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Kochani!
Tegoroczne doświadczenie Wielkiego Postu 

w wyjątkowy sposób przygotowuje Kościół na 
doświadczenie Zmartwychwstania Pana Jezusa. 
Coroczne dekoracje w kościele, świąteczne kartki 
i życzenia, atmosfera świąt wpisały się w naszą co-
dzienność, jak niedzielny Anioł Pański z papieżem. 
Najpierw Janem Pawłem II, później Benedyktem 
XVI. Przyzwyczailiśmy się tak do naszych wyobrażeń 
wiary, że zrobienie miejsca na Stolicy Apostolskiej, 
dla kolejnego następcy Świętego Piotra przyjęliśmy 
z niedowierzaniem. Benedykt XVI przypomniał 
całemu Kościołowi, że Jezus Zmartwychwstał 
naprawdę i w Duchu Świętym kieruje rzeczywiście 
swoim Kościołem. Żegnając się z  Kolegium Kar-
dynalskim, Papież powiedział, że pośród nich jest 
już jego następca, wybrany przez Pana Jezusa, a oni 
podczas konklawe mają  go tylko wskazać. 

Nasze Rekolekcje Wielkopostne będą miały miejsce 
podczas modlitwy kardynałów w Kaplicy Sykstyń-
skiej o światło Ducha Świętego. My włączając się 
w tę modlitwę będziemy współuczestnikami tego 
wydarzenia. Bo, jak powiedział Ojciec Święty podczas 
ostatniej audiencji, jesteśmy żywym Kościołem, 
w którym świat ma spotkać żyjącego Chrystusa.

Przeżywamy Rok Wiary, który Papież ogłosił, 
abyśmy ożywili swoje osobiste relacje z Bogiem. 

Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale i krzyż, a przede 
wszystkim Triduum Paschalne mają nam pomóc do-
świadczyć, jak przez Stwórcę bezgranicznie i bez-
warunkowo jesteśmy kochani. Do tych wyjątkowych 
świąt Zmartwychwstania, podczas których ma zmar-
twychwstać nasza wiara przygotuje nas modlitwą 
i słowem Bożym salwatorianin ks. Mirosław Socała. 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, który „nigdy nas 
nie opuszcza, jest blisko nas i ogarnia nas swoja miłością.”

Gorąco proszę, aby w swoich planach i pamięci 
przeznaczyć czas od 9 do 13 marca na udział 
w tych szczególnych rekolekcjach. Szczegółowym 
plan, również przebiegu liturgii Wielkiego Tygodnia, 
jest wewnątrz numeru.

Na wzgórzu ponad naszym kościołem góruje 
zawołanie świętego Franciszka POKÓJ I DOBRO. 
Przyzwyczailiśmy się do obecności franciszkańskiego 
znaku skrzyżowanych rąk Chrystusa i Franciszka. 
Pół wieku Żabnica jest bogata obecnością Sióstr 
Albertynek. Ich Założyciel, święty Brat Albert, jako 
Adam Chmielowski odkrył Jezusa w najuboższych 
i przywdział  habit tercjarza, aby im służyć. Zamienił 
pracownię malarską i świat krakowskich salonów na 
ogrzewalnie i schroniska dla bezdomnych żebraków. 

 Spotkanie z Chrystusem przynosi pokój, który 
staje się źródłem dobra. Dobra konkretnego jak chleb 
dla głodnego, jak schronienie dla bezdomnego, jak 
pomocna dłoń dla bezradnego.

Pytania z Sądu Ostatecznego, nazwane w katechizmie 
uczynkami miłosierdzia względem ciała, to pytania 
o prawdziwą miłość. Od 50 lat nasze Siostry Albertynki 
pokazują, według wskazań św. Brata Alberta, jak na 
te pytania odpowiadać. Bo przy spotkaniu z Tym, 
który „przyjdzie sądzić żywych i umarłych”, będziemy 
pytani tylko o miłość. Taką miłość.

 Ponawiając zaproszenie na Wielkopostne 
Rekolekcje, życzę wszystkim Parafianom i ich 
bliskim, aby tegoroczne święta Zmartwychwstania 
Pańskiego były czasem żywej wiary i doświadczania 
miłości, dobrej jak chleb. A każdy jej okruszek  niech 
stanie się zadatkiem powstania z martwych do życia 
w wiecznej miłości naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 

Ks. Proboszcz

Benedykt XVI

KRZYŻOWA DROGA WIARY
Trudno wierzyć we Wszechmogącego, który dał się ukrzyżować,
a jeszcze trudniej, gdy krzyżują tych, którzy w to wierzą.
Najtrudniej jednak samemu wziąć krzyż o nic nie pytając.
Wiara nie daje odpowiedzi na wszystkie pytania,
ale każde pytanie może być początkiem wiary.
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PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
ŻABNICA 9.03 -13.03. 2013 r.

SOBOTA - 9 marca
godz. 1800 Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla wszystkich
  Po Mszy św. nauka stanowa dla młodzieży

NIEDZIELA - 10 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 - 11 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 - 12 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 - 13 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 ‘2013
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MODLĄC SIĘ O ŚWIĘTYCH KAPŁANÓW
Według stałego świadectwa Tradycji, tajemnica 

i rzeczywistość Kościoła nie ograniczają się do 
struktury hierarchicznej, do liturgii, sakramentów 
i regulacji prawnych. Najgłębszej natury Kościoła 
i pierwszego źródła jego uświęcającej skutecz-
ności, należy szukać w jego mistycznej jedności 
z Chrystusem.

Nie można wyobrazić sobie tej jedności 
w oderwaniu od Tej, która jest Matką Słowa 
Wcielonego i która, z woli Jezusa, była głęboko z Nim 
zjednoczona, dla zbawienia całego rodzaju ludzkiego.

W świetle tego nauczania wierni, kierując spojrzenie 
ku Maryi wezwani są do naśladowania pierwszej 
uczennicy i matki. To Maryi, w osobie Jana, u stóp 
krzyża powierzony został każdy uczeń; i tak, stając 
się Jej dziećmi, wierni uczą się od Niej prawdzi-
wego sensu życia w Chrystusie.

Kościół zamierza w sposób zupełnie szczególny, 
zawierzyć Maryi, Matce Najwyższego i Wiecznego 
Kapłana, wszystkich kapłanów, wzbudzając 

w Kościele ruch modlitewny. JEGO CENTRUM 
BĘDZIE ADORACJA EUCHARYSTYCZNA, 
ROZCIĄGNIĘTĄ NA DWADZIEŚCIA CZTERY 
GODZINY, TAK ABY Z KAŻDEGO ZAKĄTKA 
ZIEMI ZAWSZE WZNOSIŁA SIĘ KU BOGU, 
NIEPRZERWANIE, MODLITWA ADORACJI, 
WDZIĘCZNOŚCI, UWIELBIENIA, PROŚBY 
I ZADOŚĆUCZYNIENIA. Jej celem będzie 
wzbudzenie wystarczającej liczby świętych powołań 
do stanu kapłańskiego. Jednocześnie duchowego 
towarzyszenia  tym wszystkim, którzy już zostali 
powołani do kapłaństwa służebnego i są ukształtowani 
na podobieństwo Jedynego Najwyższego i Wiecznego 
Kapłana. Modlitwa ta ma sprawić, aby coraz lepiej 
służyli Jemu i braciom pełniąc funkcje Chrystusa 
i reprezentując Go, jako głowę i pasterza Kościoła.

Z Listu Kongregacji Kongregacja ds. Duchowień-
stwa w sprawie adoracji eucharystycznej i modlitwy 
o powołania kapłańskie. 

Program Wieczystej Adoracji wyznaczonej dla naszej Parafii 
na dzień 23 marca (sobota), 2013 roku.

6.30  - Msza święta; wystawienie Najświętszego Sakramentu
     i rozpoczęcie Adoracji
7.00  - od szkoły do kościoła
8.00  - Dolna Żabnica do pierwszego mostu
9.00  - Myce, od pomnika do drugiego mostu
10.00 - Młodzież gimnazjalna i licealna 
11.00 - Dzieci ze szkoły podstawowej
12.00 - Płone, Skałka, Wojtatówka, Milówki
13.00 - Górna Żabnica - od Bednarzy do tartaku, Kępki
14.00 - Od strażnicy do wodospadu
15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.30 - Od kościoła do strażnicy
16.30 - Adoracja w ciszy
17.30 - Zakończenie Adoracji i Msza św. wieczorna
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Stacja 1. Sąd Piłata:
„Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego.”
To kto jest winny?

 

Z nauczania Ojca Świętego
Jana Pawła II 

i Benedykta XVI 

DROGOWSKAZY

TRWAJCIE MOCNI W WIERZE!
Przeto i my od dnia, w którym to usłyszeliśmy, 

nie przestajemy za was się modlić i prosić [Boga], 
abyście doszli do pełnego poznania Jego woli, 
w całej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście 
już postępowali w sposób godny Pana, w pełni Mu 
się podobając, wydając owoce wszelkich dobrych 
czynów i rosnąc przez głębsze poznanie Boga 
(Kol 1,9-10).

Tak jak apostoł Paweł w usłyszanym przed 
chwilą tekście biblijnym, również i ja odczuwam 
w moim sercu obowiązek, aby podziękować przede 
wszystkim Bogu, który prowadzi Kościół i daje mu 
wzrost, który sieje swoje Słowo i w ten sposób karmi 
wiarę swego ludu. W tej chwili moje serce rozszerza 
się i obejmuje cały Kościół rozproszony po całym 
świecie. Dziękuję Bogu za „wiadomości”, jakie 
w tych latach posługi Piotrowej mogłem otrzymywać, 
a dotyczących wiary w Pana Jezusa Chrystusa 
i miłosierdzia, które krąży w ciele Kościoła i daje 
mu życie w miłości oraz nadziei otwierającej nas 
i ukierunkowującej ku pełni życia, ku ojczyźnie 
w Niebie. Czuję, że niosę wszystkich w modlitwie, w 
tej teraźniejszości, która jest czasem Boga, w której 
zbieram każde spotkanie, każdą podróż, wszystkie 

wizyty duszpasterskie. Wszystko i wszystkich 
gromadzę w modlitwie, aby powierzyć ich Panu: 
abyśmy w pełni poznali Jego wolę, w całej mądrości 
i duchowym zrozumieniu, i abyśmy postępowali w 
sposób Jego godny, Jego miłości, wydając owoce 
wszelkich dobrych czynów. 

W tej chwili wypełnia mnie wielka ufność, bo 
wiem, każdy z nas wie, że Słowo Prawdy Ewangelii 
jest siłą Kościoła, jest jego życiem. Ewangelia 
oczyszcza i odnawia, przynosi owoce, gdziekol-
wiek wspólnota wierzących słucha jej i przyjmuje 
łaskę Bożą w prawdzie i żyje w miłości. To jest 
moja ufność, to jest moja radość.

Kiedy 19 kwietnia, prawie osiem lat temu, 
zgodziłem się na przyjęcie posługi Piotrowej, miałem 
to mocne przekonanie, które mi zawsze towarzy-
szyło. W tamtym momencie, jak już wielokrotnie 
wspominałem, w moim sercu rozbrzmiewały te 
słowa: „Panie, czego żądasz ode mnie? Na moje 
ramiona nakładasz wielki ciężar, ale jeśli Ty tego ode 
mnie żądasz, na Twoje słowo zarzucę sieci, będąc 
pewnym, że Ty mnie poprowadzisz, także z moimi 
słabościami. I po ośmiu latach mogę powiedzieć, że 
Pan mnie rzeczywiście prowadził, był blisko mnie, 
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Stacja 2. Jezus bierze krzyż:
Tak zaciekle potrafimy walczyć o swoje.
Dlaczego rezygnujemy z praw do własnych krzyży?

każdego dnia mogłem odczuwać Jego obecność. 
Był to odcinek drogi Kościoła z chwilami radości 
i światła, ale też chwilami niełatwymi. Czułem 
się jak Piotr i apostołowie w łodzi na Jeziorze 
Galilejskim: Pan dał nam wiele dni słonecznych 
i łagodnego wiatru, dni obfitych połowów. Były też 
jednak chwile, kiedy wody były wzburzone i wiatry 
przeciwne – jak w całej historii Kościoła – a Pan, 
wydawało się, że śpi. Ale ja zawsze wiedziałem, 
że w tej Łodzi jest Pan, i zawsze wiedziałem, że 
łódź Kościoła nie jest moja, nie jest nasza, lecz 
Jego i że On nie pozwoli, aby zatonęła. To On ją 
prowadzi, oczywiście także poprzez ludzi, których 
wybrał, ponieważ tak zechciał. Taka była i jest ta 
pewność, której nic nie może przysłonić. To właśnie 
z tego powodu dzisiaj moje serce wypełnione jest 
wdzięcznością wobec Boga, który sprawił, że nigdy 
nie brakowało całemu Kościołowi, a także i mnie 
Jego pociechy, Jego światła, Jego miłości.

Znajdujemy się w Roku Wiary, którego zapragną-
łem dla umocnienia naszej wiary w Boga w sytuacji, 
kiedy wydaje się, że jest On spychany na drugi plan. 
Chciałbym zachęcić wszystkich do odnowienia 
stałej ufności w Pana, rzucenia się – jak dzieci 
– w ramiona Boga, mając pewność, że ramiona 
te zawsze nas wspierają i są tym, co pozwala 
nam kroczyć każdego dnia nawet w utrudzeniu. 
Chciałbym, aby każdy czuł się miłowanym przez 
tego Boga, który dał swego Syna za nas i ukazał 
nam swoją miłość bez granic. Chciałbym, aby 
każdy poczuł radość bycia chrześcijaninem. 
W pięknej modlitwie, którą odmawia się codziennie 
rano, mówimy: „Uwielbiam Cię, o mój Boże, 
i kocham Cię z całego serca. Dziękuję Ci, żeś mnie 
stworzył, chrześcijaninem uczynił…”. 

