest to dokument, w którym kreśli obraz Maryi
przypisując Jej różne kolejne tytuły i dokument, poprzez
który, my jako ludzie, uczniowie Chrystusa uczymy się
zdrowej i poprawnej Maryjnej pobożności. Gdzie jak
gdzie, ale tu, w tej świątyni, gdzie króluje ta sama, która
jest obecna ponad sześćset lat na szczycie Jasnej Góry,
tej duchowej stolicy Polski ten temat jest szczególnie
aktualny. I wśród tych wszystkich tytułów, o których
mówi papież, powiada również, że Maryja jest Dziewicą
modlącą się, a jednocześnie będącą dla nas wszystkich
najlepszą Nauczycielką Modlitwy.
Postać Maryi jest zazwyczaj kojarzona ze stanem
spokoju, przyjemności, a nawet pewnego życiowego
komfortu. To wszystko bowiem stwarza klimat sprzyjający do spotkania z Bogiem na modlitwie. Tymczasem
kiedy wczytamy się w Ewangelię, to zauważymy, że
Maryja modli się w wielu sytuacjach niekomfortowych.
Jej życiowa pielgrzymka odbywała się w prawie
tych samych uwarunkowaniach zewnętrznych i wewnętrznych, co nasza. Okoliczności Jej życia można
bez żadnej przesady ująć słowem: destabilizacja, czyli
coś, co wskazuje na brak pewności, na rozpad pewnej
zastałej rzeczywistości, a to się łączy zawsze z destabilizacją wewnętrzną, czyli przeżywaniu nieoczekiwanych stanów oraz
podtrzymywaniem niespodziewanych wyzwań. Jako człowiek, jako
kobieta i matka przeżywała również
swoje wewnętrzne wstrząsy. Została
postawiona pod krzyżem, który
uczniowie odczytali jako koniec,
jako rozpad istniejącego do tej pory
świata. Słowa uczniów: „A myśmy
się spodziewali” dokładnie wyrażają
ten zawód, jaki ich spotkał.
Czy dla Maryi nie był to
czas, w którym na Jej oczach
wszystko się rozpadało? Czy
właśnie w tym czasie Jej trwanie
do końca pod krzyżem nie było

najlepszą postawą modlitewną? Maryja uczy nas
modlitwy, która jest stawaniem przy Bogu zwłaszcza
w momentach próby, trudnego doświadczenia,
cierpienia. Wtedy, kiedy poprzez trudne życiowe doświadczenia człowiek chciałby od modlitwy odejść. Jeśli
nasze życie wprowadzane jest czasem w świat takich
właśnie destabilizacji, również dotyczącej kościoła, jego
struktur, pewnych zmieniających się postaw, ścierających się tendencji, które dla niejednego z nas mogą
być niezrozumiałe, a nawet absurdalne, wtedy trudniej
się modlić, trwać, oraz utożsamiać się z całą rzeczywistością w kościele. Maryja w tym kontekście jest dla
nas wzorem, bo pokazuje, że właśnie wtedy bardziej
gorliwie niż kiedy indziej trzeba trwać na modlitwie
jeszcze pokorniejszej, bardziej ufnej, mocniej angażującej serce, bo być może w tym właśnie czasie
Bóg dokonuje Swoich wielkich dzieł.
Na czym polega siła i zarazem skuteczność Jej
modlitwy? Przede wszystkim na tym, że Maryja
całkowicie podporządkowała się Duchowi Świętemu
i dzięki tej relacji wypowiedziała Bogu swoje pełne
zawierzenia: „Fiat” – „Tak”! Niech się stanie.
Moi drodzy jakże często brakuje nam takiego właśnie

… zstąpił do piekieł,
trzeciego dnia zmartwychwstał,
trzy lata Ewangelii dla tych co w ciele
i trzy dni Dobrej Nowiny dla tych,
co poza ziemią już bez ciała.
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zdecydowanego „tak”, wypowiedzianego wobec Boga,
tej mojej deklaracji, która czasem jest ułomna, słaba
i grzeszna, ale jednak wciąż skrywana i niewypowiadana. Maryja jest dla nas wzorem modlitwy
właśnie dlatego, że powiedziała Bogu „tak”, a my
tak ciągle jeszcze „nie”. Jeśli nawet powiedzieliśmy
Bogu swoje „tak” wczoraj, to czy potwierdziliśmy to
również i dzisiaj. Maryja jest dla nas wzorem modlitwy
natchnionej, przepełnionej mocą Bożego Ducha, czyli
takiej której to, że człowiek daje się prowadzić Bogu
jest ważniejsze od tego, że podczas modlitwy składa
werbalną deklarację zapewnienia. Modlitwa Maryi była
pokorną służbą wobec tchnienia Ducha Świętego. Ona
pozwoliła się w tej modlitwie prowadzić. Gdy cały
świat się chwieje, Maryja trwa, modli się, bezgranicznie
ufa, uważnie Boga słucha i Jemu posłuszna pozwala
się przez życie prowadzić.
W poszukiwaniu postawy modlitewnej w życiu Maryi
przyjrzyjmy się postawie modlitewnej w życiu Maryi.
Wesele w Kanie Galilejskiej.(…) Tekst doskonale
nam znany, ileż w nim jest znaków zapytania, ale dziś

…. wstąpił na niebiosa,
jako pierwszy z ciałem,
aby pokazać gdzie od początku
jest nasze miejsce, jeżeli zechcemy.
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skupmy się na tym, co jest pewne.
A znamienny jest fakt obecności
na weselu Maryi. W Ewangelii św.
Jana Maryja jest obecna tylko dwa
razy. Właśnie na weselu w Kanie
i gdy stoi pod krzyżem. Udział Maryi
w Kanie jest pod tym względem
wyjątkowy, bo Maryja również
ta, która jest gościem zabiera głos
w sprawie nowożeńców i zauważonego niedostatku wina. To
podczas tego wesela Maryja wydaje
polecenie: „Zróbcie wszystko,
cokolwiek wam powie”. Jest to
zdanie ostatnie, jakie wypowiedziała na kartach Ewangelii św.
Jana. Pod krzyżem Maryja zupełnie
milczy, tam już nie mówi nic. Dla
wielu jest to okazja by mówić, że
Maryja zwraca się do Syna z prośbą o cud, chociaż Jan
nie mówi o cudzie, ale mówi o znaku, że był to początek
kolejnych innych znaków. Tymczasem Maryja takiej
prośby nie formułuje, ale jedynie stwierdza z pewnym
zakłopotaniem oraz intencją powiadomienia Syna, że
nie mają wina i w zasadzie na tym się kończy to, co
Maryja w tej kwestii do powiedzenia. Nie zwraca się
do Jezusa jako do człowieka licząc na Jego wyobraźnię
i gotowość niesienia pomocy. Powierza ludzką potrzebę
Jego mocy, która przekracza umiejętności, zdolności
człowieka. Maryja nie prosi o konkretną rzecz, nie błaga
o cud, nie domaga się od Jezusa, aby objawił Swoją
moc. A co robi? Po prostu powierza sprawy Jezusowi
i Jemu pozostawia zupełnie decyzję.
W tej prostej postawie Maryi dostrzegamy dwie
istotne rzeczy: z jednej strony serdeczną troskę o ludzi,
macierzyńską uwagę, która pozwala dostrzec oczyma
wiary trudną sytuację drugiego człowieka. Zauważamy
także Jej dobroć i chęć niesienia pomocy, ale
z drugiej strony, co bardziej istotne Maryja wszystko
oddaje ocenie i osądowi Chrystusa. I moi drodzy
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w tym oto kontekście należy przywołać odpowiedź
Jezusa, w której czyni jakby wyrzut Maryi „Czyż to
Moja lub Twoja sprawa Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła
godzina Moja”. Tekst wydaje się być trudny do interpretacji, ponieważ dla wielu bywa odczytywany jako
kamień obrazy, że Jezus czyni wyrzut Swojej Matce
jakoby interweniowała czy mieszała się do tych spraw,

które do Niej nie należą. Ale druga część zdania, o której
nie można zapominać jest jednak zielonym światłem
w oczekiwaniu na to, że sprawa niepokojąca ma szansę
pomyślnego rozwiązania. Jezus kiedy zauważył, że jest
to dla Maryi sprawa poważna, stwierdza, iż jest to akurat
w czasie godziny Mesjasza. Czy nie nadeszła godzina
Moja? I to co się za chwilę stanie – przemiana wody
w wino, jest potwierdzeniem tego, że ta godzina teraz
właśnie nadeszła. W tekście Janowej Ewangelii godzina
jest nadejściem czasu mesjańskiego. Jest to ten czas,
jaki wyznaczył Synowi Ojciec Niebieski. Jeżeli Matka
mówi Jezusowi, że nie mają wina, a Jezus odpowiada,
że jest to sprawa w zasadzie obojętna i dla Niej i dla

Niego, bo to nie ich problem, oni są tu tylko gośćmi,
a nie gospodarzami, którzy powinni o to wino zadbać.
To jednak wyczuwając pewne zaniepokojenie wśród
uczestników wesela, stwierdza, że właśnie jest to czas
Jego godziny. A zadaniem „godziny Mesjasza” jest
tworzenie wspólnoty, począwszy od tej rodzinnej,
która ma początek w dniu zaślubin, tak jak to było
również i w Kanie Galilejskiej.
Moi kochani jakie dziś płynie
z tej sceny wesela w Kanie Galilejskiej dla nas dziś przesłanie?
W jakim sensie Maryja jest rzeczywiście, jak mówi papież Paweł VI,
Dziewicą modlącą się i Nauczycielką modlitwy. Ta scena ukazuje nam
stałą postawę Maryi, która uczy nas
właściwej postawy modlitewnej.
Nie należy chcieć, czy też domagać
się, aby Bóg potwierdzał naszą
wolę i nasze pragnienia, nawet
wtedy, kiedy one wydają się być
ważne i sensowne, aby je Bogu
przedstawić. Od Maryi uczymy
się pokory i ofiarności w przyjmowaniu woli Bożej z dziecięcą
ufnością i pełnym przekonaniem,
że Jego odpowiedź niezależnie od
tego jaka ona jest, zawsze jest dla
nas zbawienna, optymalna i wcześniej czy później
okaże się dla nas jedynym prawdziwym dobrem.
Maryjo Matko Chrystusa i Matko Kościoła, Ty,
która byłaś obecna na weselu w Kanie Galilejskiej
i wstawiałaś się za ludzką sprawą u Syna. I Ty,
która tu królujesz w tym obrazie jasnogórskim, pośród
pięknej żywieckiej ziemi, prosimy Cię dzisiaj: Ucz nas
modlitwy. Bądź dla nas jej Nauczycielką. I teraz
i zawsze módl się za nami. Amen!

… siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego,
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Jak Go wtedy zobaczymy niezależnie
od tego, po której stronie życia,
to już będziemy wiedzieli kto miał rację
w sporze o wieczność i miłość.
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Święcenia diakonatu
- Zanim zaczniesz zwiastować Dobrą Nowinę…

Istebna, Pogórze, Międzybrodzie Bialskie, Rajcza,
Dębowiec, Leśna i Przyborów – to parafie naszej
diecezji, które w 2012 roku przeżywały uroczystość święceń diakonatu swoich rodaków – kleryków
Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. 31
sierpnia tego roku do tych parafii dołączyła także nasza
parafia. Stało się tak dlatego, że szczęśliwym zrządzeniem Bożej Opatrzności, po rocznej praktyce duszpasterskiej w parafii… Opatrzności Bożej w Bielsku Białej,
mogłem w tamtejszym kościele parafialnym przyjąć z
rąk Księdza Biskupa Piotra Gregera, biskupa pomocniczego naszej diecezji,
święcenia diakonatu.
Cóż to takiego ten
diakonat? Katechizm
uczy, że diakonat to
pierwszy z trzech stopni
kapłaństwa hierarchicznego w Kościele
rzymskokatolickim
(drugim jest prezbiterat czyli kapłaństwo,
trzecim episkopat czyli
biskupstwo). Najprościej o tym czym jest
diakonat mówił w
jednej ze swoich książek
znany z programu
„Mam talent” Szymon
Hołownia. Pisał tak:
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„Diakon to na dobrą sprawę wiceksiądz. Może
chrzcić dzieci, mówić kazania, błogosławić
związki małżeńskie i prowadzić pogrzeby. Jest
związany przysięgą codziennego odmawiania
modlitwy brewiarzowej, dozgonnego zachowania
celibatu, czyli bezżeństwa oraz do całkowitego posłuszeństwa biskupowi diecezji, do
której należy. Diakonami zostają klerycy po
piątym roku seminarium i są nimi do końca
roku szóstego, kiedy to przyjmują święcenia
kapłańskie i zostają pełnoprawnymi księżmi.
W ciągu tego roku kończą studia teologiczne,
zdobywają tytuł magistra teologii i jednocześnie posługują na wyznaczonych przez biskupa
parafiach”.
Ja aktualnie posługę diakona pełnię w parafii Matki
Bożej Bolesnej w Jawiszowicach – Brzeszczach,
niedaleko Oświęcimia. Sama uroczystość święceń
diakonatu ma bardzo uroczysty i wzruszający przebieg.
W czasie Mszy świętej po Ewangelii Rektor seminarium
potwierdza, że kandydat jest właściwie przygotowany do święceń i godzien ich przyjęcia. Po homilii
kandydat odpowiada na pytania biskupa potwierdzając wobec zgromadzonych wiernych, że chce przyjąć
święcenia diakonatu, zobowiązuje się do odmawiania
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Liturgii Godzin czyli brewiarza oraz składa
przyrzeczenie celibatu. Następnie wkładając
swoje złożone dłonie w ręce biskupa kandydat
ślubuje biskupowi cześć i posłuszeństwo. Po
tym geście kandydat pada na twarz i modli się
leżąc krzyżem przed ołtarzem, natomiast w tym
czasie wierni śpiewają Litanię do Wszystkich
Świętych. Po litanii następuje najważniejszy moment całej liturgii święceń – biskup
w milczeniu nakłada na głowę kandydata
swoje dłonie, a następnie odmawia specjalną
modlitwę konsekracyjną. Po tej modlitwie
kandydat dzięki działaniu Ducha Świętego
staje się kapłanem w stopniu diakonatu. Podsumowaniem całej liturgii są tzw. obrzędy
wyjaśniające, czyli nałożenie stuły na sposób
diakoński (przewieszona z lewego ramienia na ukos)
oraz specjalnej szaty liturgicznej zwanej dalmatyką,
a także wręczenie diakonowi przez biskupa księgi
Ewangelii, której diakon jest głosicielem.
W czasie moich święceń biskup w czasie kazania
mówił do mnie słowa: „Zanim zaczniesz zwiastować
Dobrą Nowinę innym, musisz wpierw sam zrozumieć,
co Bóg mówi do Ciebie; zanim poprowadzisz innych do
spotkania z Chrystusem, sam musisz Go w tym słowie
spotkać; zanim zażądasz posłuszeństwa słowu Bożemu
od innych, sam musisz być mu posłuszny”.
Dlatego proszę was drodzy Parafianie o modlitwę
w mojej intencji, abym był zawsze wierny tym słowom
i nigdy nie zawiódł zaufania, jakim obdarzył mnie
Jezus Chrystus oraz cała wspólnota Kościoła bielsko
– żywieckiego. Zawsze pamiętam o Was w mojej
osobistej modlitwie i mam nadzieję, że pod koniec
maja przyszłego roku spotkamy się wszyscy w naszym
kościele parafialnym na pierwszej od dziesięciu lat
Mszy Świętej prymicyjnej….
Dk. Jarosław Jarco
Bp Piotr Greger podczas uroczystości święceń
diakonatu między innymi skierował do naszego Rodaka
to przesłanie:

„Zanim zaczniesz zwiastować Dobrą Nowinę
innym, musisz wpierw sam zrozumieć, co Bóg mówi
do Ciebie; zanim poprowadzisz innych do spotkania
z Chrystusem, sam musisz Go w tym słowie spotkać;
zanim zażądasz posłuszeństwa słowu Bożemu od
innych, sam musisz być mu posłuszny, aby doświadczyć pozytywnych owoców postawy otwartości na
dynamikę słowa Bożego…
Współczesny świat potrzebuje i oczekuje na słowo
Dobrej Nowiny. Ta potrzeba jest potęgowana tym, że
żyjemy w cywilizacji zafałszowanej, gdzie zbyt często świadomie czy nieświadomie - operuje się kłamstwem.
Wielcy tego świata na zjazdach, konferencjach czy
innych spotkaniach używają słów dyplomatycznych,
nie chcąc nikogo urazić ani samemu się narazić, ale
taką postawą niczego nie osiągają. Mają w pogardzie
ludzi słabych, bezbronnych i niesprawiedliwie doświadczanych prze trudny los życia, a gloryfikują potężnych
i bogatych, chociaż nie zawsze uczciwych…
Twoją osobę i posługę diakońską zawierzam Maryi Matce Chrystusa i wszystkim patronom naszej diecezji.
Bądź diakonem czyli sługą gorliwym, odpowiedzialnym
i roztropnym na miarę panien z dzisiejszej Ewangelii
oczekujących oblubieńca, które zatroszczyły się o oliwę
swoich lamp.”

Wierzę w Ducha Świętego,
bo miłość choć niewidzialna,
pozwala dotykać świat
nie tylko po wierzchu.
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Ks. Adam
„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody…”
(Mt 29,18)
Nowym wikariuszem naszej parafii od 25 sierpnia został
ks. Adam Ciapka. Święcenia kapłańskie przyjął przed 20
laty. Swoją posługę duszpasterską sprawował w parafiach:
św. Macieja w Bielanach, św. Bartłomieja w Czańcu i u
św. Maksymiliana Kolbego w Oświęcimiu.
Po św. Męczennikach (Maciej – ukamienowany,
Bartłomiej – obdarty z skóry, Maksymilian – zabity
w Auschwitz) został wzięty pod opiekę przez Matkę Bożą.

Tu został życzliwie powitany przez Parafian podczas
odpustu ku czci MB Częstochowskiej. Ksiądz Adam
podjął się katechizacji w gimnazjum i przygotowania klas
II do pełnego uczestnictwa w Eucharystii z przyjęciem
Komunii świętej. Będzie troszczył się o rozwój duchowy
(i fizyczny) ministrantów i lektorów oraz zaopiekuje się
scholą. Oaza dzieci i młodzieży również będzie korzystała
z opieki księdza Wikarego, który zaprasza chętnych do
udziału i współpracy w doświadczaniu żywej wiary w
tych grupach.
W trudzie i radości pracy w naszej wspólnocie parafialnej niech Księdzu Adamowi towarzyszy opieka
Matki Bożej, św. Jana Kantego, błogosławieństwo Boże
oraz ludzka życzliwość i modlitwa.
					

Szczęść Boże!

… w święty Kościół powszechny,
który jest domem dla wszystkich,
zwłaszcza tych z duszą bezdomną..
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U Sióstr …

Zakrystianka w kościele
W naszej parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej od lat funkcję
zakrystianki pełnią Siostry Albertynki, zamieszkałe na terenie naszej
parafii. Od września 2006 roku pracowały następujące Siostry
Albertynki:
s. Nikodema Bober – 2006 – 2008 roku
s. Damiana Maciejowska – 2008 – 2010 roku (nasza rodaczka)
s. Benigna Karnafel – 2010 – 2012 roku
s. Ryszarda Rowińska od września 2012 roku
-

Do podstawowych obowiązków i zadań zakrystianki należy:
dbanie o czystość w kościele, szczególnie prezbiterium i zakrystii;
pranie i prasowanie bielizny kielichowej i kościelnej;
dekoracja i wystrój kościoła tj. przystrojenie ołtarzy kwiatami,
wykonanie różnych dekoracji okolicznościowych np. szopki, Grobu
Pańskiego, dekoracje na Bierzmowanie, Komunię, Boże Ciało i inne;
przygotowywanie i służenie do Mszy św.;
inne prace wykonywane w kościele z polecenia ks. Proboszcza.

