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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, który „  przyszedł
po to, abyśmy mieli życie i mieli je w obfitości”
(J 10, 10)

Kochani!

W naturze człowieka zapisana jest nieskończoność. Dla ludzi wierzących odpowiedzią na to
pragnienie jest Bóg, lecz współczesny świat sam
chciałby to pragnienie zaspokoić. Dlatego tysiące
reklam krzyczących nam, że „Musisz to mieć,
a będziesz szczęśliwy!”, ”Kup nasz produkt, a spełnisz
swoje marzenia!”. Wielki Post jest wyzwaniem
i wezwaniem do sprawdzenia, co jest istotą i sensem
naszego życia. Jest też paradoksalną odpowiedzią,
że nasze życie jest w śmierci Chrystusa, a najpełniej
żyją ci, którzy w drodze do życia wiecznego nie
zatrzymują się na kramach tego świata.
Kolejny numer „Idzia” pokazuje jaką pełnię życia
proponuje Kościół. Począwszy od doświadczenia
stulecia życia wokół parafialnego kościoła. Wiek to
zacny jubileusz niosący za sobą świadectwo wiary
nie tylko całej wspólnoty, ale przede wszystkim
historie życiorysów związane z naszą świątynią.
Na tę okoliczność, gdyby ktoś dysponował zapisem
z rodzinnej historii, na papierze lub w pamięci,
związanej z budową kościoła lub w inny sposób
z jego dziejami, niech zadba, aby te świadectwa
nie przepadły.
To wokół tego znaku wiary, jakim jest świątynia,
toczy się tu od stu lat nasze duchowe życie.
Dlatego proszę o zaplanowanie sobie czasu na
Wielkopostne Rekolekcje od 29 marca do 3
kwietnia. W stronę Zmartwychwstania słowem

Bożym poprowadzi nas ks. kan. Józef Walusiak,
założyciel fundacji „Nadzieja”, której głównym
celem i zadaniem jest pomoc dzieciom i młodzieży
uzależnionej od alkoholu i narkotyków.
Zapraszam też na tradycyjną już Drogę Krzyżową
w piątek,11 kwietnia, która uświadamia prawdę
o trudzie życia, ale też nadaje mu sens przez perspektywę udziału w Zmartwychwstaniu. Dziękczynny charakter tego nabożeństwa za pontyfikat
Jana Pawła II nabiera szczególnego znaczenia
w przeddzień kanonizacji naszego Ojca Świętego.
Tajemnice Wielkiego Tygodnia wiodą nas
przez Ostatnią Wieczerzę i Golgotę aż po pusty
Grób Zmartwychwstałego Chrystusa. Uroczystość kanonizacji papieży Jana Pawła II i Jana
XXIII są dowodem na Kościół w niebie, którego
fundamenty budujemy tu na ziemi. Niektórzy będą
mieli możliwość uczestniczyć 27 kwietnia w tym
radosnym wydarzeniu w Rzymie, wszyscy zaś
będziemy wtedy łączyć się duchowo z pielgrzymami na Palcu św. Piotra i św. Janem Pawłem II
w niebie.
Biskup Roman Pindel, nasz nowy Ordynariusz,
swoim biskupim zawołaniem „Trzymajcie się mocno
Słowa Życia” jednoznacznie ukazuje jaki będzie
program jego biskupiej posługi – będzie prowadził
nas tam, gdzie bije źródło życia wiecznego, gdzie
jest pełnia życia, „abyśmy mieli je w obfitości.”

Wszystkim mieszkańcom Żabnicy, Parafianom i świątecznym Gościom,
życzę obfitości darów, które niesie radość Zmartwychwstania.
Niech doświadczenie Wielkiego Postu zrobi w nas miejsce
i otworzy na pełnię życia bez lęku,
a słowa Jezusa: "Pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję.
Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka”,
napełnią nas odwagą do wyznawania wiary,
tak jak Apostołów i Jana Pawła II.
											