Tak, jesteśmy szczęśliwi z powodu daru wiary. 
Jest to najcenniejsze dobro, którego nikt nie może 
nam zabrać! Dziękujemy za to Bogu każdego 
dnia, przez modlitwę i prawdziwe życie chrze-

ścijańskie. Bóg nas kocha, ale oczekuje, abyśmy 
także i my Go kochali!

(…)  W tym miejscu chciałbym podziękować 
z całego serca także tym wszystkim, tak licznym 
na całym świecie, którzy w ostatnich tygodniach 
przysyłali mi wzruszające wyrazy bliskości, przyjaźni 
i modlitwy. Tak, Papież nigdy nie jest sam, teraz 
ponownie tego doświadczam w sposób tak mocny, 
że porusza serce. Papież należy do wszystkich i tak 
wielu czuje się jemu bliskich. Prawda, że otrzymuję 
listy od wielkich tego świata – szefów państw, 
zwierzchników religijnych, przedstawicieli świata 
kultury i innych. Ale dostaję także mnóstwo listów 
od ludzi prostych, którzy piszą od serca i dają 
mi odczuć swoje uczucie życzliwości rodzące się 
z bycia razem z Jezusem Chrystusem w Kościele. 
Te osoby nie piszą do mnie, jak się pisze np. do 
księcia czy innej osobistości, której się nie zna. 
Piszą do mnie jak bracia i siostry, bądź jak synowie 
i córki – w duchu rodzinnej więzi pełnej miłości. 
W tym wszystkim można namacalnie doświadczyć, 
czym jest Kościół. To nie jakaś organizacja czy sto-
warzyszenie o religijnych czy humanitarnych celach, 
ale żywe ciało, komunia braci i sióstr w Ciele Jezusa 
Chrystusa, które jednoczy wszystkich. Doświadczyć 
Kościoła w taki sposób i móc niemal dotknąć mocy 
jego prawdy i miłości jest powodem wielkiej radości 
w czasie, kiedy wielu mówi o jego schyłku. Lecz my 
widzimy, jak Kościół jest dzisiaj pełen życia.

Doświadczyłem w tych ostatnich miesiącach, że 
moje siły słabną i natarczywie prosiłem Boga na 
modlitwie, aby oświecił mnie swoim światłem, bym 
mógł podjąć najwłaściwszą decyzję, nie dla mojego 
dobra, ale dla dobra Kościoła. Podjąłem ten krok z 
pełną świadomością jego wagi, a także nowości, ale 
z głębokim pokojem ducha. Kochać Kościół, oznacza 
także mieć odwagę podjąć trudne wybory, pełne 
bólu, mające zawsze na względzie dobro Kościoła, 
a nie samych siebie.
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W tym miejscu pozwólcie mi powrócić jeszcze raz 
do 19 kwietnia 2005 roku. Powaga decyzji wyrażała 
się również w tym, że od tej chwili byłem już 
oddany naprawdę na zawsze Panu. Na zawsze – kto 
podejmuje się posługi Piotrowej, nigdy nie będzie 
miał prywatności. Należy zawsze i całkowicie do 
wszystkich, do całego Kościoła. Z jego życia, można 
by rzec, znika całkowicie wymiar prywatny. Mogłem 
doświadczyć, i doświadczam tego dokładnie teraz, 
że tylko ten, kto daje swe życie, ten je otrzymuje. 
Powiedziałem już, że wielu ludzi, którzy kochają 
Pana Boga, kochają również Następcę św. Piotra i 
są do niego przywiązani. Papież ma rzeczywiście 
braci i siostry, synów i córki na całym świecie 
i czuje się bezpiecznie w tej wspólnocie, bo nie 
należy już do siebie samego, należy do wszystkich 
i wszyscy należą do niego.

„Zawsze” oznacza również „na zawsze” – nie 
można juz powrócić do prywatności. Moja decyzja o 
rezygnacji z czynnego pełnienia posługi nie odwołuje 
tego. Nie powracam do życia prywatnego, do życia 
złożonego z podróży, spotkań, przyjęć, konferencji 
itd. Nie porzucam krzyża, lecz pozostaję w nowy 
sposób przy ukrzyżowanym Panu. Nie posiadam 
już władzy z urzędu do kierowania Kościołem, 
lecz w posłudze modlitwy pozostaję, by tak rzec, 
w obrębie Bazyliki św. Piotra. Święty Benedykt, 
którego imię noszę jako Papież, będzie w tym dla 
mnie wielkim wzorem. On wskazał nam drogę życia, 
które czynne czy bierne należy całkowicie do dzieła 
Boga.

Dziękuję wszystkim i każdemu z osobna także za 
poszanowanie i zrozumienie, z jakimi przyjęliście 
tę tak ważną decyzję. Będę wam towarzyszył na 
drodze Kościoła modlitwą i refleksją, tym poświę-
ceniem się Panu i Jego Oblubienicy, jakim starałem 
się żyć dotychczas każdego dnia i którym chcę żyć 
zawsze. Proszę was, abyście o mnie pamiętali 

przed Bogiem, a przede wszystkim, abyście się 
modlili za kardynałów, którzy zostali powołani do 
tak wzniosłego zadania, oraz za nowego Następcę 
św. Piotra: niech Pan mu towarzyszy światłem 
i mocą swego Ducha.

Przyzywajmy macierzyńskiego wstawiennictwa 
Maryi Panny, Matki Boga i Kościoła, aby towarzy-
szyła każdemu z nas i całej wspólnocie kościelnej. 
Jej się powierzamy z głęboką ufnością.

Drodzy przyjaciele! Bóg kieruje Kościołem, 
zawsze go wspiera, a szczególnie w chwilach 
trudnych. Nigdy nie możemy stracić tej per-
spektywy wiary, która jest jedyną prawdziwą 
perspektywą drogi Kościoła i świata. W naszym 
sercu, w sercu każdego z was niech będzie zawsze 
radosna pewność, że Pan jest przy nas i że nigdy 
nas nie opuszcza, jest blisko nas i ogarnia nas 
swoją miłością. Dziękuję!

Po polsku:

Witam serdecznie wszystkich Polaków. Ostatnia 
audiencja ogólna jest okazją, by podziękować Bogu 
za nasze wspólne spotkania. Dziękuję za waszą 
obecność tu, w Rzymie, w minionych latach, za 
wspólną modlitwę, za wszelkie dowody bliskości, 
sympatii i pamięci. Dziękuję Bogu za pielgrzym-
kę do Polski na początku mojego pontyfikatu 
i serdeczne przyjęcie, jakiego doznałem. Mając 
wielkiego orędownika przed Bogiem, błogosławio-
nego Jana Pawła II, „trwajcie mocni w wierze!” 
Proszę was nadal o modlitwę w mojej intencji 
i w intencjach Kościoła. Niech będzie pochwalony 
Jezus Chrystus.

   Benedykt XVI (ostatnia audiencja)

Stacja 3. Jezus upada pod krzyżem po raz pierwszy:
Prawda ma swój ciężar.
Prawda o grzechu to ciężar przytłaczający.
Dlaczego łatwiej jej dochodzić u bliźniego niż u siebie?
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GÓRA SPOTKANIA Z BOGIEM

prymat modlitwy, bez której całe zaangażowa-
nie apostolstwa i miłosierdzia sprowadza się do 
aktywizmu. W Wielkim Poście uczymy się prze-
znaczać odpowiedni czas na modlitwę, zarówno 
osobistą, jak i wspólnotową, nadającą oddech 
naszemu życiu duchowemu. Ponadto, modlitwa 
nie jest izolowaniem się od świata i jego sprzecz-
ności, jak chciałby na górze Tabor uczynić to Piotr, 
ale modlitwa prowadzi na nowo na drogę, do 
działania.

W Orędziu na Wielki Post napisałem, że „życie 
chrześcijańskie to nieustanne wchodzenie na górę 
spotkania z Bogiem, aby później zejść, niosąc miłość 
i siłę, które z niego się rodzą, aby służyć naszym 
braciom i siostrom z taką samą miłością jak Bóg”.

Drodzy bracia i siostry, odczuwam, że to 
Słowo Boże skierowane jest szczególnie do mnie, 
w tym momencie mojego życia. Pan wzywa mnie, 
bym „wyszedł na górę”, abym jeszcze bardziej 
poświęcił się modlitwie i medytacji. Nie oznacza 
to jednak porzucenia Kościoła, wręcz przeciwnie, 
jeśli Bóg mnie do tego wzywa, to właśnie po to, 
abym mógł nadal Jemu służyć z takim samym 
oddaniem i taką samą miłością, z jaką czyniłem 
to dotychczas, ale w sposób bardziej dostosowany 
do mojego wieku i sił. Prośmy o wstawiennictwo 
Maryi Panny: niech Ona wszystkim nam pomoże, 
abyśmy zawsze naśladowali Pana Jezusa w modlitwie 
i czynnym miłosierdziu.

W drugą niedzielę Wielkiego Postu liturgia przed-
stawia nam Ewangelię Przemienienia Pańskiego. 
Ewangelista Łukasz szczególnie uwypukla fakt, że 
Jezus przemienił się podczas modlitwy: jest Jego 
głębokie doświadczenie relacji z Ojcem, podczas 
swego rodzaju wycofania duchowego, które Jezus 
przeżywa na wysokiej górze w towarzystwie Piotra, 
Jakuba i Jana, trzech uczniów zawsze obecnych  
podczas objawiania boskości Mistrza (Łk 5, 10; 8, 
51; 9, 28). Pan, który chwilę wcześniej zapowiedział 
swoją śmierć i zmartwychwstanie (Łk 9, 22), daje 
swoim uczniom zapowiedź swojej chwały. Także 
w Przemienieniu Pańskim, tak jak podczas chrztu, 
brzmi głos Ojca niebieskiego: „To jest syn mój 
umiłowany, Jego słuchajcie!” (Łk 9, 35). Obecność 
Mojżesza i Eliasza, którzy uosabiających Prawo 
i Proroków Starego Przymierza, jest jak najbardziej 
znacząca: cała historia Przymierza jest skierowana 
na Niego, Chrystusa, który dokonuje nowego 
„wyjścia” (Łk 9, 31), nie do Ziemi Obiecanej, jak za 
czasów Mojżesza, ale ku Niebu. Interwencja Piotra: 
„Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy” (Łk 9,33) przed-
stawia niemożliwe usiłowanie zatrzymania mistycz-
nego doświadczenia. Komentuje święty Augustyn: 
„[Piotr] na górze miał Chrystusa jako pokarm duszy. 
Dlaczego miałby zejść z góry, aby powrócić do 
trudów i cierpienia, podczas gdy na górze był pełen 
uczuć świętej miłości do Boga, które pobudzały go 
do świętego życia?” (Mowa 78, 3).

Rozważając ten fragment Ewangelii, możemy 
zaczerpnąć z niego ważną naukę. Nade wszystko 

Ostatnia modlitwa Anioł Pański z Benedyktem XVI w niedzielę, 24 lutego 2013 roku

Stacja 4. Jezus spotyka swoją Matkę:
Dla Niej nie musiał cierpieć.
Jej grzechy nie obciążały krzyża.
Dlaczego Niepokalana musiała współcierpieć?
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Stacja 5. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi:
Czy Cyrenejczyk był wdzięczny oprawcom 
za przymus w drodze zbawienia?
Na pewno nie na początku.

Prymas to tytuł arcybiskupa, 
który miał szczególną władzę, 
daną przez papieża, aby kierować 
Kościołem, gdy był utrudniony 
dostęp do Stolicy Apostol-
skiej. W czasach okupacji nie-
mieckiej i komunizmu prymas 
Polski kierował Kościołem 
w naszym kraju. W czasie wojny 
był to kardynał August Hlond, 
w komunizmie o wolność wiary 
Polaków walczył Prymas Ty-
siąclecia – Kardynał Stefan 
Wyszyński, a po nim aż do upadku 
komunizmu i w wolnej Polsce 
prymasem o takim statusie był 
Kardynał Józef Glemp. 

 Zmarł 23 stycznia 2013 roku.

BYŁ OSTATNIM TAKIM PRYMASEM 
Kiedy zaledwie półtora miesiąca po śmierci kard. 

Stefana Wyszyńskiego, 7 lipca 1981 r. otrzy mał 
nominację na prymasa Polski, wielu dziwiło się, 
że to właśnie były sekretarz wielkiego pryma sa, 
jego najbliższy współpracownik, a obecnie bi skup 
warmiński, będzie jego następcą. „Obejmo wałem 
swój urząd z posłuszeństwem, akceptując wolę 
Ojca Świętego. Czasy były trudne. Wierzy łem, że 
Opatrzność Boża czuwa nade mną” - po latach 
wspominał ten moment. Bez wątpienia czasy były 
trudne, ale tak naprawdę jedne z naj poważniejszych 
prób dla Kościoła w Polsce miały dopiero nastąpić. 
Nikt bowiem nie mógł przewi dzieć wprowadzenia 
stanu wojennego, walki wła dzy komunistycznej 
z Kościołem, której służby specjalne będą znowu 

mordować księży, przeło mowego roku 1989, 
burzliwego czasu budowania demokracji i determi-
nacji, z jaką trzeba będzie Kościołowi potwierdzić 
należne mu miejsce w społeczeństwie polskim, 
nie wspominając o wejściu Polski do Unii Euro-
pejskiej i nowych atakach ze strony sił, które nie 
widzą miejsca dla Kościoła w życiu publicznym. 
Wydarzenia te by ły wprost niewyobrażalne i nikt 
nie mógł być na nie przygotowany.