Praca siostry zakrystianki na co dzień
Siostra zakrystianka przychodzi do kościoła
pierwsza, otwiera kościół i włącza dzwony, abyśmy
usłyszeli i przyszli do kościoła. Przygotowywuje do
Mszy św. potrzebne parametry, tj. nakrywa na ołtarzu
mszał, kielich, ampułki, zapala świece. W zakrystii
przygotowywuje i nakrywa szaty liturgiczne, tj. ornaty,
alby, komże. Jeśli brak ministrantów, co czasem niestety
się zdarza, służy do Mszy św. W niedzielę i święta
zbiera ofiarę – „chodzi po składce”.
Przygotowuje i służy kapłanom przy chrztach dzieci,
tj. zapala Paschał, przygotowuje chrzcielnicę, naczyńko

… w świętych obcowanie,
i nieistnienie samotności,
tam gdzie poza granicą śmierci
nic już spotkaniu nie przeszkadza

str. 17

IDŹ ogłoś to po górach
z Olejem św. do Sakramentu Chrztu, tackę,
waciki, wodę święconą - chrzcielną, ściereczki,
którymi wyciera główki dzieci.
Służy i przygotowuje do pogrzebu: katafalk,
zapala Paschał, świece, zapisuje intencje mszalne
za zmarłego i służy do Mszy św. żałobnej.
W ciągu dnia wykonuje różne prace: sprząta
kościół, układa – dekoruje kwiatami ołtarze,
pierze i prasuje bieliznę kielichową i kościelną,
wykonuje różne dekoracje itp.
W południe dzwoni na Anioł Pański.
Wieczorem, podobnie jak rano służy do Mszy
św., nabożeństw: różańcowych, majowych,
czerwcowych i okolicznościowych.
Wieczorem sprawdza czy wszystko jest
w porządku i dokładnie zamyka kościół.
Główne cechy zakrystianki to: pobożność,
sumienność, dokładność, poczucie estetyki,
odpowiedzialność, punktualność i gotowość
do pomocy.
Wszyscy wiemy, że miło i radośniej
chce nam się przyjść do kościoła, jeśli
zakrystianka jest miła, sympatyczna
i uśmiechnięta. Szczególnie dzieci nie
mogą się doczekać, kiedy siostra się
do nich uśmiechnie, pogłaska… Wtedy
ochotniej wyciągamy dłoń wrzucając hojną
ręką na „tacę”.
Tak więc widzimy, że praca siostry zakrystianki, na pozór nie wiele znacząca
i ukryta, jest bardzo ważna i potrzebna.
SIOSTRZE ZAKRYSTIANCE
ŻYCZYMY
"SZCZĘŚĆ BOŻE"

… grzechów odpuszczenie,
bo Bóg jest miłością,
a ta złego nie pamięta.
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ŻYWY RÓŻANIEC
– ŻYWY KOŚCIÓŁ – ŻYWA WIARA
RÓŻA BŁ. JOLANTY
„Perła droga, z domu książęcego Jolanta,
święta pani z rodu cesarskiego.”
		

(Z żywotu bł. Jolanty - ks. Piotra Skargi)

Jolanta urodziła się w 1244 r. w Ostrzychomiu
jako ósme z rzędu dziecko węgierskiego króla Beli IV
i Marii z cesarskiego rodu Laskarisów. Z jej najbliższej
rodziny aż 4 osoby dostąpiły chwały ołtarzy: obie jej
siostry - św. Kinga i św. Małgorzata Węgierska, ciotka
- św. Elżbieta i stryjenka - bł. Salomea.
W 1256 r. zaręczył się z Jolantą książę kaliski,
Bolesław. Miała wówczas 12 lat, podczas gdy książę
liczył wówczas lat 35. Uroczysty ślub odbył się jednak
dopiero dwa lata później za specjalną dyspensą papieską,
gdy Jolanta miała lat 14. Z małżeństwa tego urodziły
się trzy córki: Jadwiga, Elżbieta i Anna.
Jolanta była wzorową żoną i matką. Swoją postawą
wywierała wielki wpływ na otoczenie. W życie domowe
wprowadziła klimat ładu, spokoju, szczerej pobożności
i miłości. Wpływ księżnej tak dalece udzielił się mężowi,
że potomność nadała mu przydomek Pobożnego.
W roku 1257 zmarł książę Wielkopolski, Przemysław,
i prawem spadku cały ten obszar przeszedł pod
panowanie Bolesława. Kochający książę Bolesław
wciągał do swoich rządów także bł. Jolantę. W dokumentach podpisuje się ją nieraz zwrotem „umiłowana
małżonka, pani Jolanta”.
Książę okazał się nie tylko doskonałym organizatorem i administratorem książęcych dzielnic kaliskiej
i wielkopolskiej, ale również dobrym opiekunem
Kościoła. Sprowadził franciszkanów do Kalisza,
Gniezna, Obornik, Pyzdr i Śremu; uposażył klaryski
w Zawichoście w trzy wsie, gdzie ksienią była wówczas
bł. Salomea; powiększył także uposażenie cystersek
w Ołoboku i benedyktynów w Mogilnie. Czynił to
nie bez udziału Jolanty. Jolanta chętnie opiekowała się
także biednymi i chorymi.
Po śmierci męża w kwietniu 1279 r. i szwagra,
męża św. Kingi, Bolesława Wstydliwego, zwolniona
już od obowiązków rodzinnych, postanowiła oddać
się wyłącznie zbawieniu własnej duszy. Wraz z siostrą
Kingą wstąpiła do klasztoru klarysek w Starym Sączu.

Po śmierci Kingi przeniosła się w 1284 r. do klarysek
w Gnieźnie. Nekrolog z Lądu podaje jako datę jej
śmierci w opinii świętości dzień 17 czerwca 1298 roku.
Jej grób zasłynął wkrótce łaskami i cudami i stał się
miejscem pielgrzymek.
Beatyfikacja odbyła się 14 czerwca 1827 r. Leon XII
wyznaczył na dzień święta Jolanty 17 czerwca.
Jolanta jest patronką archidiecezji gnieźnieńskiej
oraz miasta Kalisza.
W ikonografii bł. Jolanta przedstawiana jest w habicie
klaryski. Czasami klęczy obok św. Kingi.
Wielkopolanie czcili ją gorąco przez całe wieki,
nazywali ją „Świętą” lub „Błogosławioną” i nadawali
jej imię przy chrzcie. Wyrazem tej głębokiej i żywej
czci był również napis, jaki w parę wieków po śmierci
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błogosławionej Jolanty umieszczono nad jej grobem:
Tu leży perła droga, z domu książęcego
Jolanta, święta pani z rodu cesarskiego.
Po śmierci męża swego zakon ten obrała,
W tym zakonie do śmierci w cnotach świętych trwała.
Po śmierci wsławił ją Bóg cudami wielkimi,
Wiele może uprosić modlitwami swymi,
Umarli żywot, chorzy zdrowie odbierają,
W utrapieniach będący pociechy doznają.

RÓŻA BŁ. JOLANTY
Bednarz Aniela
Bednarz Maria
Chowaniec Anna
Gluza Maria
Franek Stefania
Kupczak Irena
Kupczak Genowefa
Motyka Maria I
Mieszczak Anna
Motyka Maria II
Mieszczak Katarzyna
Motyka Maria III
Mieszczak Elżbieta
Motyka Lucyna
Motyka Agata
Motyka Waleria
Strzałka Ewa
Szary Zofia
Żyrek Władysława
Motyka Maria IV

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Bardzo serdecznie dziękuję za te słowa powitania
i przedstawienia jednocześnie wspólnoty Róż Żywego
Różańca tej parafii, za to zatopienie w modlitwie,
oczywiście odwzajemniam. (…) W każdej parafii,
jeśli jest, a w większości parafii mamy Żywe Róże
Różańcowe, jest to ogromny arsenał modlitwy, która
wszystkim nam jest potrzebna. (…) Pan Jezus na kartach
Ewangelii powiedział do Apostołów takie zdanie, ono
również nas dotyczy, bo to są zdania, które podwyższają
naszą tożsamość: „wy nie jesteście z tego świata”.
Co to znaczy w praktyce i do czego nas to zobowiązuje, przecież my się rodzimy w tym świecie? My
tutaj, dla tego właśnie świata pracujemy, zdobywamy
wiedzę, uczymy się, mamy kwalifikacje, próbujemy
je wykorzystywać po to, aby ten świat coraz bardziej
doskonalić, ulepszać go, w myśl zresztą tego, co Pan
Bóg nam nakazał. Ale my nie jesteśmy z tego świata,
bo gdybyśmy byli z tego świata, to byśmy tu byli tak
długo, jakbyśmy chcieli. A przyjdzie taki moment,
i to jest od nas niezależne, silniejsze od człowieka, że
będziemy musieli ten świat opuścić, zostawić wszystko.
I pójdziemy… gdzie? Tam skąd przyszliśmy. Bo życie
człowieka widziane w optyce wiary jest kroczeniem
po zamkniętym okręgu. Od Boga wyszliśmy i do
Boga zmierzamy, czy dojdziemy, to inny problem,
oby wszyscy mogli tego doświadczyć, ale tak jest
w tym życiu.
Od Boga Stwórcy, z Jego ręki przyszliśmy na ten
świat, ale poprzez ten świat, każdego dnia, pewno mamy
tego świadomość, coraz bliżej jesteśmy wieczności
i zmierzamy do tego, aby tam powrócić. Co to znaczy
żyć w tym świecie, ze świadomością, że my nie
jesteśmy stąd? Rodzi się bardzo konkretny wniosek:
jeśli my żyjemy w tym świecie, ale nie jesteśmy z tego
świata, to żeby zachować własną tożsamość, żeby się
w życiu nie pogubić, trzeba nam w tym świcie żyjąc,
żyć również wartościami, które nie są z tego świata.
Wtedy dajemy dowód wobec siebie i innych, że wiemy
na czym życie człowieka polega. Modlitwa jest jedną