Ks. Proboszcz
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TRZYMAJCIE SIĘ SŁOWA ŻYCIA
16 listopada 2013 roku papież
Franciszek przyjął rezygnację z
urzędu biskupa bielsko-żywieckiego
Tadeusza Rakoczego. Jednocześnie
mianował jego następcą ks. prałata
Romana Pindla, dotychczasowego rektora Wyższego Seminarium
Duchownego w Krakowie.
Nasz nowy Ordynariusz ma
55 lat. Jest cenionym biblistą
i pedagogiem. Do czasu biskupiej
nominacji był rektorem Wyższego
Seminarium Duchownego w
Krakowie. Urodził się 18 listopada
1958 roku w Oświęcimiu. Pochodzi
z Wadowic. Biskup Roman jest profesorem biblistyki
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
W swoim pierwszym liście, którego fragmenty
drukujemy, ks. Biskup odsłania nam wizję apostolskiego posługiwania, a przy okazji zawołanie:
„Trzymajcie się!” ukonkretnia i zmienia z w program
życia: „Trzymajcie się Słowa Życia!”
Drodzy Bracia i Siostry Kościoła Bielsko-Żywieckiego!
(…) Przygotowując się do święceń biskupich
szukałem zawołania, które by odpowiadało moim pragnieniom odnośnie do posługi biskupa Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Odnalazłem się w zdaniu wziętym
z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian: Trzymajcie
się mocno Słowa Życia, abym mógł być dumny
w dniu Chrystusa, że nie na próżno biegłem i nie na
próżno się trudziłem (Flp 2, 16). Zawołanie tworzą trzy
słowa łacińskie otwierające to zdanie: Verbum Vitae
continentes - Trzymajcie się mocno Słowa Życia.

Pragnę bowiem od początku mojego
posługiwania w diecezji wpierw samemu
mocno trzymać się Słowa Bożego, które daje
życie, ale i wskazuje, jak żyć. Równocześnie pragnę, by w diecezji, powierzonej mi
przez Papieża Franciszka, wszyscy poznawali
Słowo Życia, które Bóg przekazał Kościołowi
przez proroków i autorów natchnionych.
Niech Boże Słowo będzie przyjmowane tak,
jak na to zasługuje, a więc z wiarą, ze zrozumieniem i posłuszeństwem. Takie trzymanie
się Słowa Życia jest szczególnie aktualne
w tym roku, który w całej Polsce przeżywamy
pod hasłem Wierzę w Syna Bożego. Dlatego
zachęcam, by przeżywanie takiego wyznania
oparte było na lekturze Pisma Świętego. Nie
idzie tylko o to, by w każdym domu był egzemplarz
Biblii, ale by znalazła się ona na poczesnym miejscu w
naszych mieszkaniach i w naszym życiu. Byśmy podjęli
lub powrócili do praktyki czytania Pisma Świętego, czy
to osobiście, z modlitwą, czy w grupie, z dzieleniem się
Słowem Bożym. Zachęcam do tworzenia grup biblijnych
i do gorliwego poznawania Syna Bożego w czytanym
Słowie w nowych ruchach i stowarzyszeniach religijnych.
Niech ożywia swoje działanie Dzieło Biblijne, a nowy
zapał niech ogarnia wszystkich, którzy w jakikolwiek
sposób uczestniczą w poznawaniu Słowa Bożego, choćby
przez różne konkursy biblijne, zwłaszcza organizowane
w szkołach.

Wierzę w Syna Bożego
(…) Podstawą wiary jest Słowo Boże, które jednoznacznie wskazuje, że Jezus jest Synem Bożym.
(…) Wierzę w Syna Bożego oznacza, że wyznaję,
iż prawdziwy Bóg stał człowiekiem, aby móc złożyć
ofiarę za moje grzechy; że umarł na krzyżu, by mnie