Kościół przez długie lata jego posługi był jedyną 
przestrzenią wolności, a sam Kardynał zdawał so bie 
sprawę z oczekiwań, jakie naród miał wobec niego. 
Bez wątpienia prymas Glemp aktywnie tworzył 
historię Polski, wytyczył Kościołowi drogi współ-
odpowiedzialności za państwo, bronił go przed 
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Stacja 6. Weronika ociera twarz Jezusowi.
Chleb, rybki, otarcie twarzy. Nasz mały wkład w Boże cuda.
Dlaczego ich nie doświadczamy na co dzień?
Dlaczego tak trudno wśród nas o Boży wizerunek?

sekularyzacją i budował fundamenty dla nowej rze-
czywistości. Wielkość jego prymasostwa nie zamyka 
się jednak wyłącznie w sprawowa nych funkcjach 
czy długości lat posługi dla Ko ścioła, choć te są 
naprawdę imponujące. Przez 28 lat był prymasem, 
przez 26 lat pełnił funkcję arcybiskupa warszaw-
skiego, 11 lat był metropoli tą gnieźnieńskim, do 
2004 r. stał na czele Episko patu Polski, do 1989 r. 
był nuncjuszem apostol skim. Pełnił również funkcję 
ordynariusza dla wiernych obrządku wschodniego w 
Polsce oraz duchowego opiekuna Polonii. Prowadził 
tytanicz ny tryb życia: udział w uroczystościach, 
roczni cach, otwarciach, poświęceniach... Nie można 
zapominać, że to właśnie on stał na czele Kościo ła 
w Polsce, kiedy rozpoczynało się trzecie tysiąc lecie 
chrześcijaństwa.

Kard. Józef Glemp kierował Kościołem w Polsce, 
będąc postrzeganym przez pryzmat dwóch wiel kich 
osobowości, swojego poprzednika, wielkiego męża 
stanu, kard. Wyszyńskiego, i papieża Jana Pawła II. 

Dzięki jego staraniom, jeszcze przed czerw-
cowymi wyborami w 1989 r., doszło do przyjęcia 
ustawy o sto sunkach między państwem a Kościołem 
z 17 maja tego ro ku, pierwszego dokumentu od 
objęcia władzy przez komuni stów, przyznającemu 
Kościołowi pełną swobodę działalności. Niewąt-
pliwie wraz z uzyska niem przez Polskę wolności 
po jawiły się nowe problemy, które dotknęły również 
Kościół. W publikacji wydanej z okazji 80. rocznicy 
jego urodzin został nazwany „prymasem niepodle-
głości”. Lata 90. XX w., kiedy to kształtowały się 
struktury de mokratyczne naszego państwa, nie były 
łatwe dla Kościoła. Ostrze krytyki wymierzone 
było również w Prymasa, który w niemal każdym 
publicznym przemówieniu przypominał o funda-

mentach katolickiej na uki społecznej oraz upominał 
się o zachowanie podstawowych wartości chrze-
ścijańskich. Po wtórzył to zresztą po zakończe niu 
negocjacji w sprawie wstą pienia Polski do Unii 
Europej skiej. „Chcemy się przyłączyć do procesu 
integracji Europy, tej prawdziwej, zbudowanej tak że 
w oparciu o duchowe dzie dzictwo” - podkreślał. 
Nie moż na jednak zapominać, że ostat nia dekada 
XX w. to również czas sporu o powrót religii 
do szkół czy o zapis o przestrzega niu wartości 
chrześcijańskich w ustawie o radiofonii i telewi zji. 
W II dekadzie lat 90. Pry mas zabrał głos 
w publicznej debacie na temat uchwalenia nowej 
konstytucji. Zdecydowanie podkreślał, że nie-
obecność Boga i minimalizowanie roli Kościoła 
nie świadczą o postę powości ustawy zasadniczej. 
W tych latach Kościół stoczył też batalię o uregu-
lowanie prawnej ochrony życia poczęte go.

 Był człowiekiem szczerze zatroskanym o losy 
Kościoła i ojczyzny. Od jego wyboru na prymasa 
Polski zmieniła się nie tylko Polska, ale zmienił się 
cały świat: przyspieszyła dechrystianizacja Europy, 
zdewaluowały się wartości, opierając się na których 
wzrastał, przekreślono au torytety, szczególnie te 
moralne. On jednak ni gdy się nie ugiął, pozostając 
wiernym Bogu i Ko ściołowi.  

Był ostatnim takim prymasem. W 1981 r. zaczy nał 
swoją posługę wraz ze wszystkimi specjalny mi 
uprawnieniami Stolicy Apostolskiej, jakie mieli jego 
wielcy poprzednicy. „Instytucji prymasostwa nie 
da się wymazać. Nie skreśla się instytucji, których 
potrzeba mo że się powtórzyć” - zaznaczał. Wraz 
z jego śmiercią zamknął się ważny rozdział Kościoła 
w Polsce.
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Myśląc sercem…

JEZUS ŻYJE
„Myśli moje nie są myślami waszymi
ani wasze drogi moimi drogami - 
wyrocznia Pana. 
Bo jak niebiosa górują nad ziemią,
tak drogi moje - nad waszymi drogami
i myśli moje - nad myślami waszymi.”
      Izajasz 55,8-9

Mając pod ręką prąd, gaz, wodę, regularną wypłatę 
pensji bądź emerytury stwarzamy sobie fikcję samo-
wystarczalności. Dodając do tego Internet lub telewizję 
wydaje nam się, że mamy wszystko i wiemy wszystko. 
Uzależniamy się od pośredników dóbr wszelakich, z 
informacją włączenie (a może przede wszystkim). Wielu 
traci kontakt z rzeczywistością, z naturą, z prawdą, 
z życiem samym. Coraz więcej ludzi nie kojarzy 
już chleba ze żniwami i ciężką pracą, a ziemniaków 
z wykopkami i bolącymi po nich plecami. Papiery 
nazywane banknotami, są tylko umownym środkiem 
płatniczym, a więc bez konkretnej wartości. Wie to 
każdy, kto chciał je w czasie głodu wymienić na 
żywność lub trudno dostępne, a niezbędne lekarstwo. 
Coraz częściej podważa się rodzinę, jako naturalne 
środowisko powstawania i dojrzewania człowieka. Samo 
zjawisko płci staje się dyskusyjne. Świat wirtualny ma 
większe prawo obywatelstwa niż rzeczywisty.

Pocieszeniem jest, że ta tendencja odrywania się od 
natury występuje przeważnie w kulturze zachodniej, 
czyli naszej. Gdzie indziej istnieją jeszcze normalne 
światy. One nie podzielą losu Atlantydy. Jeżeli od czasu 
do czasu ktoś wspomina o końcu świata, to będzie 
koniec świata jedzenia z  puszek, mleka z pudełek, ludzi 
z probówek, prawdy z Internetu, świata za pieniądze 
lub na raty.

Biblia nas poucza, że świat stworzony przez Boga 
jest drogą do poznania Stwórcy. Zostaliśmy obdarzeni 
rozumem przez, abyśmy szukali od Kogo go mamy,  
więc „Pan spogląda z nieba na synów ludzkich, badając, 
czy jest wśród nich rozumny, który szukałby Boga.” 
(Ps 14)

Używanie rozumu do wymyślania rzeczywisto-
ści zamiast jej poznawania owocuje skutkami, przed 
którymi już dwadzieścia wieków temu ostrzegał 
św. Paweł, a które współcześnie stają się synonimem 
postępu: „Gniew Boży ujawnia się z nieba na wszelką 
bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez 
nieprawość nakładają prawdzie pęta. Albowiem od 
stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty - wiekuista 
Jego potęga oraz bóstwo - stają się widzialne dla umysłu 
przez Jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić od winy. 
(…) Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych na-
miętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie 
zgodne z naturą na przeciwne naturze. Podobnie też 
i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie 
z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni 
z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie 
ponosząc zapłatę należną za zboczenie. A ponieważ nie 
uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, 
wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, 
tak że czynili to, co się nie godzi.” (Rz 1,18-28)

 Trudno się dziwić, że chrześcijanie z Bożym Obja-
wieniem jawią się jako zagrożenie swawoli, którą każe 
się nazywać wolnością. Być może będziemy świadkami 
jak tęczowe parady w majestacie prawa zmienią się 
w tęczowe inkwizycje, a Pismo Święte zostanie 

Stacja 7. Jezus upada po raz drugi:
Grzechy lekkie i ciężkie mają rzeczywistą wagę
i są równie realne przed Bogiem,
jak dla nas siniak lub nowotwór.
Dlaczego troszczymy się o lepsze życie tylko do zgonu?
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zakazane, bo nie będzie zgodne ze światem tych, co 
walczą by zająć miejsce Boga i sami definiować prawa 
natury. 

 Jak trudno rozpoznać i przyjąć Bożą myśl, pokazują 
reakcje na ustąpienie z papieskiego urzędu Benedykta 
XVI, gdy powiedział, że konsultował się w tej sprawie 
z Chrystusem. Niemożliwe – to Jezus Chrystus żyje? 
Tak. Od Zmartwychwstania. Mówimy to co niedzielę, 
podczas każdej mszy świętej. Zdziwienie, że Chrystus 
cały czas nas prowadzi, podważa szczerość wiary. Może 
dlatego Pan Jezus kazał następcy św. Piotra zaskakują-
co dla świata odejść, abyśmy oprzytomnieli w wierze 
i otrząsnęli się z niemocy. Jesteśmy Kościołem, żywą 
wspólnotą Zmartwychwstałego Chrystusa. Jak jasno 
teraz widać przesłanie Roku Wiary, który Ojciec Święty 
ogłosił, aby każdy z nas odnowił i nawiązał osobistą 
więź z Panem Jezusem. 

To jest współczesne wezwanie Apostoła Narodów 
skierowane do Kościoła w Efezie: „Niegdyś bowiem 
byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością 

w Panu: postępujcie jak dzieci światłości! Owocem 
bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawie-
dliwość, i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu. I nie 
miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności, 
a raczej piętnując, nawracajcie tamtych! O tym bowiem, 
co u nich się dzieje po kryjomu, wstyd nawet mówić. 
Natomiast wszystkie te rzeczy piętnowane stają się 
jawne dzięki światłu, bo wszystko, co staje się jawne, 
jest światłem. Dlatego się mówi:  Zbudź się, o śpiący, 
i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus.”

 Jan XXIII, Paweł VI, Jan Paweł I, Jan Paweł II, 
Benedykt XVI…. 

W coraz mniej wyraźnych czasach, Bóg  zaczyna 
mówić coraz bardziej wyraźnie, tak jak krzyż staje 
się wyraźniejszy i zrozumiały na tle Zmartwychwsta-
nia. Nastaje czas, aby chrześcijanie „nabrali ducha 
i podnieśli głowy” wskazując światu światłość 
Chrystusa. Dzieci ciemności zapłoną oburzeniem, 
a reszta powie „Bogu niech będą dzięki”. 

Andrzej Dżoń

U Sióstr …

HISTORIA, KTÓRA TRWA
Złoty Jubileusz Sióstr Albertynek w Żabnicy

Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła 
i zwiastuje Twoje potężne czyny.  Ps 145,4                                                                                     

Zbliża się 50-lecie obecności Sióstr Albertynek 
w Żabnicy. Złoty Jubileusz staje się okazją, by zatrzymać 
się i spojrzeć na całokształt dzieł związanych z tym 
miejscem, a przede wszystkim uwielbić „Tego, Który 
był, Który jest i Który przychodzi”. To z Jego natchnie-
nia św. Brat Albert podjął decyzję pozostania na zawsze 
z biednymi. Tak również wychowywał swoich braci 
i siostry ucząc stawania pośród ubogich każdego dnia 
jak brat pośród braci, by móc dzielić się z nimi sercem 
ukształtowanym przez miłość Chrystusa, która przynagla 
do odczytywania Jego znaków tu i teraz. 

 Charyzmat „bycia dobrym jak chleb” tu, na ży-
wiecczyźnie, w Żabnicy, już dobrze się zakorzenił. 
A fundamenty albertyńskiej posługi kładły trzy siostry: 
s. Ildefonsa, s. Apolinara i s. Lucyna, które przybyły 
do Żabnicy 06.07.1963 r. na zaproszenie ówczesnego 
proboszcza - ks. Kanonika Karola Śmiecha. Zakres 
czynności sióstr od początku wychodził poza powierzone 

im obowiązki, bo pamiętały o testamencie naszej Matki 
Współzałożycielki, bł. Siostry Bernardyny „dawać, 
zawsze dawać”.

Owoce całkowitego zaangażowania sióstr w ciągu 
minionych lat stawały się coraz bardziej wyraziste, 
bo oświecał je i ugruntowywał Jezus Chrystus, stale 
obecny w Najświętszym Sakramencie. Osobiste i 
wspólnotowe przebywanie przed Panem w kaplicy 
domu albertyńskiego było źródłem mocy, jedności 
i pokoju serc gotowych do budowania braterskich 
relacji ze społecznością parafialną. Siostry dbały o 
wystrój kościoła, zajęły się zakrystią, katechizowa-
ły przedszkolaków; skupiały przy kościele dzieci 
i młodzież poszukującą trwałych wartości, przygotowy-
wały z nimi jasełka i inscenizacje na różne uroczystości, 
prowadziły scholkę; słowem - wykorzystywały każdą 
okazję, wychowując do miłości Boga, Ojczyzny oraz 
kształtując w młodych postawę gotowości w służbie 
drugiemu człowiekowi. Pamiętały też siostry o chorych 
i potrzebujących. Siostra pielęgniarka troskliwie 
spełniała swoją posługę pomagając zgłaszającym się 
do furty domu zakonnego i odwiedzając ich w domach. 
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Siostry szybko zyskały sobie przychylność 
i życzliwość parafian, bo zawsze tak się dzieje, gdy 
pojawia się w środowisku wspólnota Ducha i serc, 
którą łączy Bóg. Wiele dziewcząt zainteresowało się 
życiem albertyńskim, spośród których 10 wstąpiło do 
Zgromadzenia.