… ciała zmartwychwstanie,
bo nie może zniknąć na wieki,
to, co na ziemi było w Komunii z Bogiem
i zachwyt dawało sercu.
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z tych wartości. Ona nie jest z tego świata. (…)
Jan Paweł II, dzisiaj błogosławiony, (…) napisał:
modlitwa jest sztuką. A sztuka to jest coś, co człowiek
musi ciągle doskonalić, czego musi się przez cale
życie uczyć. Nie da się tego wyczytać z najbardziej
genialnych książek, chociaż to się dzisiaj robi. Można
na temat modlitwy wiele mówić, można całe rekolekcje
wygłaszać, misje. (…) Skoro jest to sztuka, czyli umiejętność, którą człowiek nie jest w stanie na przykład
kupić, bo tego się nie kupuje. Modlitwa jest wartością, to
jest tak oczywiste, którą człowiek uczy się na modlitwie.
Modlitwy się uczymy całe życie. W Ewangelii czytamy
taki epizod z życia Pana Jezusa, w którym Apostołowie
proszą Jezusa: „Panie naucz nas się modlić jak i Jan
nauczył swoich uczniów”. Słysząc to zdanie z ust
Apostołów możemy domniemywać, że i Apostołowie
mieli z modlitwą problemy. Skoro oni mieli problemy,
a byli tak blisko Pana Jezusa, to co dopiero my. To jest
sytuacja, która trochę może wyjaśnia nasze problemy
na modlitwie, ale je nie usprawiedliwia. I właśnie to
„naucz” wskazuje na to, że modlitwy trzeba się po
prostu uczyć, nie ma innej szkoły.
Modlitwa jest wartością, umiejętnością, mówiąc
językiem Jana Pawła - sztuką, którą człowiek
zdobywa na kolanach. Inaczej się po prostu nie da.
Jedna uwaga bardzo konkretna: czasem tę modlitwę
zostawiamy gdzieś na ostatnie minuty dnia, kiedy siły
już nie te, oczy się zamykają i nogi odmawiają posłuszeństwa, zaczynamy wszystko nagle rzucać, całą
swoją pracę, to co nas absorbuje, bo trzeba się jeszcze
pomodlić. A już w tym czasie modlitwy głowa cała
skołatana, bo człowiek myśli, co jeszcze musi zrobić,
żeby nie zapomnieć. I właściwie ani pracy, ani modlitwy.
Modlitwa to jest czas, który musimy zawsze każdego
dnia odpowiednio wygospodarować. To jest czas,
który ja ofiaruję Panu Bogu, nikomu innemu. Tym
czasem nie mogę się z nikim innym dzielić.
Modlitwa ze swojej natury jest to coś, co się wpisuje
w naturalny rytm ludzkiego życia. Ona nie jest żadnym
dodatkiem do życia. Modlitwa jest czymś, co dyktuje
i nadaje pewien kierunek naszej egzystencji. Dlatego

mam taką propozycję, jak widzisz, że w twoim życiu
czasem brakuje na modlitwę czasu, albo rzeczywiście jest ona spychana gdzieś na ostatnie godziny,
spróbuj wstać piętnaście minut wcześniej niż zwykle.
Za piętnaście minut się naprawdę nie wyśpimy, proszę
wierzyć, to jest tylko psychologiczne. I z tych piętnastu
minut, dziesięć poświęćmy na modlitwę. Zupełnie
inaczej to będzie wyglądało. Jak człowiek rano wstaje,
nowe siły na nowo są człowiekowi dane, zupełnie
inaczej się rozpoczyna dzień od modlitwy. Ten dzień
zupełnie inaczej później płynie, proszę sprawdzić.
To naprawdę działa.
Jak mówi jeden z poetów: nie zostawiajmy dla
Pana Boga, na rozmowę z Nim ogryzków naszego
czasu, ale niech to będzie ten czas najlepszy, ze świadomością tego czym jest modlitwa. Panu Bogu po
prostu się ten czas należy. To jest ta chwila wyjątkowa
w dniu, kiedy spotykam się z Nim na modlitwie sam
na sam, nikt więcej i niczego innego w tym momencie
nie może być obecnego. Tylko taka modlitwa będzie
nam dawała satysfakcję, poczucie dobrze spełnionego
zadania. Modlitwa, która będzie nas również mobilizowała na przyszłość. W tej modlitwie odkrywamy wiele
intencji, bo każdy z nas je ma i modlimy się o to, co
jest w naszym sercu. Modlimy się w tych intencjach,
o które nas inni prosili i polecamy też te intencje, które
my innym obiecaliśmy, że będziemy się modlić (…).
Zapewniam, że pamiętam o wszystkich Różach
i każdego dnia się za nie modlę, kiedy odmawiam
różaniec (…). To jest modlitwa, naprawdę, która wiele
może. Dlatego życzę wam, aby ta modlitwa nigdy was
nie nudziła, ale wręcz przeciwnie, była zawsze taką
siłą, która daje motywację do działania na przyszłość.
Pamiętajmy w tej modlitwie o tych intencjach Kościoła,
naszej wspólnoty i tych wszystkich intencjach, które są
w Waszych sercach powierzając je Bogu przez wstawiennictwo Matki Chrystusa, Matki Kościoła, Tej, która
tu króluje w tym obrazie Jasnogórskim. Życzę wam
też dobrej szkoły modlitwy. Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus!

… żywot wieczny,
bo Bóg jest Bogiem żywych,
a nie umarłych,
a On przecież jest moim Bogiem
i ze śmiercią mi nie po drodze.
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Wtedy rzekł Pan do Aarona: „ Niech również bracia twoi - pokolenie Lewiego, szczep twego ojca - przyjdą
i przyłączą się do ciebie, a pomagają tobie i synom twoim [w służbie] przed Namiotem Spotkania. Zatroszczą
się o to, co potrzebne jest dla ciebie i dla przybytku... Mają być przy tobie i winni się troszczyć o wszystko, co
dotyczy Namiotu Spotkania, o całą służbę w przybytku. Ale żaden niepowołany niech się do was nie zbliża.
Wy obejmiecie staranie o przybytek i troskę o ołtarz, aby znów nie powstał gniew przeciw Izraelitom. Oto Ja
wziąłem waszych braci, lewitów, spośród synów Izraela jako dar za was, jako oddanych Panu, aby pełnili
służbę w Namiocie Spotkania. (Lb 18, 1-6)

„Króluj nam Chryste!”

Lektorzy, ministranci, kandydaci
do służby ołtarza… Nowy rok
szkolny, pod sztandarem Chrystusa,
czas zacząć!
Pierwsze powakacyjne zbiórki, nowe
pomysły, nowy zapał, nowi kandydaci,
od nowa poranne - nieraz „ciężkie”
wstawanie, nawet nowy, choć nie taki
„nowy”, ksiądz… Właśnie stąd potrzeba
zintegrowania. Ks. Proboszcz podsunął
pomysł: 15. IX. 2012 r. hala Boracza.
I zaczęło się. Wyruszyliśmy około
godz. 1000, ale tym razem jeszcze nie
na piechotę. Po dotarciu do celu, postanowiliśmy „użyć” swoich nóg, by
nawiedzić kapliczkę „na Jurosce”. Jak
przystało na „Dobrego Pasterza”, na
czele szedł sam ks. Proboszcz -Jacek
Jaskiernia, a po osiągnięciu celu szkoda, że oglądaliśmy ją tylko
z zewnątrz - „pstryknięciu” kilku
zdjęć i po krótkiej modlitwie, nasz
Pasterz szedł „na tyłach”, jakby
chciał nas obronić przed groźnymi
wilkami, których przecież
w naszych Beskidach nie brakuje.
Gdy utrudzeni, dotarliśmy
do Państwa Jarców, pod wiatą
w Milówkach płonął już ogień,
a ruszt czekał, aby upiec na
nim smaczne kiełbaski. Trochę
kalorii spaliliśmy, dlatego wszyscy
chętnie zabrali się do konsumowania „grilowego specjału”. No
i czas wracać do domu… Ale
w naszych głowach były już nowe
pomysły. Tym razem los padł na
Rysiankę. No tak, ale kiedy?
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Wyprawa doszła do skutku 6. X. 2012 r. Szesnaście
osób plus ksiądz, wyruszyło ze Skałki zielonym
szlakiem. Podejście forsowne, ale piechurzy, nawet ci
najmłodsi, nie skapitulowali, choć widać było zmęczenie
na ich twarzach. Jeszcze trochę, kilka zakrętów, parę
śliskich kamieni i góra zdobyta -1322 m n.p.m.
W schronisku, kawa, herbata… Szybko zauważyliśmy,
kto lubi pierogi, a kto zupę pomidorową - ponoć porcja
była taka duża, że pół miski trzeba było zostawić. Kto
nie wierzy, niech zapyta Dawida Kozieła, kandydata
na ministranta i najmłodszego uczestnika wyprawy.
Jeszcze modlitwa „Anioł Pański” i czas schodzić na
dół. Ostrożnie i powoli. Grzybiarze z naszej grupy
mieli uciechę, jedna reklamówka na grzyby nie wystarczyła. Idąc powoli w dolinę snuliśmy kolejne plany.
Ale to później. Bo teraz czas służby przy ołtarzu dla
wszystkich: lektorów, ministrantów i kandydatów.
„Słudzy Chrystusowego ołtarza” – Wystąp!