DROGA KRZYŻOWA Z JANEM PAWŁEM II
Prośmy Ducha Świętego o łaskę rozważania trwającej po dzień
dzisiejszy męki Chrystusa: by przebyć kolejne stacje drogi
krzyżowej i aby z Jezusem i tak jak Jezus poświecić się
spełnieniu Bożego planu pełnego wyzwolenia człowieka.
Ojcze święty i miłosierny, daj nam z wiarą i miłością
rozważać drogę krzyżową, byśmy jako uczestnicy cierpień
Chrystusa z Nim razem osiągnęli chwałę Twojego królestwa.
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pojednać z Bogiem; że zmartwychwstał, by dla proklamowania swojego zwycięstwa nad grzechem, śmiercią
i szatanem. Wierzę w Syna Bożego oznacza także, że
wyznaję z wiarą prawdę o Kościele, założonym przez
Jezusa, złożonym z ludzi świętych, nawracających się
i grzeszników – o Kościele, który pozostaje Oblubienicą
Chrystusa oraz filarem i podporą prawdy w świecie
(por. 1Tm 3, 15).
Dlatego wszystkich, którzy wierzą, zachęcam do
dawania świadectwa, że Jezus jest pełnym mocy
Synem Bożym. Pragnę, by każdy z nas odkrył swoje
niepowtarzalne powołanie i miejsce w Kościele.
W ten sposób nasza wspólnota wierzących stanie się
podobna do ciała, które żyje i rozwija się. Wtedy
jedni przyczynią się do jej rozwoju przez głoszenie
Ewangelii tym, którzy nie wierzą lub się zagubili,
inni przez wspieranie potrzebujących, jeszcze inni –
angażując się w kształtowanie życia społecznego. Wielu
z Was podejmuje codzienną posługę miłosierdzia wobec
potrzebujących w rodzinie czy w sąsiedztwie. Gdzie
to możliwe, twórzmy grupy charytatywne w parafii.
Szukajmy różnych form dawania siebie, swojego
czasu, czy z tego, co posiadamy, dla Jezusa lub w
imię Jezusa dla potrzebujących, czy dla jakiegoś
dzieła w Kościele. Istnieją już różne formy wolontariatu
w Kościele, w tym i misyjne, w których pełen zapału
młody człowiek znajdzie swoje miejsce.
Zwracam się także do tych, którzy dystansują się
od Kościoła, czy stają się jego sędziami. Nieważne,
z jakiego powodu to czynią: czy to zgorszenia, czy
grzechu konkretnego członka Kościoła, czy poczucia
zawodu, czy usprawiedliwienia swojego życia. Uznając
słabość i grzech ludzi Kościoła, oddajcie jednak sprawiedliwość Bogu: wyznajcie świętość Kościoła oraz
jego wkład w dzieje zbawienia. Spróbujcie zrozumieć
Syna Bożego, który nazywa Kościół swoją Oblubienicą.
Choć po ludzku miałby wiele powodów do tego, by się
jej wyrzec, czy ją opuścić, to jednak nie uczyni tego, bo

przecież kiedyś wydał za nią samego siebie (Ef 5, 25)
a teraz nieustannie pragnie, by była święta, powołując
wciąż proroków wzywających do nawrócenia i ludzi
prawdziwie świętych. Jeżeli tak wielkie jest miłosierdzie i cierpliwość Syna Bożego wobec Kościoła, jak
mogę go sądzić, gdy sam jestem grzeszny i potrzebuję
miłosierdzia?

Wiara potrzebuje pogłębienia,
zrozumienia i obrony
(…) Do wyznawania wiary w Syna Bożego i do życia
według niej potrzeba dziś, bardziej niż kiedykolwiek,
troski o pogłębienie osobistej wiary, o jej uzasadnienie
i obronę. W szybko zmieniającym się świecie panuje
ogromne pomieszanie poglądów na wiele spraw. Relatywizowane lub obalane są dotychczasowe wzorce
życia, mające nieraz za sobą ponadczasową mądrość,
wielowiekowe tradycje i uzasadnienie z wiary. Autorytetem moralnym staje się niejednokrotnie człowiek
o wątpliwej reputacji. W miejsce Boga niejeden stawia
podejrzane idole. Do wiary w Boga, którego objawia
Pismo Święte i Tradycja, dodaje się niekiedy wątpliwe
elementy innej religijności, czy magii.
Dlatego zachęcam dzieci i młodzież do pilnego
udziału w lekcjach religii w szkole, ale także do
wszelkich zajęć i spotkań w parafii, gdzie w gronie
rówieśników można nie tylko wzrastać w wierze,
ale także dorastać w otoczeniu ludzi szukających
sposobu życia według wiary. W roku przeżywanym
pod hasłem Wierzę w Syna Bożego niech duszpasterze znajdą sposoby docierania do dorosłych nie tylko
z katechezą dostosowaną do wieku i jego problemów,
ale także z nowymi formami pogłębienia treści wiary.
Gorąco proszę Boga, Was wszystkich zaś o modlitwę
za mnie, bym wpierw sam trzymał się Słowa Życia
i owocnie posługiwał w powierzonej mi diecezji.
Wszystkich diecezjan zapewniam o pamięci w modlitwie
i udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

STACJA I

,,Na to przyszedłem na świat aby dać świadectwo prawdzie.
Każdy, kto jest z prawdy słucha mego głosu.” (J 18,37)
Przyszliśmy tu dzisiaj, by słuchać głosu Jezusa - odpowiedzi
prawdy i życia dla każdego z nas; by sprzeciwić się tym,
którzy ironicznie pytają: „co to jest prawda?’’ (J 18, 38)
a potem odchodzą, sceptyczni, nie czekając na odpowiedź,
Sprawiedliwego wydając na śmierć.
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PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

ŻABNICA 29.03 - 2.03.2014 r.