I tak  maleńka wspólnota sióstr Albertynek, wtopiona 
w rozrastającą się rodzinę parafialną w Żabnicy, otwarta 
na coraz to nowe znaki zmieniającej się sytuacji spo-
łecznych i gospodarczych naszego regionu i całego 
państwa, pod przewodnictwem  Ks. Proboszcza 
Mieczysława Danielczyka podjęła nowe wyzwanie. 
A mianowicie troskę o tych najsłabszych, niepełno-
sprawnych członków rodziny parafialnej, by zapewnić 
im całodobową, kompleksową opiekę i pomoc w Domu 
Spokojnej Starości im. Św. Brata Alberta i bł. Siostry 
Bernardyny. 

W czerwcu 1997 roku poświecono miejsce pod 
budowę Domu. Parafianie okazali się wspaniałomyślni, 
nie szczędzili ofiar, ani swojej pomocy przy budowie, 
wychodzili naprzeciw potrzebom, wspomagali budowę 
na różne sposoby, przez modlitwę i cierpienie. Dzięki 
temu już 8 listopada 1998 roku Dom został poświęcony 
przez ks. Biskupa Janusza Zimniaka i zamieszkały przez 
podopiecznych. A 12.02.2007 roku został zarejestro-
wany na czas nieokreślony przez Wojewodę Śląskiego 
w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego 
w Katowicach.

W domu Spokojnej Starości znajduje pomoc 17 
mieszkańców, którzy z różnych powodów, między 
innymi: problemów zdrowotnych, socjalnych, bądź 
bytowych nie mogą przebywać w miejscu swego za-
mieszkania z bliskimi. Sprawują tu opiekę Siostry 

Stacja 8. Jezus spotyka płaczące niewiasty:
„Nie płaczcie nade Mną, ale nad sobą i dziećmi waszymi”.
Czy płacz nad grzechem wystarczy do zbawienia?
Żal jest najważniejszym warunkiem sakramentu pojednania.
Ale po nim są jeszcze trzy do spełnienia.
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Stacja 9. Jezus upada po raz trzeci:
Dlaczego Jezus dla siebie nie zrobi cudu,
nikt by nie wykrył dopingu?
Bo, w trosce o miłość wszystko jest najprawdziwsze.
Zwłaszcza cierpienie.

Albertynki, podejmując pracę charytatywnie służą 
osobom potrzebującym opieki medycznej, wsparcia, 
a przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa i spokoju. 

W atmosferze wzajemnego zaufania pomagają im 
swoją pracą i umiejętnościami, szanują ich godność na 
każdym etapie życia: w chorobie, w starości i odcho-
dzeniu do wieczności. Starają się nieść im serce tak, 
jak Jezus to ukazał. Osoby starsze i chore wyczuwają, 
kto jest im życzliwy, one pragną tego Serca. Tu 
jawi się szczególny wymiar naszej posługi w duchu 
św. Brata Alberta i Bł. Matki Bernardyny, serdeczna 
służba, więź, relacje. W ciągu prawie 15 lat istnienia 
Domu Spokojnej Starości wiele osób zostało otoczonych 
serdeczną opieką, również w tych trudnych chwilach 
przejścia do Domu Ojca. 

Z wdzięcznością pamiętamy o tych, którym za-
wdzięczamy istnienie Domu i jego rozwój. Dziękujemy 
drogim Kapłanom, którzy dbają o życie religijne 
i moralne, troszczą się o najsłabszych w parafii, 
którzy służyli Siostrom i naszym mieszkańcom 
Słowem Bożym i posługa kapłańską. Dziękujemy 
obecnemu Księdzu Proboszczowi, Jackowi Jaskierni, 
który kontynuuje dzieło szlachetnych poprzedników 
i nadal ofiarnie służy i pomaga wspólnocie Domu we 
wszystkich wymiarach życia. 

Pragniemy podziękować Przełożonym Zakonnym, 
władzom gminy i wszystkim, którzy przez wszystkie 
lata pomagali w rozbudowie Domu i jego modernizacji.

Pamiętamy też o naszych zmarłych Siostrach, 
wspomagamy je naszymi modlitwami i naszą wdzięcz-
nością. Wspominamy szczególnie te Siostry, które 
przed nami tu żyły, które ten dom budowały, tworzyły 
i trudziły się. Powierzamy je Panu, Który wszystko 
widzi i tylko On potrafi obficie wynagradzać wszelkie 
czyny, podejmowane z miłości do Niego i każdego 
człowieka. Wszak Jezus powiedział, że na przykaza-
niach miłości Boga i bliźniego opiera się całe Prawo.

Z serca dziękujemy tylu ludziom dobrym, prostym, 
życzliwym, ofiarnym, którzy nie szczędzili i nie szczędzą 
sił ani ofiar materialnych, by osobom objętym naszą 
posługą żyło się dobrze.

Święty Brat Albert zawierzył Zgromadzenie 
i całkowicie poświęcił Matce Bożej Częstochowskiej, 
nazywając Ją Fundatorką Zgromadzenia. Jej również 
oddał podopiecznych, wszystkie prace, całą działal-
ność i całą naszą przyszłość. To Matka Boża pomaga 
nam rozpoznawać znaki, zauważać potrzeby bliźnich 
w naszych czasach i odnajdywać właściwe drogi do 
wypełnienia tego, czego oczekuje od nas Bóg w służbie 
człowiekowi będącemu w potrzebie. Dziękujemy Jej, że 
jest naszą Matką, ufamy Jej i razem z Nią uwielbiamy 
Boga w historii, która trwa. 

s. Lucjusza
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Niedziela Palmowa 
Męki Pańskiej (24.03.2013 r.)  

Niedziela Palmowa rozpoczyna tydzień, w którym 
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. Zmar-
twychwstania.

Zagłębmy się z wiarą w Liturgię Wielkiego Czwartku, 
Piątku, WIELKIEJ SOBOTY I NIEDZIELI ZMAR-
TWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO, aby wspólne 
przezywanie tajemnicy naszego zbawienia 
pozwoliło nam w te dni doświadczyć bliskości 
Boga i siebie nawzajem.

1100 Poświęcenie palm i procesja na pamiątkę 
uroczystego wjazdu Pana naszego Jezusa 
Chrystusa do Jerozolimy.

LITURGIA 
WIELKIEGO TYGODNIA

Stacja 10. Jezus z szat obnażony:
Czy prawda może być naga?
Tak, jeżeli nie skrywa nieczystości lub podstępu,
lecz objawia czystą miłość.

Wielki Czwartek 
(28.03.2013 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 strażników 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 księży, dzięki którym 
żyjemy w Kościele.

1800  Msza św. Wieczerzy Pańskiej – pamiątka usta-
nowienia sakramentu kapłaństwa i Eucharystii.

Po Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu 
do Ciemnicy i adoracja do północy.
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Wielki Piątek 

(29.03.2013r.)
Świadome przeżycie liturgii Wielkiego 

Piątku wyciskaw nas głęboki znak Chry-
stusowego Krzyża, który jest głównym wy-
darzeniem tego dnia. On też jest punktem 
centralnym tego wieczoru, gdyż Kościół 
tego dnia, jedyny raz w roku, na znak 
smutku, nie sprawuje Ofiary Mszy świętej. 
Obowiązuje nas również post ścisły. 

Nabożeństwo Wielkopiątkowe rozpoczyna 
się liturgią słowa,w której szczególne miejsce 
zajmuje opis Męki Pańskiej wg św. Jana. 
Po homilii następuje wyjątkowo uroczysta 
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. Moniki, bł. Urszuli Ledóchowskiej, św. Jana Kantego

Stacja 11. Jezus przybity do krzyża:
„Zejdź z krzyża a uwierzymy Ci!”
Naprawdę poszliby za Chrystusem, gdyby zszedł z krzyża?
Ile razy Bóg nam dawał znaki,
a i tak poszliśmy swoją, a nie Bożą drogą?
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Wielka Sobota (30.03.2013 r.)
100 Żywe Róże – Matki Bożej Różańcowej, św. Kazimierza, św. Małgorzaty
200  Żywe Róże –  św. Teresy z Avila, bł. Jolanty
300  Żywe Róże –  św. Kingi, św. Józefa i św. Teresy od Dzieciątka Jezus
400 Siostry Albertynki
500 Żywe Róże – św. Marii Magdaleny i św. Jadwigi Królowej
600 Żywe Róże – św. Katarzyny Aleksandryjskiej, św. Weroniki, św. Marty
700 Żywe Róże – Żywe Róże - św. Agaty, św. Maksymiliana, Matki Bożej Częstochowskiej
800 Ministranci
900 Uczniowie Gimnazjum
1000 Uczniowie Szkoły Podstawowej 
1100 Żywe Róże – św. Andrzeja, św. Anny, św. Heleny
1200 Żywe Róże – św. Barbary, św. Bernadety
1300 Żywe Róże – św. Franciszka z Asyżu, Matki Bożej Fatimskiej, św. Cecylii
1400 Żywe Róże – św. Teresy Ledóchowskiej, św. Jadwigi Śląskiej, św. Zofii
1500 Żywe Róże – św. Antoniego, św. Apolonii, św. Elżbiety Węgierskiej
1600 Kobiety
1700 Mężczyźni

Ten dzień wypełniony jest adoracją Jezusa Eucharystycznego przy Grobie Pańskim. Święcimy 
również pokarmy, aby przypomnieć sobie o świętości tego daru Bożego. Z tej świadomości wypływają 
wszystkie dziękczynne modlitwy przed posiłkiem i po posiłku. 

Wielka Sobota kończy się Wigilią Paschalną. Wydarzenie to, jest przesycone symboliką życia i 
miłości. 

Stacja 12. Jezus umiera na krzyżu:
„Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?” 
To początek proroctwa z Psalmu 22:
„Przypomną sobie i wrócą
do Pana wszystkie krańce ziemi…”
Kiedy Panie, kiedy?
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Obrzęd światła i jego znaczenie tłumaczy najlepiej „Exultet” orędzie wielkanocne 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 
Bożym. 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:  
- poświęcenie ognia i paschału;
- odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych;
- poświęcenie wody chrzcielnej;
- Msza święta

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
(31.03.2013 r.)

Prawie dwa tysiące lat 
temu, pierwszy dzień tygodnia 
obudzony został najradośniej-
szą nowiną: UKRZYŻO-
WANY CHRYSTUS ŻYJE 
– ZMARTWYCHWSTAŁ. 
Od tego czasu chrześcija-
nie co tydzień gromadzą 
się, aby dziękować Bogu za 
zwycięstwo nad grzechem 
i śmiercią, a ta niedziela 
w szczególny sposób 
uświadamia nam radość Zmar-
twychwstania. 

600

REZUREKCJA
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Stacja 13. Jezus zdjęty z krzyża:
Jezus Bóg-Człowiek. 
Ciało odpięto od krzyża, ale krzyża od Boga nikt już nie oddzieli.
Zostanie w Nim na wieki jako cierpienie nieskończone, 
aby nasze cierpienie nie było wieczne.
Każde pytanie grzęźnie w gardle.

ŻYWY RÓŻANIEC 
– ŻYWY KOŚCIÓŁ – ŻYWA WIARA

RÓŻA ŚW. ANTONIEGO

Święty Antoni z Padwy urodził się 
w Lizbonie w 1195 r. jako Ferdynand Bulonne. 
Pomiędzy 15, a 20 rokiem życia wstąpił do 
Kanoników Regularnych Św. Augustyna, którzy 
mieli swój klasztor na przedmieściu Lizbony. Tam 
był dwa lata, po czym przeniósł się do klasztoru 
w Coimbrze, które to miasto, obok Lizbony, było 
drugim ośrodkiem życia religijnego i kulturalne-
go kraju. Tam zdobył gruntowne wykształcenie 
teologiczne i w roku 1219 otrzymał święcenia 
kapłańskie.

  W rok potem Ferdynand był świadkiem 
pogrzebu pięciu franciszkanów zamordowa-
nych przez mahometan w Maroko. Z tej okazji 
po raz pierwszy usłyszał o duchowych synach 
św. Franciszka z Asyżu i natychmiast wstąpił do 
nich w Olivanez, gdzie osiedlili się przy kościółku 
św. Antoniego Pustelnika. Z tej okazji Ferdynand 
zmienił swoje imię na Antoni. Zapalony duchem 
męczeńskiej ofiary, postanowił udać się do Afryki, 
by w Maroko oddać swoje życie dla Chrystusa. 
Jednak plany Boże były inne. Antoni zachorował 
śmiertelnie i musiał wracać do ojczyzny. Jednakże 
na Morzu Śródziemnym zastała go burza 
i zapędziła jego statek na Sycylię. Właśnie w roku 
1221 odbywała się w Asyżu kapituła generalna 
nowego zakonu. Antoni udał się tam i spotkał 
się ze św. Franciszkiem Po skończonej kapitule 
oddał się pod władzę brata Gracjana, prowincja-

ła Emilii i Romanii, który mu wyznaczył erem 
w Montepaolo w pobliżu Forli. Czas wykorzy-
stał na pogłębienie w sobie życia wewnętrznego 
i dla swoich studiów. Ze szczególnym zamiło-
waniem zagłębiał się w Pismo Święte. Równo-
cześnie udzielał pomocy duszpasterskiej i kazno-
dziejskiej. Sława jego kazań dotarła niebawem 
do brata Eliasza, następcy św. Franciszka. Ten 
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ustanowił go generalnym kaznodzieją zakonu.
  Odtąd Antoni przemierzał miasta i wioski, 

nawołując do poprawy życia i pokuty. Dar 
wymowy, jego niezwykle obrazowy i plastyczny 
język, postawa ascetyczna, żar i towarzyszące 
mu cuda gromadziły przy nim tak wielkie tłumy, 
że musiał głosić kazania na placach, gdyż żaden 
kościół nie mógł pomieścić słuchaczy.