Kandydaci:
Siedlak Tomasz
Habdas Marcin
Kupczak Patryk I
Kupczak Robert
Kozieł Dawid
Strzałka Stefan
Kupczak Patryk II
Kupczak Dawid
Błachut Dominik
Pielichowski Michał
…………..
………….
Kolejne miejsca czekają na chętnych.
„Króluj nam Chryste!” - Zawsze i wszędzie!
ks. Adam

Lektorzy:
Krzus Szymon
Motyka Mateusz
Pielichowski Seweryn
Widełka Adrian
Krzus Jan
Strzałka Wiktor
Jurasz Wacław
Strzałka Jakub
Krzus Michał
Kupczak Szymon
Ministranci:
Strzałka Dawid
Kupczak Bartek
Biegun Mikołaj
Słowik Kamil
Strzałka Karol
Chowaniec Kacper

Amen.
Tak jest i tak będzie,
bo nadzieja zawieść nie może,
gdy miłość domaga się Miłości .
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NIE DALIŚMY SOBIE SPOKOJU:)
Zapiski z podróży….
Kazachstan.
52 Białe pola Kazachstanu ciągnęły się z południa na
północ, ze wschodu na zachód
i tylko linia horyzontu w jakiś
sensowny sposób zamykała tą
niekończącą się przestrzeń,
która wzbudzała w nas niekontrolowany lęk. To właśnie
Kazachstan. Pola, pola, lasy,
pola i nic poza tym. Czasami
gdzieś w oddali majaczyły
niewyraźne kontury pozostałości po osadach, albo nikłe
światełka bardzo małych
wiosek. Jak ci ludzie tu żyją?
Temperatura za oknem -30°C,
ogrzewanie w samochodzie
nie nadążało, więc ubraliśmy
na siebie co popadło, łącznie ze śpiworami. Golf warczał
radośnie, pomimo ciężaru jaki przyszło mu dźwigać.
Granice pokonywaliśmy bezboleśnie, bo chyba wszyscy
(na czele z Rosjanami) byli w ciężkim szoku, gdy
otwieraliśmy klapę bagażnika. Było tam wszystko:
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ponad 400 kg słodyczy i przyborów szkolnych, chrzcielnica, świece i paschały, obrazy, szaty liturgiczne, nasze
bagaże i prowiant na drogę. Bóg jeden wie jak nam
się udało to przewieźć i nie płacić kary za nadbagaż,
zwłaszcza w Rosji, gdzie dopuszcza się tylko 35 kg
bagażu na osobę!
Przeprawa przez Rosję
zaczęła się od noclegu na parkingu
kościelnym. Opatuleni w śpiwory,
czapki i szale zwinęliśmy się
w kłębki na przednich siedzeniach. Zimno było niemiłosiernie, a ciepło szybko uchodziło
szparami więc co jakiś czas
zapalaliśmy silnik, żeby się
ogrzać. Czułam się jakbyśmy
byli na Mount Everest, a nie
w centrum miasta. Rano obudziły
nas cerkiewne dzwony. Wyruszyliśmy w dalszą drogę, ale
niestety zamarzła nam salarka
(ropa) i trzeba było wymienić
filtr topliwnyj filtr. Straciliśmy pół
dnia i 300 rubli, ale poznaliśmy
fajnych ludzi i nabyliśmy ruski
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filtr paliwa! Tego dnia obchodzono
w Rosji Dzień Kobiet. Na ulicach wisiały
ogromne plakaty z życzeniami, kwiaciarnie i targowiska tonęły w goździkach,
a każdy z napotkanych w drodze panów
zaopatrzony był już w mniejszą, bądź
większą wiązankę. Nawet wchodząc do
przydrożnej knajpki, gdzie zatrzymaliśmy się na kawę, mężczyźni składali mi
życzenia. To był najbardziej niezwykły
Dzień Kobiet w moim życiu! Jako ostatni
życzenia złożył mi pogranicznik przy
wjeździe do Kazachstanu o 23:50.
Obudziłam się. Golf warczał więc wywnioskowałam, że Bartek chyba trochę
zmarzł. Zapaliłam naszą turystyczną
butlę i zrobiłam herbatę nie wytykając
nosa z samochodu. Przyjemne ciepełko
rozeszło się po ciele i mogliśmy ruszyć
dalej. Z korzystaniem z toalety też nie
było większych problemów bo wzdłuż
głównej trasy wiodącej przez Kazachstan
stały latryny. Na temat warunków sanitarnych się nie wypowiadam, ale przynajmniej nie było przeciągów J. Zatrzymaliśmy się na kawę w przydrożnej
1, 2 knajpce. Już przy wejściu uderzył nas
charakterystyczny zapach dymu z pieca,
który kłębił się w małej izbie. Zajęliśmy
stolik przy oknie oblepionym folią. Na
parapecie stała lampa naftowa i zapałki.
Ściany pomalowane były na niebiesko, gdzie niegdzie
odpadał dużymi płatami tynk. Zamówioną kawę podano
nam w poobijanych kubkach. Jej smaku nigdy nie
zapomnę, była pyszna. Zamieniliśmy kilka słów
z gospodarzami, a w podzięce daliśmy trochę polskich
słodyczy, za co pozwolili nam się nawet sfotografować.
Daleko nie zajechaliśmy. Przy wjeździe do Kazachstanu nie wykupiliśmy strachowki (ubezpieczenia) bo
nie wiedzieliśmy, że trzeba, a są za to ogromne kary.
Pierwszy patrol, który nas zatrzymał chciał nam wlepić
spory mandat. Zostałam zaproszona do radiowozu.
No i zaczęło się tłumaczenie, że my pierwszy raz
w Kazachstanie, i że nie wiedzieliśmy o strachowce,
a jedziemy do naszego druga batiuszki (przyjaciela
księdza) i wieziemy z Polski podarunki dla dzieci.
Puścili nas i jeszcze nam pomachali na pożegnanie!
I tak było z każdym następnym patrolem dopóki nie
kupiliśmy tej nieszczęsnej strachowki.
Ostatnią noc w drodze (a była to już 4 noc w golfie)

przyszło nam spędzić na zajeździe gdzieś w polach.
Niebo było usłane gwiazdami, a kontury drzew prawie
się z nim zlewały. Głuchą ciszę przerywało wycie
zwierząt w lesie. Wyruszyliśmy zanim wstało słońce.
Bezkresne pola pokrywał teraz bladoróżowy śnieg,
nad którym unosiła się tajemnicza mgiełka. W oddali
majaczyły jakieś niekształtne postacie. Smarowałam na
kolanach kromki serkiem, gdy nagle Bartek ostro przyhamował. Wielbłądy! 4 Całe stado cudownych dzikich
dostojnych wielbłądów. Niesamowity widok. Wcześniej
widzieliśmy już tabuny dzikich koni, ale wielbłądów się
nie spodziewaliśmy. Kazachstan szokował na każdym
kroku.
Od Makińska dzieliło nas już niewiele. Najgorsza
droga nadal była przed nami. Samochód był mocno
obciążony. Trasa, na którą zjechaliśmy z tak zwanej
krajowej jedynki miała ok. 280 km i była zaznaczona
na żółto. Problem polegał na tym, że było to bezdroże
z rozjeżdżonymi, zamarzniętymi koleinami. Po sześciu
godzinach wyczerpującej jazdy dotarliśmy do Makińska,
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gdzie jeszcze godzinę zajęło nam znalezienie plebanii.
19 Na plac kościelny zajechaliśmy o 3 w nocy
z pękniętą oponą i bez przednich amortyzatorów
(wycieki, a łożyska się rozsypały całkowicie). Czekał na
nas Eduardo, który w telegraficznym skrócie „nauczył”
nas obsługi pieca, oddał klucze i pobiegł do domu.
Zostaliśmy sami. Wypakowaliśmy towar, wykąpaliśmy się i padliśmy. Padliśmy po 5 dniach podróży
i przebytych 4 950 kilometrach.
Niedziela. Trudno nam było się obudzić. Wiedziałam,
bo tylko tle zrozumiałam z nocnego tłumaczenia
Eduarda, że o 10:00 mamy dołożyć do centralnego.
Dom był pusty. Rozsunęłam zasłony i moim oczom
ukazał się niewielki kościółek z jasnego kamienia.
Plebania nie była duża. Dwa pokoiki, gabinet, kuchnia,
łazienka i salon. Wszystko w panelach, eleganckie,
ale skromne. W kącie salonu stał ołtarzyk z obrazem
Mati Bożej, stary krzyż i świeca. Otworzyłam drzwi do
pokoju ks. Rafała. Na łóżku leżała poskładana piżama,
obok na szafce nocnej obrazek św. Faustyny, O. Pio,
krzyż i różaniec. Wzruszył mnie ten pokój prawie tak
bardzo jak odkryte później zeszyty do j. rosyjskiego,
stosy książek i notatki, gdzie Rafał zapisywał wszystkie
wydatki od pieca centralnego po batoniki.
Kuchnia była nowocześnie wyposażona. Pełno w niej
było pozostałości po poprzedniku. Zrobiłam szybkie
śniadanie i poszliśmy na mszę. Oczywiście było już
po. W kościele spotkaliśmy siostrę Klarę, Toma i Marię
Angelikę. Obie przywitały się z nami bardzo serdecznie.
Zanim zdążyły pokazać nam kościół dołączył do nas
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Ojciec, którego imienia
niestety nie zapamiętałam.
Umówiliśmy się na 14:00
u Sióstr na obiad, a potem
na modlitwę oczywiście
w języku rosyjskim. Na
kompletę nie doszliśmy.
Ja padłam na łóżku, Bartek
przy stole w salonie nad
mapą. W piecu wygasło.
Następnego dnia o 8:30
stawiliśmy się w kościele na
różaniec. Każdy odmawiał
dziesiątek więc ja też tyle,
że po polsku. Na szczęście
Jezus, Maryja i Amen brzmią
tak samo w obu językach,
zatem wszyscy wiedzieli
kiedy się włączyć. Potem była
msza i jak się okazało nie
tylko my mieliśmy problem
z rosyjskim. Ojciec pochodził ze Szwajcarii i znał
tylko stałe części mszy. Kazanie wygłosił w swoim
języku, a tłumaczyła nam je s. Klara Toma. To była
międzynarodowa msza (Rosyjski jest ogólnie łatwy i
szybko wpada w ucho, ale jest też śmieszny zwłaszcza
jak na mszy zamiast „bierzcie i jedzcie” ksiądz mówi
„wazmitie i pakuszajtie”). Przedpołudnie spędziłam na
sprzątaniu. Zdecydowałam, że skoro Rafał pozwolił
nam mieszkać u niego, to odświeżymy mu domek
przed Wielkanocą. Koło południa wybraliśmy się do
mechanika, żeby naprawić golfa. Nie wiem jak dojechaliśmy nocą do Makińska na tej oponie, do dzisiaj
się zastanawiam. Nasi Aniołowie Stróżowie musieli
się nieźle napracować, żebyśmy w jednym kawałku
dotarli do celu. Jedno jest pewne, to że tam dotarliśmy
zawdzięczamy Panu Bogu i modlitwie wszystkich,
którzy o nas pamiętali.
Na obiad była prawdziwa złowiona w kazachstańskiej rzece ryba. Ojciec gadał to po rosyjsku to po
niemiecku, czego ja już w ogóle nie „panimała”. Tak
więc mieliśmy taki mały cyrk, ale nie załamało nas
to, bo jak mówią misjonarze „Alleluja i do przodu!”.
Wczesnym rankiem wybraliśmy się do Astany.
Wczoraj byliśmy się zameldować więc spokojnie
mogliśmy załatwiać wizy na powrót przez Rosję. Astana
jest niezwykle pięknym miastem. Centrum uderza
przepychem i nowoczesnością, gdzie nie sposób się
nie zachwycić monumentalnymi posągami i oszklonymi
budynkami o pomysłowych kształtach. Stara Astana
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to postkomunistyczny krajobraz lekko wyludnionego
miasta, z którym nie ma już nic tylko dzika i nieokiełznana przestrzeń. Tutaj także zderzają się dwa światy,
tak jak w innych państwach, gdzie przez lata panowała
komuna. Astana rozwija się bardzo dynamicznie. Pod
wieloma aspektami przewyższa już wiele miast europejskich, a co najpiękniejsze w tym wszystkim - budują
ją ludzie wszystkich narodowości i wyznań.
Mieszkając w Makińsku staraliśmy się jak najlepiej
spożytkować dany nam czas. Poza porządkowaniem
fary rozmawialiśmy z ludźmi, zwiedzaliśmy okolice,
a nawet udało nam się zrobić zakupy na targowisku,
gdzie za grosze kupiliśmy świeże szczupaki i dzikie
karpie. Dogadywaliśmy się dosyć łatwo. Ludzie byli
otwarci i pomocni. Wielu opowiadało nam o swoich
polskich korzeniach, a my słuchaliśmy z zapartym tchem.