SOBOTA
godz. 1800

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

NIEDZIELA
700
915
1100
1715
1800

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

PONIEDZIAŁEK
700
900
1000
1100
1500
1800

30 marca

31 marca

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

WTOREK

1 kwietnia

700
800-930
930
1015-1200

Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla wszystkich
Spowiedź św. dla uczniów gimnazjum
Msza św. z nauką dla uczniów gimnazjum
Spowiedź św.

1430-1530
1530
1630-1800
1800

Spowiedź św.
Msza św. z nauką dla uczniów szkoły podstawowej
Spowiedź św.
Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla wszystkich

ŚRODA
700
900
1030
1400
1800
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2 kwietnia

Msza św. z nauką dla wszystkich i rekolekcyjnym błogosławieństwem
Msza św. z nauką i rekolekcyjnym błogosławieństwem dla uczniów szkoły podstawowej
Msza św. z nauką i rekolekcyjnym błogosławieństwem dla uczniów gimnazjum
Rekolekcyjne odwiedziny obłożnie chorych w domach
Msza św. z nauką dla wszystkich i błogosławieństwem
na zakończenie Rekolekcji Wielkopostnych ‘2014
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DROGOWSKAZY
Z nauczania Ojca Świętego
Jana Pawła II
i Franciszka

W historii zbawienia nie ma przypadków.
Wydarzenia są często Bożym znakiem, który trzeba
umieć odczytać. Podczas kanonizacji św. Faustyny
w 2000 roku Jan Paweł II ogłosił II Niedzielę Wielkanocną jako Święto Miłosierdzia Bożego. W to
święto 2011 roku, papież z Polski został ogłoszony
błogosławionym, a w zbliżające się Święto Miłosierdzia Bożego będziemy przeżywać Jego kanonizację.
W dzisiejszym świecie, nabrzmiałym agresją, niesprawiedliwością i grzechem, proroczym „dla nas
i całego świata” staje się zwrócenie wzroku na Miłosierdzie Boże. Musi ono stać się programem trzeciego
tysiąclecia, jeżeli mamy w nie patrzeć z nadzieją.
Widać to wyraźnie w słowach homilii Jana Pawła
II wygłoszonej podczas kanonizacji siostry Faustyny:
„Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo łaska Jego trwa
na wieki”. Tak śpiewa Kościół w oktawę Wielkanocy,
powtarzając niejako te słowa Psalmu za samym
Chrystusem: za Chrystusem zmartwychwstałym, który
przynosi do wieczernika wspaniałe orędzie Bożego Miłosierdzia i powierza apostołom posługę jego szafarzy:
„Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was
posyłam. (...) Weźmijcie Ducha Świętego! Którym
odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20, 21-23).

Przed wypowiedzeniem tych słów Jezus pokazuje
ręce i bok. Pokazuje rany zadane Mu podczas męki,
zwłaszcza zranione Serce - źródło, z którego wypływa
obfity strumień miłosierdzia, rozlewający się na
ludzkość. Siostra Faustyna Kowalska ujrzy dwie smugi
światła promieniujące z tego Serca na świat. „Te dwa
promienie - wyjaśnił jej pewnego dnia sam Jezus oznaczają krew i wodę” .
Poprzez Serce Chrystusa ukrzyżowanego Boże Miłosierdzie dociera do ludzi: „Powiedz, córko moja,
że jestem miłością i miłosierdziem samym” - zażąda
Jezus od Siostry Faustyny (Dz. , 1074). To miłosierdzie
Chrystus rozlewa na całą ludzkość poprzez zesłanie
Ducha, który w Trójcy Świętej jest Osobą-Miłością.
A czyż miłosierdzie nie jest „drugim imieniem” miłości,
ujmującym jej aspekt najgłębszy i najbardziej wzruszający: jej gotowość do zaspokojenia wszelkich potrzeb,
a zwłaszcza jej bezgraniczną zdolność przebaczania?
Jezus powiedział do Siostry Faustyny: „Nie znajdzie
ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwróci
z ufnością do miłosierdzia mojego” (Dz., 300).
Za sprawą polskiej zakonnicy to orędzie związało
się na zawsze z XX wiekiem, który zamyka drugie
tysiąclecie i jest pomostem do trzeciego. Nie jest to
orędzie nowe, ale można je uznać za dar szczególnego oświecenia, które pozwala nam głębiej przeżywać