W roku 1228 udał się do Rzymu, by załatwić 
pilne sprawy swojej prowincji. Z tej okazji 
papież Grzegorz IX zaprosił go z okoliczno-
ściowym kazaniem. Wywarło ono na papieżu 
tak silne wrażenie, że nazwał Antoniego „Arką 
Testamentu”. Papież polecił mu wówczas, by 
wygłaszał kazania do tłumów pielgrzymów, którzy 
przybywali do Rzymu. Na prośbę kardynała Ostii 
Antoni napisał Kazania na święta. Wygłosił tam 
także kazania wielkopostne.

Obdarzony wielu charyzmatami - miał 
dar bilokacji, czytania w ludzkich sumieniach, 
proroctwa. Wykładał filozofię na uniwersytecie 
w Bolonii. W roku 1230 na kapitule generalnej 
Antoni zrzekł się urzędu prowincjała (ministra) 
i udał się do Padwy. Był zupełnie wycieńczony, 
zachorował na wodną puchlinę. Opadając z sił, 
zatrzymał się w klasztorku w Arcella, gdzie przy 
śpiewie O gloriosa Virginum wieczorem w piątek, 
13 czerwca 1231 roku, oddał Bogu ducha mając 
zaledwie 36 lat.

 Jego pogrzeb był wielką manifestacją. 
Pochowano go w Padwie w kościółku Matki 
Bożej. W niecały rok później, 30 maja 1232 
roku, papież Grzegorz IX zaliczył go w poczet 
świętych. O tak rychłej kanonizacji zadecydowały 
rozliczne cuda i łaski, jakich wierni doznawali na 
grobie św. Antoniego. Komisja papieska stwier-

dziła w tak krótkim czasie 5 uzdrowień z paraliżu, 
7 wypadków przywrócenia niewidomym wzroku, 
3 głuchym słuchu, 2 niemym mowy, uzdrowie-
nie 2 epileptyków i 2 wypadki wskrzeszenia 
umarłych. 

Św. Antoni Padewski jest patronem zakonów: 
franciszkanów, antoninek oraz wielu bractw; 
dzieci, górników, małżeństw, narzeczonych, 
położnic, ubogich, podróżnych, ludzi i rzeczy 
zaginionych. Przeprowadzone w 1981 r. badania 
szczątków Świętego ustaliły, że miał 190 cm 
wzrostu, pociągłą twarz i ciemnobrązowe włosy. 
Na kolanach wykryto cienkie pęknięcia, spowo-
dowane zapewne długim klęczeniem.

W ikonografii św. Antoni przedstawiany jest 
w habicie franciszkańskim; nieraz głosi kazanie, 
czasami trzyma Dziecię Jezus. Jego atrybutami 
są: księga, lilia, serce, ogień - symbol gorliwości, 
bochen chleba, osioł, ryba.

Stacja 14. Złożenie ciała Jezusa w grobie:
Nie wiedzieli, że w tym czasie Jezus poza ciałem 
głosił Ewangelię wszystkim poza czasem, od Adama i Ewy,
bo nikt nie może być pozbawiony Dobrej Nowiny o życiu.
Dlaczego tylu chrześcijan pogrzebało swoją wiarę, 
jakby nie było Zmartwychwstania?
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Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson! 
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! 
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
Duchu Święty, Boże, 
Święta Trójco, Jedyny Boże, 

Święty Antoni Padewski - módl się za nami. 
Święty Antoni, przyjacielu serdeczny Dzieciątka 
     Jezus, 
Święty Antoni, sługo Matki Niepokalanej, 
Święty Antoni, wierny sługo świętego Franciszka, 
Święty Antoni, mężu świętej modlitwy, 
Święty Antoni, perło ubóstwa, 
Święty Antoni, lilio czystości, 
Święty Antoni, obrazie posłuszeństwa, 
Święty Antoni, miłośniku życia ukrytego, 
Święty Antoni, gardzący chwałą ziemską, 
Święty Antoni, wzorze miłości Bożej, 
Święty Antoni, zwierciadło cnoty, 
Święty Antoni, kapłanie według Serca Bożego, 
Święty Antoni, za wiarę gotów na męczeństwo, 
Święty Antoni, filarze Kościoła świętego, 
Święty Antoni, apostole dusz ludzkich, 
Święty Antoni, bojowniku wiary, 
Święty Antoni, nauczycielu prawdy, 
Święty Antoni, potężny kaznodziejo Ewangelii, 
Święty Antoni, nawracający grzeszników, 
Święty Antoni, pogromco występków, 
Święty Antoni, aniele pokoju, 
Święty Antoni, odnowicielu dobrych obyczajów, 
Święty Antoni, zwycięzco serc, 
Święty Antoni, opiekunie uciśnionych, 
Święty Antoni, postrachu złych duchów, 
Święty Antoni, wskrzeszający umarłych, 
Święty Antoni, przywracający rzeczy zgubione, 
Święty Antoni, chwalebny cudotwórco, 
Święty Antoni, święty całego świata, 
Święty Antoni, ozdobo zakonu serafickiego, 
Święty Antoni, wesele dworu niebieskiego, 
Święty Antoni, drogi u Boga nasz pośredniku, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 
- przepuść nam, Panie! 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 
- wysłuchaj nas, Panie! 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 
- zmiłuj się nad nami! 

Módl się za nami, święty Antoni. 
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, 
Ty dałeś swojemu ludowi świętego Antoniego 
z Padwy, znakomitego kaznodzieję i orędownika 
ubogich, spraw, abyśmy za jego wstawiennic-
twem prowadzili życie zgodne z Ewangelią i we 
wszystkich przeciwnościach doznawali Twojej 
pomocy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Róża św. Antoniego

Franciszek Żyrek 
Stanisław Żyrek 
Krzysztof Chowaniec
Józef Kupczak
Władysław Romański
Stanisław Caputa
Józef Habdas
Czesław Dunad
Czesław Żyrek
Stanisław Strzałka
Krzysztof Motyka
Józef Siedlak
Michał Tetłak
Michał Kupczak
Marian Strzałka
Jan Dudka
Adam Maślanka
Franciszek Jurasz
Roman Jurasz
Władysław Jurasz
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KRONIKA  
KATOLICKIEGO 

STOWARZYSZENIA
MŁODZIEŻY ŻEŃSKIEJ

Oddział w Żabnicy
„W Imię Boże”
 Rozpoczynamy naszą pierwszą Kronikę, uważając, że lepiej późno niż wcale.
 Według zebranych informacyj KSMŻ w Żabnicy zostało założone w roku 1928 
przez ks. Proboszcza Jurasza, który w 12-tym roku pracy kapłańskiej wyjechał 
z Żabnicy na inną parafię, a jego miejsce zajął nowy ks. Proboszcz Gabriel 
Zemanek, który też stale opiekuje się naszym Oddziałem, gdyż przystępując często 
do Sakramentów Świętych, wznosimy się do Boga. 
 Właściwie to w kronice powinno się znaleźć wszystko od początku założenia 
tj. od roku 1928, tzn. przez przeciąg 10-ciu lat. Jednakże nie mając pod ręką 
żadnych notatek trudno będzie napisać o życiu i pracy w Oddziale KSMŻ za 
okres miniony, tembardziej, że właściwie nie pisząc zaraz nie można wszystkiego 
zapamiętać. Tyle się dowiedziałam, że KSMŻ urządzało w tym czasie różne 
imprezy, wycieczki, przeszkolenia na Kursach, zebrania miesięczne, zbiórki itp.,  
no i że z funduszami było zawsze bardzo krucho, w skutek czego w roku 1937 
nie prenumerowano „Młodej Polki”, ani „Kierownika”.
        Żabnica w styczniu 1938

1938
 Walne zebranie doroczne odbyło się w dniu 23 stycznia 1938 w Sali „Ogniska” 
KSMŻ. Wybrano nowy zarząd w skład którego weszły: Łajczak Waleria prezes, 

(….....) Kazimiera wiceprezes, Ryszka Emilia sekretarka i Słowik 
Wiktoria skarbniczka.

Ż. 23/I 1938

Skończyła się część Kroniki Parafialnej prowadzona przez ks. kan. Karola Śmiecha. Jest to okazja, aby 
przypomnieć, że w naszej Parafii młodzież zawsze stanowiła o żywotności Kościoła. Przez najbliższe numery 
przypominać będziemy Kronikę  Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej. Może w prezentowanych 
fragmentach i na zdjęciach, ktoś rozpozna siebie z młodości i odkryje, że z wiekiem wiara bardziej dojrzała 
nic nie tracąc na żywotności.
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W dniu M.B. Gromnicznej tj. 2 lutego 1938 urządzono w lokalu „Ogniska” 
tradycyjny „Opłatek”, która to uroczystość zaszczyciła po raz pierwszy swoją 
bytnością J.W. Pani Dyrektor Okręgu Maria Kępińska, Pani Instruktorka 
Kazimiera Szczerbińska, Pani Nauczycielka miejscowa Maria Obtułowicz 
i bardzo wiele rodziców i sympatyków. 
Przemawiał ks. Asystent Gabriel Zemanek, J. W. Pani M. Kępińska i brat 
ks. Asystenta - p. Zemanek. J. W. Pani Kępińska mówiła prześlicznie, głęboko 
i tak naprawdę z serca, porywając słuchaczy. Druhny pamiętają to wszystko 
i serdecznie się cieszą, że wkrótce znowu będą mogły powitać tak bardzo 
kochaną J. W. Panią Dyrektorkę.
A teraz wszystkie do pracy! 3 lutego rozpoczął się u nas kurs haftu, 
Samarytaństwo, który prowadzi szalenie miła Pani Instruktorka Kazimiera 
Szczerbińska z Żywca. Przeszło 20-ścia druhen bierze udział w Kursie, pilnie 
się uczą od 8-mej rano do 16 godz. po południu. Poczem niestrudzona i pełna 
prawdziwego poświęcenia Pani Inst. Szczerbińska poza godzinami lekcji haftu 
zaznajamia nas z Ratownictwem w nagłych wypadkach, urządza z (………) 
i Kierownictwem Oddziału zebrania, gdzie dobrym słowem stara się wzbogacić 
dusze druhen i podciągnąć je wzwyż do Boga i słońca. 
 Druhny przywiązały się bardzo, i boją się nawet myśleć, że przecież te miłe 
chwile się skończą i trzeba będzie Kochaną i Dobrą Panią Instruktorkę pożegnać. 
A szkoda, serdecznie szkoda!, że ten czas tak szybko mija. 
 Dzięki inicjatywie Pani Szczerbińskiej po raz pierwszy w tym roku odbędzie 
się spowiedź w dniu 23/2 i wspólna Komunia 24 lutego. Do Sakramentów Św. ma 
przystąpić cały Oddział KSMŻ.
 Łącznie z kursem organizacyjnym urządziły druhny wieczór świetlicowy, 
który wypadł pierwszorzędnie.

        Żabnica 24/II 1938   
       ks. Tadeusz Jajko - Sekretarz Okręgu
      Sabina Gołąbówna - Dyr. KSMŻ Żywiec

 Dla lepszego naświetlenia należy zaznaczyć, że w dniu 24 lutego przeżył 
cały Oddział pierwsza tego rodzaju uroczystość i wielkie święto duchowe. Za 

staraniem ukochanej przez Druhny K. Szczerbińskiej Oddział w liczbie 39 
druhen przystąpił wspólnie do spowiedzi i Komunii Świętej.
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Z rodzinnego archiwum…

 Wrażenie olbrzymie na całą parafię, bo wszyscy zrozumieli, że tylko 
w ten sposób można budować Królestwo Chrystusowe. 
Wspomnieć wypada, że po Komunii Świętej zebrane druhny wraz ze swoją 
niezmordowaną Druhną Prezeską Walerią Łajczak urządziły 
w „Ognisku” wspólną herbatkę, poczem przez cały dzień wzięły udział 
w Kursie Organizacyjnym, w którym przewodniczył ks. Sekretarz  Okręgu 
i P. Sabina Gołąbówna Dyrektor KSMŻ w Żywcu.
Inscenizacja piosenek i tańca wykonana tego dnia przez druhny wypadły 
wspaniale. Ale czas szybko leci, więc i nasza uczta duchowa się skończyła 
i z żalem żegnałyśmy naszych kochanych miłych gości. Przeżycia 

i wrażenia  tej wspaniałej uroczystości pozostawią niezatarte 
i żywe wspomnienia, z gorąca wdzięcznością dla naszych 
Ukochanych Kierowników, którzy nie szczędzą trudu w pracy 
dla Boga i Ojczyzny.
       Kronikarka

Ogólna grupa pielgrzymki do Częstochowy z ks. Asystentem Gabrielem Zemankiem.
Zdjęcie zrobione obok dzwonu przed wymarszem w dniu 2 czerwca 1938 roku.
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„Narciarskie zmagania na boraczej”
W Sobotę 23 Lutego ministranci z naszej parafii wybrali się  z księdzem Adamem Ciapką na wyciąg narciarski 

na Halę Boraczą, by wspólnie szusować po ośnieżonych stokach naszych pięknych gór.
Punktualnie o godzinie 9.00 cała ekipa 

wyruszyła z przystanku na „Skałce” 
w kierunku Hali Boraczej. Gdy dotarliśmy na 
miejsce przyszedł czas by rozpocząć jazdę. 
Wszyscy świetnie się bawili, a zwłaszcza 
ksiądz Adam, który później nie miał ochoty 
wracać, za to na drugi dzień chodził, jak 
zdjęty z krzyża. 