Pod nieobecność ks. Rafała msze odbywały się tylko
w niedzielę. Tego dnia do parafii miał przyjechać ksiądz
z sąsiedniej parafii (tylko około 180 kilometrów). Jak się
kazało Polak. Msza była „na luzie”, jak msza dla dzieci.
Makińska wspólnota liczy około 60 wiernych więc
w kościele panował bardzo rodzinny nastrój. Ludzie
śmiali się, klaskali, śpiewali pieśni o bardzo skomplikowanych melodiach. Nawet się nie wysilałam żeby
śpiewać, bo nie nadążałam z czytaniem. Ks. Wojtek
zrobił wielkie oczy jak po mszy podeszliśmy się
przywitać. Siostry przygotowały obiad, w czasie którego
opowiedzieliśmy mu całą naszą przygodę. Skwitował
to jednym słowem: „szaleni”…
					

Asia

c.d.n.
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Z Kroniki Parafialnej
Ponieważ parafianie proszą mnie abym nie odchodził z Żabnicy,
postanowiłem zbudować sobie domek na ewentualną starość. Pytałem się
odpowiednich urzędów, oświadczyli mi, że mam takie prawo jak każdy
obywatel postawić sobie dom. Zabrałem się do tego z połową 1964 roku.
Wielu parafian pomagało mi pracą i pieniędzmi. Ukończono dom w roku
1965. Zaraz oddałem go Siostrom Albertynkom, które pomagały mi
w drugim stopniu w budowie. Zastrzegłem sobie w tym domu mieszkanie
i utrzymanie w starości. Równocześnie z budową domu zrobiliśmy trzy
żyrandole dla kościoła. Robił je miejscowy rzeźbiarz Józef Kupczak.
Po powiększeniu kościoła okazało się, że organ „Rygiera” 5 głosowy jest
za słaby. P. Biernacki sprzedał parafii stary organ z Luszca k. Rybnika.
Twierdził, że organ jest w bardzo dobrym stanie – 18 głosowy. Okazało
się jednak, że organ był dużo starszy i bardzo zniszczony. Nie podobał się
parafianom. Sprzedaliśmy go więc w roku 1965 do Włoch, za Warszawę.
Zamówiłem wtedy w Krakowie nowy organ 15 głosowy. Dziesięć głosów
zrobił nam za stary organ, a 5 głosów dopłaciliśmy 100.000. Bardzo ciężko
poszło z tą dopłatą. Parafianie nie chcieli dopłacić. W 1967 roku wypłaciliśmy.
W roku 1966 ekspozytura żabnicka została parafią. Odprawiliśmy Misje
i przeżyliśmy uroczystość Nawiedzenia.
W 1967 roku wypłaciliśmy organ. Kupiliśmy drugi organ i jesienią został
poświęcony organ i dzwon. W 1968 zaimpregnowaliśmy deski – szalunki
i wieże. W 1969 kupiliśmy agregat do ogrzewania kościoła. W 1970 roku
przenieśliśmy i gruntownie remontowaliśmy kaplicę na Skałce. Dotychczasowe
miejsce nie nadawało się. Przebudowaliśmy też drewutnię drewnianą na
murowaną i zrobiliśmy z tej drewutni salkę katechetyczną. Dotychczas
uczyłem w babińcu. Bardzo ciemno było. Teraz salka ma 5 x 7 m wymiaru.
Ponieważ pomiędzy kościołem a plebanią było dużo błota w porze deszczowej
wybetonowaliśmy cale podwórze. W 1971 roku na plebanii
zrobiliśmy centralne ogrzewanie. W kościele w okresie wielkiego
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postu odegrano Misterium Męki Pańskiej. Zajął się tym ks. Wikariusz Józef
Góra. (…) jednak nie było z tego przedstawienia. W roku 1972 odegraliśmy
znów to Misterium z korzyścią dla kościoła. Sprawiliśmy wtedy piękny
kielich. W lecie w tym samym roku oczyściliśmy ściany wewnątrz kościoła
i pociągnęli na nowo lakierem bezbarwnym. Zrobiliśmy boazerię w salce
katechetycznej.
			
			
			
			

Productum sub actu visitacionis decanalis
Die 21.10.1976 peractae
DECANATUS
Ks. Józef Piotrowski

Po ks. Górze dostałem pomocnika ks. Władysława Rypienia. Ale po roku
pracy w Żabnicy został przeniesiony do Cięciny. Ja napisałem do Kurii,
że sam nie dam rady w Żabnicy, a parafianie zamknęli bramę wielką kłódką.
Wikariusz musiał jednak iść do Cięciny, z tym, że w każdą niedzielę i święto
będzie przyjeżdżał ze Mszą św. i komunią. Dostałem także siostrę katechetkę.
Po roku takiej pracy przyszedł nowy wikariusz w osobie Franiszyna (…),
przyszedł z Podwilka na Orawie. Przy przywitaniu oświadczył mi
ks. Franiszyn ,że ma załatwiany wyjazd do Włoch. Tymczasem
powiększyliśmy pokój dla niego o 160 cm szerokości. Teraz ten pokój ma 430
– prawie 5 m. Ks. Franiszyn pracował w Żabnicy 4 lata. W kwietniu br.
prosiłem ks. Kardynała o następcę. Na razie jest wikariuszem ks. Mieczysław
Danielczyk, a po mojej śmierci, czy rezygnacji ma być proboszczem w Żabnicy.
				
				
				
				

Dokonano przeglądu przed wizytacją kanoniczną
Żabnica 25.IX.1978r.
Ks. Stanisław Piela
Ks. Józef Piotrowski - dziekan
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Z rodzinnego archiwum…

Z Węglewa, w powiecie żmigrodzkim na Dolnym Śląsku, dostaliśmy artykuły o uroczystościach setnych urodzin
naszej krajanki, pani Anieli Krzesak, która przyszła na świat w Żabnicy 16 marca 1912 roku. Zamieszczamy
w ramach rodzinnego archiwum fragment artykułu z zachodniego krańca Polski, bo rodzina to też wspólna
historia i pamięć, a nie tylko wspólny adres.
Gdyby ktoś rozpoznał siebie lub osoby na zdjęciach z „Rodzinnego archiwum” prosimy o podzielenie się
swoimi wspomnieniami, aby kolejne pokolenie mogło rozpoznać się i zakorzeniać coraz bardziej w rodzinnej
historii.