STACJA II

Na pustkowiach współczesnego świata ból Chrystusa –
nowy krzak ognisty płonie i się nie spala.
To On, językiem tajemniczego ognia wyzwalającej miłości
wzywa: Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie
bo jestem cichy i pokornego serca…
Albowiem jarzmo moje jest słodkie
a moje brzemię lekkie (Mt 11, 29-30).
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Ewangelię Paschy, aby nieść ją niczym promień światła
ludziom naszych czasów.
Co przyniosą nam nadchodzące lata? Jaka będzie
przyszłość człowieka na ziemi? Nie jest nam dane
to wiedzieć. Jest jednak pewne, że obok kolejnych
sukcesów nie zabraknie niestety także doświadczeń
bolesnych. Ale światło Bożego Miłosierdzia, które
Bóg zechciał niejako powierzyć światu na nowo
poprzez charyzmat Siostry Faustyny, będzie rozjaśniało ludzkie drogi w trzecim tysiącleciu.
Konieczne jest jednak, aby ludzkość, podobnie
jak niegdyś apostołowie, przyjęła dziś w wieczerniku dziejów Chrystusa zmartwychwstałego, który
pokazuje rany po ukrzyżowaniu i powtarza: Pokój
wam! Trzeba, aby ludzkość pozwoliła się ogarnąć
i przeniknąć Duchowi Świętemu, którego daje jej
zmartwychwstały Chrystus. To Duch leczy rany
serca, obala mury odgradzające nas od Boga i od
siebie nawzajem, pozwala znów cieszyć się miłością
Ojca i zarazem braterską jednością.
Ważne jest zatem, abyśmy przyjęli w całości orędzie,
zawarte w słowie Bożym na dzisiejszą II Niedzielę
Wielkanocną, która od tej pory nazywać się będzie
w całym Kościele „Niedzielą Miłosierdzia Bożego”.
W kolejnych czytaniach liturgia zdaje się wytyczać
szlak miłosierdzia, które odbudowuje więź każdego
człowieka z Bogiem, a zarazem tworzy także między
ludźmi nowe relacje braterskiej solidarności. Chrystus
nauczył nas, że człowiek nie tylko doświadcza
i dostępuje miłosierdzia Boga samego, ale także
jest powołany do tego, ażeby sam czynił miłosierdzie drugim: „Błogosławieni miłosierni, albowiem
oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7). Jezus wskazał
nam też wielorakie drogi miłosierdzia, które nie
tylko przebacza grzechy, ale wychodzi też naprzeciw
wszystkim ludzkim potrzebom. Jezus pochylał się nad
wszelką ludzką nędzą, materialną i duchową.
Kanonizacja Siostry Faustyny ma szczególną
wymowę. Poprzez tę kanonizację pragnę dziś
przekazać orędzie miłosierdzia nowemu tysiącleciu. Przekazuję je wszystkim ludziom, aby uczyli
się coraz pełniej poznawać prawdziwe oblicze Boga
i prawdziwe oblicze człowieka.
Miłość Boga i miłość człowieka są bowiem nierozłączne, jak przypomina Pierwszy List św. Jana:
„Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy
miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania”
(5, 2). W takich słowach Apostoł wyraża prawdę
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o miłości, wskazując, że jej miarą i kryterium jest
wypełnianie przykazań.
Nie jest łatwo miłować miłością głęboką, która
polega na autentycznym składaniu daru z siebie.
Tej miłości można nauczyć się jedynie wnikając
w tajemnicę miłości Boga. Wpatrując się w Niego,
jednocząc się z Jego ojcowskim Sercem, stajemy się
zdolni patrzeć na braci nowymi oczyma, w postawie
bezinteresowności i solidarności, hojności i przebaczenia. Tym wszystkim jest właśnie miłosierdzie!
(…) Ta miłość powinna inspirować współczesnego
człowieka, współczesną ludzkość, aby mogła stawić
czoło kryzysowi sensu życia, podjąć wyzwania związane
z różnorakimi potrzebami, a przede wszystkim, by
mogła wypełnić obowiązek obrony godności każdej
ludzkiej osoby. W ten sposób orędzie o Miłosierdziu
Bożym stanie się pośrednio również orędziem o niepowtarzalnej godności, wartości każdego człowieka.
W oczach Bożych każda osoba jest cenna, za każdego
Chrystus oddał swoje życie, każdemu Ojciec daje
swego Ducha i czyni go bliskim sobie.
(…) To krzepiące orędzie jest skierowane przede
wszystkim do człowieka, który udręczony jakimś
szczególnie bolesnym doświadczeniem albo przygnieciony ciężarem popełnionych grzechów utracił wszelką
nadzieję w życiu i skłonny jest ulec pokusie rozpaczy.
Takiemu człowiekowi ukazuje się łagodne oblicze
Chrystusa, a promienie wychodzące z Jego Serca padają
na niego, oświecają go i rozpalają, wskazują drogę
i napełniają nadzieją. Jakże wielu sercom przyniosło
otuchę wezwanie „Jezu, ufam Tobie”, które podpowiedziała nam Opatrzność za pośrednictwem Siostry
Faustyny! Ten prosty akt zawierzenia Jezusowi
przebija najgęstsze chmury i sprawia, że promień
światła przenika do życia każdego człowieka. „Jezu,
ufam Tobie”.
(..) Faustyno, darze Boga dla naszej epoki, darze
polskiej ziemi dla całego Kościoła, wyjednaj nam,
abyśmy mogli pojąć głębię Bożego Miłosierdzia,
pomóż nam, abyśmy osobiście go doświadczyli
i świadczyli o nim braciom. Twoje orędzie światłości
i nadziei niech się rozprzestrzenia na całym świecie,
niech przynagla grzeszników do nawrócenia, niech
uśmierza spory i nienawiści, niech uzdalnia ludzi
i narody do czynnego okazywania braterstwa.
My dzisiaj, wpatrując się razem z tobą w oblicze zmartwychwstałego Chrystusa, powtarzamy twoją modlitwę
ufnego zawierzenia i mówimy z niezłomną nadzieją:
„Jezu, ufam Tobie”.
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Myśląc sercem…