Po skończonej jeździe nadszedł czas by 
coś zjeść. Pensjonat u państwa Dudków 
zaserwował nam pyszny bigos. Wszystkim 
bardzo on smakował. Po obiedzie po-
jeździliśmy jeszcze przez chwilę, ale 
potem musieliśmy już wracać. Zeszliśmy 
z powrotem na przystanek na „Skałce”  - 
niektórzy zjechali na nartach - i rozjechali-
śmy się do swoich domów. 

To był bardzo miło spędzony czas i nie 
żałujemy ani chwili.

    Jan Krzus – Lektor

KRÓLUJ NAM CHRYSTE 

„BAŁAŁAJKA W ZŁATNEJ”

2 luty 2013 okazał się dla nas - młodych 
gitarzystów z Żabnicy - bardzo intensyw-
nym dniem. A dlaczego? Właśnie tego dnia 
wzięliśmy udział w całodniowych, wyjazdo-
wych warsztatach instrumentalnych, które 
odbyły się Schronisku Gawra w Złatnej-
-Hucie. Cała grupa wyposażona w gitary, 
ciepłe ubrania i fantastyczne humory zebrała 
się punktualnie o 9.00 przed kościołem 
w Żabnicy, skąd została przetransportowana 
do wspomnianego schroniska. Tam czekał 
na nas pyszny, słodki poczęstunek i gorąca 
herbata. O godzinie 10.30 rozpoczęliśmy 
zajęcia gitarowe – czyli strojenie, ćwiczenia 
rytmu i akordów, a potem granie i śpiewanie 
bez ograniczeń. Zajęcia trwały do samej 
godziny 16.00. 
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A co, poza zajęciami, działo się przez te kilka 
godzin? Otóż atrakcji było sporo. Były zabawy ruchowe 
w podgrupach, był kulig w saniach zaprzężonych w 
konie, był smaczny obiad, a przed samym powrotem do 
domów otrzymaliśmy nagrody i certyfikaty potwierdza-
jące udział w warsztatach. Dzień intensywny i naszym 
zdaniem udany, bo mieliśmy okazję zintegrować się 
z rówieśnikami, poćwiczyć grę na gitarze, pośpiewać 
oraz aktywnie spędzić czas w prawdziwie zimowej 

scenerii oraz w radosnej atmosferze.
Z niecierpliwością czekamy na kolejne wspólne 

gitarowe wycieczki.
       Bałałajka

Kółko gitarowe „Bałałajka” działa w Żabnicy od października 
2012 roku. Aktualnie w zajęciach uczestniczy około 30 osób, które 
nabywają zdolności wokalno-instrumentalne w ramach dwóch grup: 
początkująca i średniozaawansowana. Spotkania odbywają się raz na 
2 tygodnie w salce przy kościele w Żabnicy.

„Boski” turniej
Ministranci z naszej parafii w tym roku wystartowali 

w turnieju piłki halowej „Bosko Cup”. Był to nasz 
pierwszy taki turniej. Wystartowaliśmy ze składem: 
Seweryn Pielichowski, Adrian Widełka, Szymon Krzus, 
Mateusz Motyka, Dominik Błachut, Karol Strzałka, 
Bartek Kupczak, oraz nasz „trener” Wacław Jurasz.

Najpierw wybraliśmy się na eliminacje żywieckie. 
Ku naszej uciesze wygraliśmy grupę z największą liczbą 
bramek, bo aż z 20, a nasz zawodnik Seweryn Pieli-
chowski został królem strzelców z liczbą 13 bramek. 

Awansowaliśmy do finałów. W pierwszym dniu finałów 
mieliśmy bojowe miny i chcieliśmy awansować dalej. 
Pokonaliśmy drużyny z Buczkowic i Milówki Udało 
się to nam. Jednak drugi dzień nie był dla nas zbyt 
szczęśliwy, przegraliśmy z Rzykami i Rychwałdem 
i zajęliśmy „najgorsze” 4 miejsce. Mistrzem diecezji 
bielsko-żywieckiej został Rychwałd.

Myślę że, jak na debiut, to jest to dobry wynik – bo 
w całym turnieju brało udział 28 drużyn piłkarskich. 
W przyszłym roku pokażemy na co nas stać. 

                                Jan Krzus - Lektor
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Nasze historie…

JA SIĘ JUŻ Z TYM 
URODZIŁEM…

 Wywiad ks. Proboszcza rzeźbiarzem Józefem 
Kupczakiem 

 Józef  Kupczak - nasz parafianin znany ze swoich 
dzieł rzeźbiarskich nie tylko na Żywiecczyźnie, tak 
zaczyna historię o życiu i swoich rzeźbach:

Pracowałem w zakładzie jako stolarz, trzeba przecież 
było na rentę zarobić. To był taki zakład chałupniczy, 
ale było normalne ubezpiecze-
nie. Był to niewielki warsztat 
zrobiony z kuchni i pokoju w 
Cięcinie u Kosa.

W kościele robiłem żyrandole, 
rzeźby na chórze, ołtarz twarzą 
do ludzi i ambonkę. Robiłem też 
więcej po innych kościołach, 
np. w Zwardoniu - Chrystusa 
na krzyżu, na krokwi duży 
Pan Jezus, na metr dwadzie-
ścia i figurkę Matki Bożej przed 
kościołem. Do Kamesznicy 
robiłem ołtarzyk, bo tam ludzie 
chcieli rozbudowę i coś jeszcze 
więcej zrobić do tej kaplicy, 
ale potem przyszedł zakaz, 
bo to była kaplica zabytkowa 
i nic nie mogło być dorobione, 
tylko zostawione to co stare. 
Tak samo w Krakowie, gdzie 
się uczyłem, majster dorabiał 
do historycznych zabytków. 
To wszystko później usunęli, 
za komuny tak było.

- Co jeszcze Pan wykonał 
w naszym kościele oprócz 
ołtarza, ambonki i żyrandoli?

- Miałem wykonać rzeźby 
w kratkach na suficie. Przywieźli 
lipę, a mnie się dom spalił 
wtenczas i wszystko się spaliło. 
Deski się spaliły i tak to wtedy, 
potem zostało.

- Kiedy to się stało? Za którego księdza proboszcza?
- Za czasów ks. Karola Śmiecha.
- A ten krzyż, który jest pod wieżą naszego kościoła, 

to czyje dzieło? Czy Pan go wykonał?
- To robił ten, co ja się uczył u niego. Pochodził 

z Milówek, z hali Boraczej, Pan Maciejowski. On zrobił 
ten krzyż, jeszcze wtedy uczył się w Kętach u Jarząbka. 
Ten ołtarz po lewej stronie był robiony w Krakowie 
u Maciejowskiego, a pozostałe ołtarze Pan Jarząbek.

- Jak to się stało, że Pan zaczął interesować się 
rzeźbą? Jak Pan spotkał się z Panem Maciejowskim? 
Czy była to szkoła, czy nauka prywatna?

- To było prywatnie, ale nie zdążyłem się douczyć do 
końca. I tylko dwa lata u niego pracowałem, bo on potem 
umarł. Myśmy się tylko uczyli ozdoby na ołtarze robić, 
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no i stolarki. Jak się ołtarz 
robiło, to najpierw była 
stolarka. Najpierw rama, 
a potem dorabialiśmy te 
ozdoby. A figur to mieliśmy 
dopiero się uczyć. Ale 
on przedwcześnie umarł. 
Jeszcze przez pół roku tam 
robiliśmy, bo chcieliśmy 
szkołę dokończyć. Była 
to zawodówka – Średnia 
Szkoła Zawodowa. Nauka 
trwała trzy lata. Uczyli 
się w zawodach malarze 
i rzeźbiarze. Jak Macie-
jowski umarł, to szkoła się 
rozleciała, bo nie miał jej 
kto prowadzić.

- Skąd u Pana takie 
uzdolnienia rzeźbiarskie?

-Ja się już z tym 
urodziłem. Ojciec ani 
dziadek nie rzeźbili. Brat też próbował strugać, jak 
zobaczył moją robotę. Zacząłem strugać konie, lalki 
dzieciom, a potem już świętych. Zainteresowali się mną 
sąsiedzi od Chowańców bo mieli tam znajomości u Pana 
Maciejowskiego. Byli jakąś rodziną z Maciejowskim. 
Doprowadzili  mnie do niego i tam się uczyłem. 

- Czy wychował Pan następców, którzy chcieliby 
rzeźbić? 

- Próbuje rzeźbić Grzegorz Chowaniec, ale tylko 
maski i Leśniowski z Myców.

- Jakie rzeźby Pan najczęściej wykonywał?
- Krzyży bardzo dużo, ale takie domowe, małe. 

Duże też robiłem. Były i Matki Boskie, górale, szopki. 
Szopek bardzo dużo zrobiłem. Dużo roboty się trafia, 
ale już nie daję rady. Dawniej materiału nie było. 
Ks. Józef Góra, jak był proboszczem w Rycerce, chciał 
Stacje Drogi Krzyżowe, ale mu nie zrobiłem, bo nie 
było z czego.

- To skąd zdobywał Pan materiał do rzeźbienia?
- Dotychczas były lipy, ale teraz je wycięli. Lipy 

cięło się na foszty. Jak kto chce coś robić, to musi się 
sam starać o materiał. Dać materiał, wysuszyć, policzyć 
cenę, a ludzie chcą tanio.

- Jak Pan przygotowuje materiał na rzeźby?
- Jak się zrobi z całego klocka, to potem pęka. 

Trzeba kleić z kawałków, aby nie pękało. Nawet na 
małe krzyże trzeba kleić, bo foszty są za cienkie, aby 
grubość wystarczyła na rzeźbę.

- Stolarką budowlaną Pan też się zajmował?
- Tu na całą wieś było nas dwóch stolarzy. Robiliśmy 

wszystko - okna i drzwi. Naprzód meble, bo nie było 
mebli w sklepach. A jak się meble pojawiły w sklepach, 
to ludzie szli do sklepu. Jak się skończyły meble, to 
braliśmy się za budowę. Taka robota była, a na rzeźbę 
nie było zapotrzebowania. Dopiero w latach sześćdzie-
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siątych ludzie zaczęli się dorabiać i sprawiali sobie do 
domów rzeźbione krzyże. W końcu wymyśliłem maski 
drewniane. Tego dopiero idzie - setkami za granicę. A tu 
biorą przebierańcy, do Milówki, do Cięciny i Żabnicy. 
Lata przeleciały, trochę osłabłem, jeszcze trochę klepię, 
ale bardzo mało.

- Ma Pan jeszcze jakieś plany i zamówienia?
- Drobne roboty, ale teraz czekam, aż się ciepło 

zrobi. Maski, krzyże, kapliczki.
- Ile Pan wykonał przydrożnych kapliczek?
- Dużo jest kapliczek po wsi, które robiłem, 

ale w środku są często różne porcelanowe figurki. 
Niektóre figurki ja robiłem, np. na Skałce - Pana Jezusa 
Upadającego. Trudno jest spamiętać wszystko, co się 
za życia zrobiło. Musiałbym całą wieś przejechać 
i przypomnieć sobie, która kapliczka moja, bo przecież 
swoją robotę poznam.

Na tych rzeźbach to oczy się zepsuły, zakurzyły. 
Przez to niewiele czytam, bo na co inne jeszcze mi 
się oczy przydadzą.

- Ile Pan ma lat?
- Osiemdziesiąt siedem.
- Miał Pan rodzeństwo?
- Miałem jednego brata, który też trochę rzeźbił. 

Malował pokoje i grał na heligonce .

- Łatwiej jest grać czy rzeźbić?
- Granie też jest 

trudne. Jak ktoś 
nie ma talentu, 
to się nie nauczy. 
Do każdej roboty 
potrzeba talentu 
i chęci. Za co by się 
człowiek nie wziął, to 
jedno bez drugiego 
nie wyjdzie. Jak 
kto umie rzeźbić to 
rzeźbi, a jak grać, to 
gra.

- Mądre zakoń-
czenie, trzeba się 
modlić, aby każdy, 
jak Pan, umiał 
odkryć w sobie tę 
Bożą iskrę. Dziękuję 
za podzielenie się 
swoją historią 
i historią rzeźb, 
które żyją gdzieś 
po świecie i u nas.
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zielenią traw przechodzą w rozległe pastwiska i pola 
uprawne sięgające niemal do stóp otaczających je gór 
Kaukazu. Podróżując zarówno  polnymi drogami jak 
i wytyczonymi przez przewodniki szlakami prawie 
wszędzie napotyka się chaczkary - stare, średniowieczne 
ormiańskie krzyże z kamienia. Misternie kute dzieła 
sztuki dla wielu są tylko atrakcją, ale dla Ormian nadal 
pozostają symbolem wiary w Boga i niemym światkiem 
bogatej i tragicznej historii narodu.