STO LAT, TO JEDYNIE WIEK
Aniela Krzesak urodziła się 16 marca 1912 roku w Żabnicy, w miejscowości leżącej w pobliżu Węgierskiej
Górki i Milówki, w powiecie żywieckim, w województwie śląskim. Na okoliczność swoich setnych urodzin
streściła swoje życie tak:
„Jestem rodowitą góralką. Pochodzę z wieloletniej rodziny, liczącej ośmioro rodzeństwa. Toteż od wczesnych
lat pomagałam rodzicom w wychowaniu młodszego rodzeństwa, bo byłam najstarsza. Pomagałam mamie
w pracach domowych i w polu. Krótko mówiąc, nie miałam dzieciństwa, bo bardzo szybko weszłam
w życie dorosłych. Tato pracował w lesie, aby dorobić trochę na utrzymanie licznej rodziny. Ukończyłam tylko
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4 klasy szkoły podstawowej, żeby nauczyć się pisać, czytać i liczyć. Od wczesnych lat służyłam u leśniczego,
jako pomoc domowa i zarobione pieniądze oddawałam do domu, na życie. Mieszkaliśmy w chatce góralskiej
(jedna izba), ale wspominam ją często, ponieważ choć chatka była bez wygód, to nie brakowało w niej ciepła
rodzinnego. Czułam się w naszym domu potrzebna i dowartościowana.

Kiedy miałam 27 lat wybuchła wojna i zostałam wywieziona z grupą ludzi na prace przymusowe koło
Góry Śląskiej do bauerów. Pracowałam w dużym gospodarstwie rolnym, było bardzo ciężko. Mieszkałam
na poddaszu, gdzie było brudno, zimno, a najgorzej było zimą. Jedzenie jako takie, bo przypadła mi rodzina
niemiecka, nawet niczego sobie.
Po upływie pięciu lat z grupą ludzi, i między innymi z przyszłym mężem, mamy wrócić do swoich stron
rodzinnych, niesamowita radość.
Jednak los chciał inaczej. Zatrzymaliśmy się w Węglewie. Zajęliśmy domek, w którym do dzisiaj mieszkam.
Tu postanowiliśmy założyć rodzinę... W 1945 roku jako pierwsi wzięliśmy ślub w Żmigrodzie, w kościele
św. Trójcy. Pracowałam razem z mężem Marcinem na 11 hektarowym gospodarstwie. Dorobiliśmy się przysłowiowej łyżki.
Przeżyliśmy w małżeństwie 45 lat. Urodziłam pięcioro dzieci, ale dane mi było wychować tylko dwoje.
3 - letni synek zginął po kołami pociągu, a bliźniaki zmarły. Dopiero w 1948 roku, w kwietniu, urodziła się
córka Mieczysława, z którą mieszkam do chwili obecnej. W 1950 roku urodził się syn Stefan, który odszedł
od nas w wieku 56 lat, trochę za wcześnie. Przeżyłam to bardzo. Analizując swoje życie mogę powiedzieć,
że nie byłam rozpieszczana, ale Bóg dał, że doczekałam się setnych urodzin. Jestem osobą najstarszą w mojej
rodzinie, w naszej miejscowości Węglewo i chyba w okolicy.
Nie żałuję, że mieszkam na Dolnym Śląsku. Moim marzeniem i męża było wykształcenie dzieci, aby miały
w życiu lżej niż my, by potrafiły realizować zamierzone cele... Cieszę się, że wychowałam dwoje dzieci
i doczekałam się zięcia Daniela, synowej Krystyny, trzech wnuków: Arkadiusza, Małgorzaty, Mariusza, a także
czterech prawnuków: Marcina, Aleksandry, Agaty, Moniki. Moją pasją była praca i chciałabym, aby moje wnuki
i prawnuki odziedziczyły tę maksymę życia....
Władysław Ruszkiewicz, Nowa Gazeta Trzebnicka
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KLEJNOTY JUBILEUSZÓW
W NASZEJ PARAFII
„Miłość mi wszystko wyjaśniła, Miłość wszystko rozwiązała
- dlatego uwielbiam tę Miłość, gdziekolwiek by przebywała...”

Jan Paweł II

DIAMENTOWY

60-lecie sakramentu małżeństwa przeżywali:
1.
2.

Maria i Jan Bednarz
Weronika i Józef Kupczak

ZŁOTY

50-lecie sakramentu małżeństwa przeżywali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Emilia i Józef Błażyczek
M aria i Józef Dudka
Aniela i Dominik Jurasz
Michalina i Edward Kanik
Stefania i Henryk Widełka
Teresa i Józef Żyrek
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„Życzę Wam, drodzy Bracia i Siostry w podeszłym
wieku, abyście pogodnie przeżywali lata, które Bóg
przeznaczył każdemu z Was, pragnę zarazem bardzo
otwarcie podzielić się z wami uczuciami, jakich
doznaję u schyłku mego życia, po ponad dwudziestu
latach posługi na Stolicy Piotrowej i w oczekiwaniu
na bliskie już trzecie tysiąclecie. Mimo ograniczeń
mego wieku bardzo wysoko cenię sobie życie i umiem
się nim cieszyć. Dziękuję za to Bogu! Pięknie jest
służyć aż do końca sprawie Królestwa Bożego.”
Z listu Jana Pawła II „Do moich Braci i Sióstr ludzi w podeszłym wieku!”

IDŹ ogłoś to po górach

Tyle wiemy ile się dowiemy. Dlatego tak ważna
jest wiarygodność źródeł. W czasach „Solidarności”
ludzie bojkotowali Dziennik Telewizyjny, ponieważ
wiadomości programowo fałszowały rzeczywistość.
Na murach pojawiły się hasła „TELEWIZJA KŁAMIE”.
Dzisiaj zamiast ówczesnych dwóch programów informacyjnych, możemy wybierać spośród kilkunastu. Ale we
wszystkich identyczne informacje w bardzo podobnym
tonie i tylko wiadomości TV TRWAM, niezależnie od
sympatii, informują o ważnych wydarzeniach, których
dziennikarze innych stacji nie zauważają. Dlatego warto,
nawet dla wyrobienia sobie własnego zdania, korzystać
z tego alternatywnego źródła wiedzy, żeby nie obudzić
się jako ostatni.
Wybory, które obaliły komunizm poprzedzało hasło
„Obudź się, bo cię przegłosują!”, dzisiaj trzeba się obudzić,
aby nagle nie znaleźć się w nieznanym sobie kraju.

POLSKA SIĘ BUDZI
Chyba tylko w Polsce możliwe jest, żeby masowe
zgromadzenie publiczne poprzedzał wspólny Różaniec
i Msza św. Tak było 29 września w Warszawie.
Z pewnością na każdym z uczestników marszu wielkie
wrażenie zrobiła ta modlitwa wypowiadana wspólnie
przez dziesiątki tysięcy ludzi.
Takich rzesz stolica nie widziała od czasu pielgrzymek Ojca Świętego Jana Pawła II. Nigdy wcześniej
po 1989 r. tylu Polaków nie demonstrowało razem
w obronie demokracji. 150, 200, 300 tysięcy? Trudno
precyzyjnie oszacować, ilu uczestników zgromadził
sobotni przemarsz. Bez wątpienia było ich kilka razy
więcej, niż podały to „służby porządkowe”, które
doliczyły się ledwie 40-50 tys. manifestujących, co
skwapliwie powtórzyło wiele prorządowych mediów.
Taktyka minimalizowania znaczenia marszu z 29
września nie jest zresztą żadną niespodzianką.
Skoro opisywanie sobotniej manifestacji w konwencji
wielkiej awantury i kojarzenia jej z „budzącym się
faszyzmem” wzięło w łeb, wobec faktu, że demonstracja przebiegała w bardzo spokojnej, a nawet radosnej
atmosferze, sprzyjające rządowi media musiały znaleźć
inny klucz, który pozwoliłby ją zdyskredytować. Stąd
próby podsumowywania marszu wyłącznie w kate-

goriach politycznej rozgrywki. Wicepremier Pawlak
na podlaskiej konwencji PiS pytany o manifestację
powiedział, że „nie potrzeba nam teraz ulicznych
demonstracji i awantur, ale współpracy”. Niektórzy
dziennikarze snują przyprawione cynizmem rozważania
porównujące „obudzonych” Polaków do ruchu
„oburzonych”, który kilka miesięcy temu przetoczył
się przez zachodnie metropolie, po czym zgasł jak
jeszcze jedna sezonowa moda. Trudno przystać na te
analogie, ponieważ źródła obecnego kryzysu państwa
w Polsce są zupełnie różne od tych, które zrodziły
protesty „oburzonych” w krajach Zachodu. Z kolei inni
politolodzy i publicyści zaczęli z niepokojem spekulować
na temat rysującego się sojuszu ojca Rydzyka z PiS
i „Solidarnością” i dociekać, czy ten konglomerat dotrwa
do najbliższych wyborów. Mam wrażenie, że to, co
wydarzyło się w sobotę 29 września w stolicy, było
czymś więcej niż tylko kolejnym epizodem konfliktu
między obozem rządzącym a opozycją. Po latach
marazmu doczekaliśmy się w końcu w Polsce autentycznego społecznego poruszenia. Nie chcę przesądzać,
czy będzie ono dostatecznie silne, żeby zmienić obraz
naszej rzeczywistości, ale jestem pewien, że mamy do
czynienia z nowym jakościowo zjawiskiem.
Obserwując uczestników marszu w obronie Telewizji
Trwam i demokracji, można powiedzieć, że reprezentowali oni cały przekrój społeczny. To na pewno
nie był ogólnopolski zlot „moherowych beretów”
(w tym miejscu chylę czoła przed wszystkimi noszącymi
takie nakrycie głowy). W pochodzie, który przetoczył
się przez centrum Warszawy, szło bardzo wielu ludzi
młodych i w średnim wieku. Przypuszczam, że wielu
z nich na co dzień nie ogląda Telewizji Trwam. Do
wzięcia udziału manifestacji skłoniła ich postępująca
bardzo szybko degeneracja polskiej demokracji,
za którą odpowiada ekipa premiera Donalda Tuska
i wspierające ją środowiska. Z rozmów prowadzonych w
czasie marszu usłyszeć można było, że ludzie mają dość
arogancji i okłamywania przez władzę, wszechobecnego złodziejstwa i prywaty, ogłupiania przez media.
Chcą godnego życia, prawdy. Na przykład o tym,
co rzeczywiście wydarzyło się w Smoleńsku. Coraz
więcej Polaków mierzi panosząca się demoralizacja,
promowana przez tzw. elity.
To były powody, które ściągnęły dziesiątki tysięcy
ludzi z całego kraju na manifestację do stolicy. Sprawa
nie przyznania Telewizji Trwam miejsca na cyfrowym
multipleksie przechyliła szalę goryczy. Bezczelność
i obłuda urzędników Krajowej Radiofonii i Telewizji
prezentowana w tej sprawie zjednoczyła ludzi, którym
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pewnie na co dzień nie byłoby po drodze. Stąd różnorodność, którą można było dostrzec podczas Mszy na
placu Trzech Krzyży, a później w trakcie przemarszu na
plac Zamkowy. W warszawskiej manifestacji bynajmniej
nie uczestniczyli tylko „biedni, gorzej wykształceni
mieszkańcy małych miast i wsi”. Zjednoczenie tylu
Polaków wokół sprawy Telewizji Trwam to ogromny
sukces ojca Tadeusza Rydzyka. Redemptorysta z Torunia
jest najbardziej zdemonizowaną postacią naszego życia
publicznego ostatnich 20 lat. Teraz wielu, zwłaszcza
młodych ludzi, odkrywa (niekiedy ze zdziwieniem),
że szef Radia Maryja wcale nie jest uosobieniem
ciemnogrodu i katolickiego wstecznictwa, ale liderem
wolnych mediów, bez których nie ma mowy o
prawdziwej demokracji.
Marsz „Obudź się, Polsko” to także sukces Prawa
i Sprawiedliwości oraz związku zawodowego „Solidarność”. [...] Czy ta jedność, której zaczynu można
było doświadczyć owej soboty w Warszawie, okaże się