ZA ZAKRĘTEM JEST
ZMARTWYCHWSTANIE
Kiedy słuchamy Ewangelii nie po raz pierwszy, wiemy
jaki będzie dalszy ciąg wydarzenia czy przypowieści.
Zwiastowanie przyniesie Boże Narodzenie, wesele
w Kanie Galilejskiej zakończy się przemianą wody
w wino, kolejne spotkania z chorymi i głodnymi
przyniosą cuda uzdrowienia i rozmnożenia chleba.
Proces przed Sanhedrynem przyniesie mękę i śmierć
Jezusa, a po niej będzie Zmartwychwstanie.
Wszystko już wiemy i słuchamy Ewangelii jak
dobrze znanych opowieści lub jakbyśmy oglądali znane
od dzieciństwa obrazy. A przecież w rzeczywistości
żaden ze świadków tamtych wydarzeń nie wiedział,
co się za chwilę stanie. Dlatego widzimy śpiących
apostołów na Górze Przemienia i w Ogrodzie Oliwnym.
Dlatego jesteśmy świadkami zaskoczenia Zmartwychwstaniem, chociaż przez trzy lata Pan Jezus uczniów
do tego przygotowywał.
Od dzieciństwa w Wielkim Poście towarzyszymy
Jezusowi w Drodze Krzyżowej i odwiedzamy pusty
grób w Niedzielę Zmartwychwstania. Niby wszystko
takie znane i przewidywalne, aż do czasu, kiedy dotrze
do nas, że bycie chrześcijaninem to bycie uczniem
Chrystusa. Nagle budzi się w nas myśl, że to nie
przeszłość. Że dzieje się to tu i teraz. Więcej jeszcze,
te wszystkie historie z Ewangelii to nasze historie,
a śpiący uczniowie, samarytanka przy studni, syn marnotrawny to naprawdę ja.