Była już ciemna noc, gdy zatrzymaliśmy się 
w pierwszej po przekroczeniu granicy z Armenią wiosce. 
Grzegorz, jako że najlepiej mówił po rosyjsku zapukał 

w drzwi pierwszego domu z prośbą o nocleg. 
Było bardzo zimno. Weszliśmy do przedpoko-
ju  witani przez gospodarza, jego żonę i grupkę 
mężczyzn z sąsiedztwa (tak zwanych przyjaciół 
domu). Po krótkim przedstawieniu się ustaliliśmy 
cenę za nocleg i zasiedliśmy do stołu, na którym 
pojawiały się przeróżne pyszności przygotowa-
ne przez gospodynię. Aszot - nasz gospodarz - 
wyciągnął z barku bimber własnej roboty o mocy 
60% i temperatura w pomieszczeniu stanowczo 
się ociepliła. Atmosfera była cudowna, a my 
czuliśmy się jak na wakacjach u starych dobrych 
znajomych. Czas płynął, a my rozmawialiśmy 
popijając herbatę z sokiem śliwkowym i zajadając 
pyszne, swojskie sery. Gospodyni przygotowała 

W kraju krzyczących 
kamieni

…Lecz ciągle żyjesz, mimo ran wyprostowana,
 mądra, zamyślona i smutna,

 ze swoim Bogiem… 

Jan Paweł II żegnał Armenię słowami wiersza
 jej wielkiego poety Howannesa Tumaniana 

(27 IX 2001)

Dzieje Armenii mierzy się tysiącami lat. Kraj 
na rozdrożu, kolebka cywilizacji, kraj krzyczących 
kamieni, kraj apostołów: Bartłomieja, Judy Tadeusza, 
Szymona i Andrzeja, a dzisiaj najpiękniejsze muzeum 
pod otwartym niebem opowiadające historię chrześci-
jaństwa  na Zakaukaziu.

Armenia to przede wszystkim ludzie których spotka-
liśmy. Dzięki nim udało nam się przejechać ją wzdłuż i 
wszerz bez żadnych większych problemów. Podróżowa-
nie przez nią było jak odkrywanie nowego lądu. Lądu, 
który tak niewielu ludzi jeszcze widziało. Dzięki temu, 
że mieliśmy swój własny środek transportu mogliśmy 
zobaczyć miejsca dla innych niedostępne, miejsca 
nieodkryte, zarezerwowane tylko dla nielicznych. 
Doświadczenia tej przygody sprawiają, że Armenia 
nie pozwala nam o sobie zapomnieć, a najmniejsze 
nawet skojarzenie z nią przywołuje lawinę wspomnień 
i tęsknotę, która wyrywa serce i zmusza je do powrotu.

Urzekająca. Tak właśnie można powiedzieć 
o Armenii. Urzekająca. Nie potrafię znaleźć lepszych 
słów na opisanie przepięknej górskiej krainy wmalowanej 
w pejzaż Zakaukazia poprzecinanej licznymi kanionami 
rzek, których strome zbocza porośnięte soczystą 
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nam łoże małżeńskie. Ja i Paulina jako pierwsze opu-
ściłyśmy pokój gościnny zostawiając panów samych.

Obudził mnie skurcz lewej łydki. Otworzyłam oczy 
i zobaczyłam tył głowy Pauliny, za moimi plecami 
pochrapywał nieśmiało Bartek. Wrześniowe słońce 
padało na podłogę pokoju oślepiając na wpół przy-
tomnego Grzegorza, który jako nowy w naszej bandzie 
zdecydował się na siennik za drzwiami i pierzyny. 
No cóż, warunki super zwłaszcza po kilku nocach prze-
spanych w samochodzie. Rozejrzałam się po sypialni. 
Na pobielanych, nierównych ścianach wisiały makatki 
i kilimy, szafa z ciężkiego drewna i ogromne małżeńskie 
łoże zajmowały większość miejsca w pokoju. Jedna ze 
ścian była całkowicie przeszklona i udekorowana prostą 
niewyszukaną firanką, która pełniła funkcję parawanu 
między sypialnią, a aneksem kuchennym. Gospodyni 
krzątała się po kuchni nosząc talerze, miski z przy-
smakami i piękne, odświętne filiżanki. 

Powoli przypominałam sobie wczorajszy wieczór, 
domowa wódka (60%) i sery, i herbata  z sokiem, 
i znowu wódka, i wychodek w środku ogrodu (cztery 
chwiejące się ściany i dziura w ziemi),  i znowu wódka! 
Gospodarz –Aszot- przyjął nas z ulicy za śmiesznie małe 
pieniądze i ugościł odstępując nawet własne łóżko. 
Po śniadaniu z zupą fasolową w roli głównej Aszot 
zabrał nas do jednego z najstarszych kompleksów 
monastyrów w Armenii- Haghpad. W czasie 
zwiedzania natknęliśmy się na jego przyjaciela 
i zarazem klucznika wierzy, w której niegdyś, 
jak głoszą podania, ukrywali się Ormianie przed 
najazdem nieprzyjaciół. Pozwolił nam zobaczyć 
miejsca niedostępne dla turystów opowiadając 
przy tym niezwykłe historie o założycielach 
kompleksu. Koło południa pożegnaliśmy się z 
naszymi przyjaciółmi i ruszyliśmy w dalszą drogę.

Zatrzymaliśmy się przy Monastyrach Sanahin 
z IX w n.e. Znajduje się tam kościół Chrystusa 

Odkupiciela, którego budowę zakończono w roku 
966. Stałam w zadumie przed monumentalna 
budowlą wzniesiona z litego kamienia i czułam 
jak ogarnia mnie ogromne wzruszenie. Polska 
właśnie przyjmowała Chrzest, a Ormianie już 
od blisko siedmiuset lat,  uznali chrześcijaństwo 
jako religię narodową, wznosili kościoły i rzeźbili 
chaczkary na cześć Boga. Znaleźliśmy się u źródła 
naszej wiary, to było niesamowite! Wychodząc za 
bramę monastyru weszliśmy w wąską uliczkę pełną 
straganów, gdzie kobiety w kolorowych strojach 
zachęcały do kupna biżuterii, skarpet, czapek 
i pięknych ręcznie malowanych jedwabnych chust, 
na których widniał symbol Armenii - owoc granatu.

Kolejnym punktem naszej wyprawy był 
Goszawank (Kościół Św. Grzegorza Oświecicie-
la 1237-1241r.) i Hagarcin (Kościół Matki Bożej 
1281r.) dwa cudowne kompleksy monasterów ukryte 
w gęsty dębowym lesie otoczone chłopskimi chatami, 
bez murów obronnych, co zdecydowanie wpływało 
na klimat tych miejsc. W lesie znajdował się także 
nieznany kościół, bardzo zniszczony przez nawiedzające 
Armenie trzęsienia ziemi. Kościółek okopcony był od 
dymu zapalanych tam nieustannie świec, a jego progi 
i parapety pokrywała gruba warstwa wosku. Przed 
budynkiem stały dumnie i wyniośle równie zniszczone, 
lekko już zgarbione i poobgryzane, ale nadal piękne 
chaczkary.

Około godziny 17:30 dotarliśmy na brzeg jeziora 
Sewan, które jest głównym zbiornikiem wody pitnej dla 
całego kraju. Nad taflą jeziora wznosił się średniowiecz-
ny Sewawank - Czarny Klasztor (871-874r.), niegdyś 
zbrojny zamek, do którego przybywali duchowni, zsyłani 
dekretem katolikosa (biskupa) na banicję. Klasztor stał 
na wyspie, którą zewsząd oblewało jezioro (przez co 
stał się  miejscem niedostępnym dla kobiet) jednak 
z biegiem lat wody Sewanu opadły i dzisiaj Klasztor 
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góruje nad nimi z półwyspu, otoczony chaczkarami, 
pozostałościami starych zabudowań przyklasztornych 
i grobami mnichów.

Słońce powoli chowało się za horyzont kiedy 
dotarliśmy do stolicy. Do późna w nocy szukaliśmy 
noclegu, aż w reszcie jakiś taksówkarz pokazał nam hotel 
„na jedna noc”. Warunki były fatalne, ale padaliśmy 
ze zmęczenia i nikt nie zwracał na to większej uwagi,  
byle tylko rozprostować kości. 

Wczesnym rankiem pojechaliśmy do Ambasady 
Nagórnego Karabachu (Górski Karabach) i po złożeniu 
podań o wydanie wiz złapaliśmy taksówkę, która zabrała 
nas do Muzeum Manuskryptów, u którego wejścia siedzi 
twórca alfabetu armeńskiego - Masztoc. Zwiedzanie 
było bardzo owocne. Wśród dzieł wybitnych przedsta-
wicieli różnych epok odkryłam „O obrotach sfer niebie-
skich” Mikołaja Kopernika z 1543 roku i jedno z pism 
Potockiej, hrabiny nadwornej-koronnej Chmielnickiej 
Starościny z XVII wieku! Spod muzeum złapaliśmy 
kolejna taksówkę, która, po uzgodnieniu opłaty zawiozła 
nas do Muzeum Genocytu. 

Będąc w Armenii, w Erywaniu nie wyobrażam 
sobie, że można byłoby to miejsce pominąć. Muzeum 
opowiada smutną historię eksterminacji Ormian przez 
Turków na przełomie XIX i XX wieku. Zbrodnia ta 
zebrała większe żniwo aniżeli obozy koncentracyjne 
w Polsce, ale dzisiaj w Europie mało kto o tym pamięta. 
Cawyt tanem - pozwól, że pozwolę dźwigać Ci Twoja 
boleść - to ormiańskie dzień dobry, pozdrowienie, które 
na wieki ma im przypominać o tym co ich spotkało 
w „kraju krzyczących kamieni”…

Resztę dnia łaziliśmy po Erywaniu. Grzegorz został 
w muzeum, więc sami zatroszczyliśmy się o obiad, 
kupiliśmy prowiant na wieczór, odebraliśmy wizy do 
Karabachu i napadliśmy na małą piekarenkę, gdzie 
udało nam się zrobić uroczym paniom kilka zdjęć przy 
wypiekaniu chlebków lawasz, wyglądających jak gi-
gantyczne naleśniki! Chlebki te świetnie smakowały 
zwijane w rurki z kremem czekoladowym w środku. 
Obładowani zakupami weszliśmy jeszcze do sklepu 
po picie. Ustawiałam właśnie butelki coca-coli i wodę 
na ladzie prosząc ekspedientkę o wstrzymanie się z 
kasowaniem towaru, gdy nagle usłyszałam „Ja zaciekam, 
dzień dobry”. Musieliśmy mieć głupie miny, bo starsza 
pani za ladą zaczęła się śmiać. Okazało się, że mieszkała 
w Polsce piętnaście lat temu i dobrze zna język polski. 
Pani Izabella, bo tak miała na imię, zaprosiła nas do 
siebie do domu kiedy będziemy wracać z Karabachu 
na kawę, dobre ormiańskie jedzenie i opowieści. 

c.d.n.   Asia

„Historię piszą zwycięzcy” - ta łacińska maksyma, 
przypisywana raz Churchillowi, raz Stalinowi, pozwala 
przez pryzmat podręczników historii zobaczyć, kto 
aktualnie jest przy władzy. W roku 150 rocznicy 
Powstania Styczniowego (Sejm Polski w przeciwień-
stwie do Parlamentu Litewskiego nie zgodził się na 
ogłoszenie Roku Powstania Styczniowego) mamy 
przegląd poglądów na temat narodowych powstań. 
Od inwokacji Konstytucji 3 Maja, gdzie niepodległość 
i wolność „cenimy drożej nad życie, nad szczęśliwość 
osobistą” po „nie oddam za Polskę ani kropli krwi” 
polskiej celebrytki. 

Ostatnie powstanie w obronie wolności i nie-
podległości to historia Żołnierzy Wyklętych, którym 
najpierw odebrano prawo do grobów a dziś organi-
zacje  pozarządowe i współcześni niepokorni walczą 
o prawo do pamięci o tym ostatnim i ciągle aktualnym 
zrywie. Skoro szkolne podręczniki historii potrafią 
pominąć to świadectwo umiłowania ojczyzny, skoro 
korzystamy z ofiary ich krwi, to Żołnierzom Wyklętym 
przez piszących historię zwycięzców, należy się nasza 
pamięć i cześć.  

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI, 
NASI BOHATEROWIE  

Piotr Zychowicz, Do Rzeczy – Historia, 1/2013 
(fragmenty)

Rok 1945 był dla mieszkańców Europy Zachodniej 
rokiem zwycięstwa. Adolf Hitler strzelił sobie w 
głowę, III Rzesza obróciła się w gruzy, II wojna 
światowa dobiegła końca. A wraz z nią straszliwa 
okupacja niemiecka. Zniknęły gestapo, SS, SD i inne 
sadystyczne organizacje spod znaku swastyki. Upojeni 
wolnością Europejczycy wyszli świętować na ulice, 
strzeliły korki od szampana.

Euforia była tak wielka, że nie dostrze gano 
- a być może nie chciano dostrzec - iż dla wschodniej 
części kontynentu ten sam rok 1945 był rokiem klęski. 
Po sześciu latach wojny, która Europę Wschodnią 
do tknęła dużo bardziej niż Zachodnią, jedna okupacja 
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została zamieniona na drugą. Zniknęło gestapo, ale 
pojawiło się NKWD. Zniknęło SS, ale pojawiła 
się Armia Czer wona, zniknęło SD, ale pojawił się 
Smiersz. Hitlera zastąpił Stalin.