kalendarium
19 PAŹDZIERNIKA
Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko, kapłan i męczennik.
Kapelan warszawskiej „Solidarności”, bestialsko
zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa (19.10.1984 r.). ZŁO DOBREM
ZWYCIĘŻAJ!

22 PAŹDZIERNIKA
Bł. Jan Paweł II, papież. 16 października 1978
krakowski metropolita, kard. Karol Wojtyła zostaje
wybrany papieżem i przyjmuje imię Jana Pawła
II. Umiera na Watykanie w 27 roku swojego pontyfikatu 2 kwietnia 2005r. Historycy nadają mu
przydomek Jan Paweł Wielki. NIE LĘKAJCIE SIĘ
OTWORZYĆ DRZWI CHRYSTUSOWI!

trwała? Historia skłania do pesymizmu, ale nadzieję
daje wiara.
Chyba tylko w Polsce możliwe jest, żeby masowe
zgromadzenie publiczne poprzedzał wspólny Różaniec i
Msza św. Tak było 29 września w Warszawie. Wielkie
wrażenie robi modlitwa wypowiadana wspólnie przez
dziesiątki tysięcy ludzi. Pewnie bez tej modlitwy sobotni
marsz nie udałby się tak dobrze. [...] Wszystko odbyło się
bez przejawów agresji i najmniejszych choćby ekscesów.
Teraz pozostaje wytrwać nie tylko przy słusznych postulatach Telewizji Trwam, ale i przy dążności do zmiany
państwa na lepsze. Być może potrzebne będą kolejne
marsze, być może to początek drogi do zmian, ale
nie można z niej schodzić. Nie można pozwolić,
żeby Polska dalej grzęzła w nihilizmie i rozkładzie.
Końcowe słowa redemptorysty ojca Jana Króla, że
jeżeli będzie trzeba, przyjedziemy do Warszawy znów
i będzie nas jeszcze więcej, brzmiały jak znak nadziei.
Ryszard Gromadzki, Przewodnik Katolicki nr 40/2012

11 LISTOPADA
Święto Niepodległości jest najważniejszym
polskim świętem narodowym. 11 listopada 1918
roku po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Po latach rozbiorów, dokonanych przez
Austrię, Prusy i Rosję w latach 1772-1795, powstaniach narodowych (Listopadowym 1830 i Styczniowym 1863), zmaganiach na różnych frontach, Polacy
dzięki niezłomności, patriotyzmowi i bohaterstwu
wywalczyli wolność. Historyczną rolę w odzyskaniu
naszej niepodległości odegrał pierwszy marszałek
Polski – Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy
Paderewski i Wincenty Witos.
Dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym
w 1937 roku. Od roku 1939 do 1989 obchodzenie tego
święta było zakazane. Po upadku rządów komunistycznych nabrało szczególnego znaczenia i jest dniem
wolnym od pracy. BÓG, HONOR, OJCZYZNA!

13 GRUDNIA
Rocznica wprowadzenia w Polsce
13 grudnia 1981 stanu wojennego wprowadzonego przez Wojskową Radę Ocalenia Narodowego
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dla złamania i zlikwidowania wolnościowego zrywu
„Solidarności”. Początkowo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego, który przekształcił się w
narodowy ruch społeczny. Polacy mając dość kłamstw i
arogancji komunistycznej władzy chcieli odnowy życia
i prawdziwej demokracji.
W latach 1981–1982 władze komunistyczne przetrzymywały
w specjalnie utworzonych obozach dla internowanych 9 736
działaczy podziemia, w tym 313 kobiet.
Innym rodzajem ofiar są osoby szykanowane przez

władze za działalność opozycyjną. Wiele z nich było
prześladowanych i wyrzucanych z pracy z tzw. wilczymi
biletami, eksmitowanych z zajmowanych przez siebie
mieszkań, w końcu zmuszanych do emigracji.
Według większości historyków stan wojenny przetrącił
w naszym społeczeństwie kręgosłup wolnościowego zrywu jaki generowała „Solidarność” i zniszczył
w większości wiarę w lepszą przyszłość.
NIE MA WOLNOŚCI BEZ SOLIDARNOŚCI.

Po przeprowadzonych wizytacjach Ks. Biskupa i ks. Dziekana podjęto decyzję o uporządkowaniu spraw
dotyczących administrowania cmentarzem parafialnym.
Nasz cmentarz musi funkcjonować na zasadach przyjętych we wszystkich parafiach, które mają w zarządzaniu
cmentarze. Cmentarz domaga się między innymi utrzymania porządku, wywozu śmieci, wycinki drzew, naprawy
i konserwacji ogrodzenia, podlegając stałej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Sanepidu). Cmentarz
potrzebuje gospodarza, który będzie dozorował i monitorował wszystko co się na terenie cmentarza dzieje.
W związku z zaleceniami należy również ustalić aktualnych właścicieli grobów. Przygotowywany jest regulamin
cmentarza i zgodne ze standardami propozycje opłat cmentarnych. W ramach już podjętych działań na zlecenie
Parafii firma ArtLookGallery s.c. opracowała program „Interaktywny Administrator Cmentarzy”. Zawiera on:
- elektroniczną bazę osób pochowanych;
- płatności;
- opiekunów grobów;
- mapę cmentarza;
- nekrologi;
- rocznice.
Więcej informacji pod adresami internetowych stron parafialnego cmentarza w Żabnicy:
Adres główny usługi:

www.polskie-cmentarze.com/zabnica/
Internetowy System Wyszukiwania Osób Pochowanych GROBONET2.2:

www.polskie-cmentarze.com/zabnica/grobonet
Interaktywna eMapa cmentarza:

www.polskie-cmentarze.com/zabnica/mapa
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SALON
KOSMETYCZNY
„Twoje 5 Minut”

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

-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
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BÓG ZAPŁAĆ
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Parafii Rzymsko - Katolickej
p. w. Matki Bożej Częstochowskiej
i św. Jana Kantego

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

MSZE ŚW.
w niedziele i święta kościelne: 700; 915; 1100; 1800.
1530 (w kaplicy na Skałce od VI do X)
Msze św. w święta zniesione: 700; 1600; 1800.
Msze św. w dni powszednie: 630; 1800 (1730).
NABOŻEŃSTWA W CIĄGU ROKU:
Nowenna do MB Częstochowskiej - środa 1800
Nowenna do Miłosierdzia Bożego (z wystawieniem Najśw. Sakramentu) - czwartek 1800
Koronka do Miłosierdzia Bożego - piątek 1500
Litania i Akt Oddania Najśw. Sercu Pana Jezusa I piątek miesiąca 630 i 1800
Wezwania do Matki Bożej - I sobota miesiąca 630
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu N.M.P. niedziela 640
Nabożeństwa fatimskie - od maja do października
Nabożeństwo majowe, czerwcowe, różańcowe po wieczornej Mszy św.
Nabożeństwo 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 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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Bielsko-Biała
31 sierpnia 2012

ŚWIĘCENIA
DIAKONATU
Jarosława
Jarco

W STRONĘ ŚWIĘTOŚCI
Sześćdziesiąt sekund ma minuta
sześćdziesiąt minut ma godzina
sześćdziesiąt lat
to jedna kopa
po której druga
się zaczyna
Wieczność dzielona
wskazówkami
małe i duże odniesienia
świeczka na torcie
mignie płomieniem
słupkiem przydrożnym
w pędzie zbawienia
To pierwsza kopa
na polu życia
co po horyzont
wieczności sięga
i pierwszy rozdział
księgi żywota
a do przeżycia jest
cała księga

W Bogu czas mierzy
kto żyje Bogiem
według przyjaźni
i dobrych czynów
niech jeden uśmiech
nieba wystarczy
zamiast niejednej
kopy wawrzynów
Jeden dzień w Panu
jak tysiąc lat,
a tysiąc lat
jak jeden dzień,
w świętości światłość
wiedzie nas czas
Bóg z serca wyjął
nam grzechu cierń.
A.L.D