Wtedy stajemy się wierzący. Wierzący, że Jezus jest
Mesjaszem, naszym Zbawicielem. Wtedy to, do zabieganych o chleb powszedni z masłem i szynką docierają
Jego słowa: „Ludzie małej wiary nie martwcie się zatem
i nie mówcie: co będziemy jedli? co będziemy pili?
czym będziemy się przyodziewali? Bo o to wszystko
poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie,
że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód
o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko
będzie wam dodane.” (Mt 6,30nn.)
Stosunek do codziennych problemów odróżnia nas
od tych, którzy jeszcze nie spotkali lub wyprosili Boga
ze swojego życia. Uwierzyć w Jezusa - to uwierzyć
Jezusowi. Aby to sprawdzić trzeba zacząć dzień od
znaku krzyża, a dopiero potem sprawdzaniu portfela ile i na co dzisiaj można wydać.
W czasie burzy to my budzimy krzykiem Jezusa
„Panie, ratuj, giniemy!” A On do nas mówi: „Czemu
bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary?” (Mt 8,24).
A kiedy w przypływie ufności do Jezusa, ku przerażeniu bliskich i wbrew szyderstwom racjonalistów
wyruszamy w drogę po tafli wiary, to wystarczy mała
fala zwątpienia i krzyczymy jak tonący Piotr: „Panie,
ratuj mnie!” A Jezus natychmiast wyciąga rękę i chwyta
nas mówiąc: „Czemu zwątpiłeś, człowiecze małej
wiary?” (Mt 14,29).

STACJA III
Ciężar grzechu świata powalił nagle Jezusa
na drodze ku śmierci.
A przecież On upada dobrowolnie,
chce doświadczyć ludzkiego konania.
Chce z krzyża, który niesie na ramionach,
zbudować dla nas bramę raju.
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Zdarzyło się że sen zmorzył podczas adoracji lub
rekolekcyjnej nauki i znów wydarzyła się Ewangelia,
bo jej słowami Jezus przemówił, już nie do Piotra,
lecz do mnie: „Tak oto nie mogliście jednej godziny
czuwać ze Mną” (Mt 26,40). To właśnie znaczy, że
„słowo Boże jest żywe i skuteczne” (Hbr 4,12).
Słowo Boga mnie ożywia, ale dzięki mojej wierze
samo we mnie nabiera życia. Bibliści i teolodzy mówią,
że stworzenie świata nie skończyło się w Księdze
Rodzaju, lecz tam się zaczęło i ciągle jesteśmy jego
świadkami.
Nie wiemy co jest za zakrętem jutra. Świat zaśmieca
nam i sobie głowę wymyślanymi problemami: kto z kim
spał, kto kogo zdradził, kto rozbił małżeństwo lub nowy
samochód, kto sobie karoserię plastycznie poprawił.
A tu nagle tuż za rogiem utrata pracy, choroba, wojna
i wściekłość, że dałem sobie zaśmiecić głowę i stolik
kolorowymi głupotą gazetami.
Nie dam sobie ukraść więcej czasu.”Więcej sensu
w toalecie aniżeli w Internecie”, dlatego post od niego
jest tak ożywczy. Każda stracona godzina, to odebranie
Bogu możliwości działania. To odebranie sobie szansy
doświadczenia cudu Przemienienia. To przespanie
współczesnego konania Jezusa. Czasami powrót do
życia boli, jak cios pięścią w twarz.

Przecież nie miało być wojny, przecież w gazetach
pisali, że jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Przecież
ekran przyzwyczaił mnie do krwi, ale to nie była moja
krew. Widziałem cierpienie na ekranie, które mnie nie
bolało. Śmieszył mnie cudzy upadek ze schodów lub
zderzenie gościa z latarnią wzmocniony animowanym
rechotem. Ten sam rechot na widowni z błaznujących
kabareciarzy.
Może dlatego ze ścian mieszkań zniknęły krucyfiksy,
bo jak po wyłączeniu telewizora spojrzeć w twarz
Ukrzyżowanemu? Jak zmierzyć się z tajemnicą krzyża,
po zamknięciu rynsztokowego portalu szydzącego
z wiary? Ciężko się odnaleźć w Ewangelii, ale kiedy
gwoździe cierpienia przybiją nas do rzeczywistości,
kiedy już nie będzie można uciec od własnej nędzy,
może wtedy zauważymy przybitego obok Jezusa. Po to
Bóg dał się ukrzyżować, aby się w Nim mogli odnaleźć
wszyscy przybici. Krzyż jawi się jako skrzyżowanie
Boga ze światem i Zbawiciela ze zbawianymi. A za
skrzyżowaniem cierpienia, za rogiem śmierci czeka
nas Zmartwychwstanie. Już jutro, zaraz za zakrętem.
Za tą górą. Za Golgotą jest opustoszały grób, jak kokon
pierwszego wiosennego motyla - latolistka cytrynka.
					