W Polsce nowy okupant z marszu przystąpił do 
brutalnej pacyfikacji. Przy całkowitej obojętno-
ści zachodnich „so juszników” Polacy zostali wzięci 
w żela zne sowieckie kleszcze. Znowu, tak jak 
w 1940 r. w Katyniu, polskim oficerom strzelano 
w tył głowy. Znowu na wschód pojechały wagony 
bydlęce wypełnione polskimi patriotami. Bezwzględ-
ne repre sje spadły na Kościół i resztki ziemiaństwa. 
Dławiono wszelkie przejawy wolne myśli. Na potrzeby 
nowego okupanta zaadaptowano obozy w Auschwitz 
i w Majdanku. Na zamku w Lublinie wy konywano 
wyroki śmierci na żołnierzach Armii Krajowej. 
W rejonie Augustowa bolszewicy przeprowadzili wielką 
obław w wyniku której zamordowanych zostało co 
najmniej 600 osób.

Jednocześnie komuniści zlikwidowali ostatnie pozory 
pluralizmu. W1947 r. sfałszowali wybory i zmusili do 
ucieczki próbującego się z nimi porozumieć Stani
sława Mikołajczyka. Kierowane przez niego PSL 
zostało rozbite. Wcześniej aresz towani i uprowadze-
ni do Moskwy zostali przywódcy Polski Podziemnej. 
Połowa Rzeczypospolitej - ze Lwowem i z Wilner na 
czele - została oderwana od macierzy i włączona do 
Związku Sowieckiego.

„Przez pięć lat okupacji niemieckiej nie zginęło 
tylu Polaków, ilu zginęło przez pięć miesięcy »de-
mokratycznej niepod ległości«„ - pisał o panujących 
wówczas nastrojach Zdzisław Broński ps. Uskok. Na 
terenie Polski znajdowało się pół miliona sowieckich 
żołnierzy, polscy komuniści - dzięki pomocy NKWD 
- szybko zbudowali własny, potężny aparat terroru. 
Podobnie jak w Związku Sowieckim na wierzch 
wypłynęły męty, zaczęło mnożyć się donosicielstwo. 
Społeczeństwo zostało poddane permanentnej inwigi-
lacji.

Wydawało się, że w tej sytuacji wszelki opór jest 
po prostu niemożliwy. Że Pola kom nie pozostaje 
nic innego, jak porzu cenie nadziei i powolne gnicie 
w komu nistycznym bagnie. Wówczas jednak na arenę 
wkroczyli Wyklęci. Polska zerwała się do boju 
i rozpoczęło się wielkie, ogólnonarodowe powstanie. 
Przez struktury organizacji niepodległościowych 
walczą cych z komuną w latach 1944-1963 mogło 
przewinąć się nawet pół miliona ludzi. Było to więc 
zjawisko o olbrzymiej skali.

Strach komunistów
Pierwsze zręby konspiracji antykomu nistycznej 

powstały jeszcze w 1944 r. Naj pierw pod szyldem 
organizacji Niepodle głość (kryptonim Nie), która prze-
istoczyła się w Delegaturę Sił Zbrojnych na Kraj, a 
wreszcie, we wrześniu 1945 r., w Zrze szenie Wolność 
i Niezawisłość (WiN). Równolegle działały potężne 
struktury Narodowego Zjednoczenia Wojskowego oraz 
dziesiątki mniejszych, lokalnych organizacji i oddziałów.

Od Poznania do Wilna, od Gdyni do Krakowa cała 
Polska zapłonęła. Lasy zapełniły się młodymi ludźmi, 
którzy w imię umiłowania wolności i niezgody na 
zniewolenie rzucili wyzwanie najwięk szemu mocarstwu 
ówczesnej Europy. Rzucili wyzwanie totalitarnemu 
molocho wi. Jedni z nich wierzyli, że lada moment 
wybuchnie III wojna światowa między Ameryką 
a Sowietami. Inni woleli zginąć z bronią w ręku, niż 
zostać zakatowanymi w ubeckich kazamatach.

Komuniści, którzy spodziewali się, że mając po swojej 
stronie sowieckie bagnety, bez większego oporu ujarzmią 
Polskę i z łatwością narzucą jej swój zbrodniczy system, 
poczuli strach. Żoł nierze podziemia niepodległościo-
wego niszczyli komitety partyjne i posterunki UB, 
rozbijali więzienia. Atakowali konwoje i wykonywali 
wyroki śmierci na najbar dziej gorliwych katach narodu 
polskiego i szpiclach. Całe regiony Polski znalazły się 
pod kontrolą leśnych oddziałów.

Choć początkowo Żołnierze Wyklęci osiągnęli spore 
sukcesy, walka, którą pro wadzili, była walką straceńczą. 
Nie byli w stanie uratować swojej ojczyzny. Upra gniona 
III wojna światowa nie wybuchła, Armia Czerwona 
nie opuszczała Polski, a komuniści stosowali wobec 
podziemia niezwykle brutalne metody. Już 12 lipca 1945r. 
szef bezpieki Stanisław Radkie wicz wydał okólnik 
numer 9 o przeprowa dzeniu operacji likwidacji „band”.

Według pisma numer 002405 wydane go przez proku-
raturę wojskową „władze bezpieczeństwa publicznego 
lub dowódcy jednostek wojskowych biorących udział 
w walce z bandytami są upoważnieni do rozstrze-
liwania na miejscu bez sądu wszystkich dywersan-
tów i bandytów złapanych z bronią w ręku”. Tajny 
okólni PPR z 1945 r. głosił zaś, co następuje: „W razie 
przejawów większej, nieuchwytnej aktywności AK 
w danym terenie należy wykonać ogólną pacyfikację”.

Wytyczne te przez zbrodniarzy z UB - kierowa-
nych przez „doradców”, a tak naprawdę przełożo-
nych z NKWD - były wcielane w życie bez żadnych 
skrupułów Zaczęła się martyrologia niezłomnych. 
Żołnierze podziemia niepodległościowego byli rozstrze-
liwani w lasach i męczeni na śmierć w obozach. Tych, 
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którzy zostali poddani śledztwu przez UB, torturowali 
Komuniści wprowadzili w okupowanej Polsce wszystkie 
praktyki znane z prze słuchań sowieckiej bezpieki.

Polacy byli pozbawiani snu, lżeni i bici pałkami, 
prętami, a nawet biczami, do których końców przywią-
zywano ostre kawałki metalu. Zrywano im paznokcie, 
miażdżono jądra w szufladach biurek, rażono prądem. 
Łamano nogi i ręce, od bijano nerki. Z przesłuchań do 
cel ludzie ci wracali albo cali sini, albo nie wracali 
w ogóle. Jedną z najbardziej drastycz nych praktyk 
było sadzanie Polaków na odwróconej nodze od stołka. 
Jak mówili świadkowie, „było to swoiste nabijanie 
na pal. Kazano wyciągać nogi i od czasu do czasu je 
podbijano”. Torturę tę stosowano również wobec kobiet.

Innymi wyjątkowo perfidnymi, przeję tymi od NKWD, 
metodami były prowoka cja i inwigilacja. Im dłużej 
działało polskie podziemie, tym głębiej było penetro-
wane przez komunistyczne służby. Bezpiece udało się 
umieścić w jego szeregach agentów, a nawet założyć 
fałszywe organizacje niepodległościowe, które miały 
przyciągnąć i wciągnąć w pułapkę patriotów oraz an-
tykomunistów garną cych się do walki o wolność. Naj-
bardziej znanym przykładem podobnych działań jest 
- założona przez UB - V Komenda WiN. Operacje takie 
spowodowały, że więzienia zapełniały się kolejnymi 
tysią cami Polaków.

Strzał w tył głowy
Śledztwa prowadzone w komuni stycznych kazamatach 

kończyły się tzw. procesami kiblowymi - odbywały się 
w celach i trwały średnio po 15 minut - w których 
zapadło wiele wyroków śmierci. Na ich mocy zgładzeni 
zostali najwięksi bohaterowie spośród Wyklętych. 
W war szawskim więzieniu na Rakowieckiej nocą 
wyprowadzano więźniów z celi, prowa dzono ich 
do specjalnego pomieszczenia i znienacka strzelano 
w potylicę. Tak zginął mjr „Łupaszka”, tak zginął gen. 
August Emil Fieldorf „Nil”.

Tak zginął wreszcie legendarny rtm. Witold Pilecki, 
który podczas okupacji niemieckiej dobrowolnie dostał 
się do Auschwitz, żeby założyć w tym niemiec kim 
obozie ruch oporu. Po egzekucjach ciała były wrzucane 
na bryczkę i pod osłoną nocy wywożone do tajnych 
miejsc pochówku. Polskich bohaterów zrzucano do 
naprędce wykopanych dołów i zako pywano w taki 
sposób, żeby nie było żadnych śladów. Jedno z takich 
miejsc znajdowało się na Powązkach, na tzw. Łączce. 
Dopiero niedawno, pod auspi cjami IPN, rozpoczęły się 
tam prace ekshumacyjne. Eksterminacja Żołnierzy 
Wyklętych przez komunistów była ostat nim aktem 

wymierzonego w Polaków ludobójczego dzieła, które 
obaj okupanci - Niemcy i ZSRS - rozpoczęli we 
wrześniu 1939 r. Jego celem była likwidacja polskich 
elit i ujarzmienie niepokornego narodu.

Kłamstwo trwa
Aż do końca swojego istnienia PRL pro wadziła 

kampanię lżenia Żołnierzy Wyklę tych. Komuniści 
nazywali ich degenerata mi i bandytami, oskarżali 
o zbrodnie. Choć tragiczna epopeja Wyklętych dobiegła 
końca w 1963 r., można było odnieść wra żenie, iż do 
1989 r. ludzie ci dla komuny byli wrogiem numer 
jeden. Niestety, gdy Polska odzyskała niepodległość 
i powstała III RP, kampania nienawiści wymierzona 
w ostatnich żołnierzy II RP nie ustała!

Kampanię tę do dzisiaj prowadzą oczywiście postko-
muniści, którym na skutek haniebnej koncepcji „grubej 
kreski” darowano winy i pozwolono pozostać w życiu 
publicznym. Co jednak zaskaku jące, prowadzą ją 
również środowiska wywodzące się z opozycji demokra-
tycznej lat 70. i 80. Dwa lata temu środowiska te ostro 
sprzeciwiały się ustanowieniu 1 marca Narodowym 
Dniem Pamięci Żołnie rzy Wyklętych. W słynnej, 
opublikowanej w „Gazecie Wyborczej” rozmowie 
z Czesła wem Kiszczakiem Adam Michnik powie dział, 
że w 1945 r. „nie było innej drogi” niż komunizm. 
„Ludzie o orientacji, powiedz my, akowskiej, londyń-
skiej, nie mieli żadnej realistycznej propozycji” - mówił.

Według podobnej narracji to, co działo się w Polsce po 
1944 r., było wojną do mową. To oczywista nieprawda. 
Z wojną domową mamy bowiem do czynienia, gdy 
ścierają się ze sobą dwie siły cieszące się sporym 
poparciem społecznym. Tymcza sem walka Żołnierzy 
Wyklętych z komu nistami była walką Polaków 
z sowieckim okupantem wspieranym przez rodzimych 
zdrajców. Bez bagnetów Armii Czerwonej komuniści 
nie utrzymaliby się w Polsce nawet tygodnia. 
Zostaliby zmieceni przez polski naród.

(…) Historycy oceniają, że komuniści zamordowali 
około 20 tys. Żołnierzy Wyklętych. W sumie po wojnie 
w więzie niach i obozach znalazło się zaś ćwierć miliona 
wrogów reżimu. Po zakończeniu II wojny światowej 
Polska, podobnie jak cała Europa Środkowo-Wschod-
nią, znalazła się w komunistycznej otchłani. Żołnierze 
Wyklęci byli pierwszymi, którzy wystąpili przeciwko 
nowemu oku pantowi z bronią w ręku.

Byli obrońcami straconej reduty, ale bili się o słusz ną 
sprawę. Za miłość do wolności i ojczyzny za płacili 
najwyższą cenę. 
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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. - 
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 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

ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ

Emilka potrzebuje naszej pomocy
Emilka cierpi na ciężkie mózgowe porażenie 

dziecięce, wielotorbielowatość mózgu, padaczkę, 
następuje zanik nerwu wzrokowego. 

Nie chodzi, nie mówi, nie słyszy.
Rehabilitacja i leczenie  są bardzo kosztowne 

i nie refundowane przez NFZ.
 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
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JESTEŚCIE WIOSNĄ KOŚCIOŁA
bł. Jan Paweł II



ECCE HOMO
„Oto człowiek” rzekł Piłat
nie widząc w Nim Boga
pod cierpienia odzieniem. 
„Oto człowiek” rzekł Pan Bóg
przybierając się w ciało
i schodząc na ziemię.

„Oto Człowiek” rzekł Malarz,
co sercem malował,
spojrzał w oczy z portretu
i sztalugi spakował.

Cierpienie z tych oczu
znalazł w ludzkiej biedzie
i odtąd nie usiadł
przy sutym obiedzie.

Szukał po zaułkach
Chrystusa w cierpiących,
sycił chlebem głodnych,
ogrzewał marznących.

W komunii z Jezusem
chlebem sam się stawał, 
był dobry dla biednych
jak chleb się rozdawał.

„Oto człowiek” rzekł Chrystus
spoglądając z nieba
więcej mi albertynów
na ziemi potrzeba. 

Zakochanych w miłości 
szarych sióstr i braci,
aby w pokój i dobro
świat się wciąż bogacił.

Dobro serca żywiło,
pokój przysiadł na progu,
człowiek w lesie krzyży
odnalazł się w Bogu.

A.M.D.