Andrzej Dżoń

U Sióstr …

BY ZACZERPNĄĆ SIŁY I ŚWIATŁA
Rok Wiary, obchodzony w całym Kościele w
50-tą rocznicę rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II,
spotęgował drzemiące w nas od kilku lat pragnienie
pielgrzymowania do Sanktuariów Maryjnych Europy.
Chciałyśmy stanąć na tych miejscach naszego
kontynentu, na których stały stopy Tej, która jako
pierwsza podąża w pielgrzymce wiary i wciąż jest
Najpiękniejszą Gwiazdą na firmamencie Kościoła.
Pan Bóg jest zawsze tak dobry i nadobfity w darach
dla swoich dzieci, ufających Mu! Pokazywał nam w
krótkim czasie splot wszystkich sprzyjających zdarzeń,
które pozwoliły nam zrealizować marzenie pielgrzymki.
Potrzebne fundusze wpłynęły od życzliwych krewnych
w przeciągu kilku dni, wszelkie pozwolenia przełożonych zakonnych na wyjazd zagraniczny zaaprobowały
podjęte plany, nawet istniejąca od kilku lat choroba
s. Pauli – jakby na życzenie – zatrzymała chwilowo
dokuczliwe objawy…
I … w drogę. Wraz z grupą pielgrzymkową z Centrum
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Pielgrzyma „W drogę z nami…” z Pewli Wielkiej koło
Jeleśni, rozpoczęłyśmy wyjątkową dla nas przygodę
– pod przewodnictwem Ks. Jerzego Kolasińskiego,
proboszcza parafii Pewel Wielka. 16.09.2013 r. po Mszy
św. w tamtym właśnie kościele, umocnieni Słowem
Bożym i Ciałem Pańskim, radośni - mimo obfitego
deszczu, o godz. 10.30 wyruszyliśmy autobusem
w kierunku Monaco. Nocny przejazd przez kolejne
państwa: Słowację, Austrię i Włochy, by rano ok. 7.00
dotrzeć do Księstwa Monaco na Riwierze Francuskiej.

Matka Boża Płacząca w La Salette
Ten urokliwy zakątek pozwolił nam wszystkim
nacieszyć zmęczone oczy pięknymi krajobrazami,
śliczną przyrodą oraz bogactwem zbiorów Muzeum
Oceanograficznego. Ale zgodnie z zapowiedziami
Księdza Przewodnika – piękne miejsce na francuskiej
ziemi miała nam wskazać Matka Boża Płacząca w La
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tego wieczoru osiągnął swoją pełnię i podczas procesji
maryjnej z modlitwą różańcową, ze świecami, okraszał
policzki wszystkich wzruszonych pielgrzymów. Powtarzaliśmy refren: Matko Boża Saletyńska, Pojednawczyni grzeszników, módl się za nami, którzy się do Ciebie
uciekamy… patrząc na pląsającą Figurę niesioną przez
czterech kapłanów.

Lourdes

Salette. Rzeczywiście malownicze pasma Alp Francuskich na wysokości 1800 m n.p.m. podnosiły nasze serca
w górę, pod same niebiosa, a nasze głosy w pięknej
harmonii wychwalały Panią nieba i ziemi.
Poruszające orędzie Pięknej Pani do dwojga
pastuszków: Melanii i Maksymina z prośbą o modlitwę
za miejscową ludność, by powstrzymać karę Bożą, każdy
z nas usłyszał jakby skierowane do siebie. Przeżyciom
tym pomagały takie okoliczności: nasza wizyta w tym
Sanktuarium przypadła na wigilię rocznicy objawienia,
tj. 18.09. (objawienie w La Salette było jednorazowe
19 września 1846 r.), więc liturgia wieczorna miała
szczególnie uroczysty charakter, łącznie z godzinnym
koncertem organowym ku czci Matki Bożej; a księżyc

Jeszcze brzmiały nam w uszach te dźwięczne tony,
gdy w następny wieczór włączyliśmy się w kolejną
procesję różańcową ze świecami, tym razem już w
największym europejskim sanktuarium maryjnym
w Lourdes. Zapewne pobyt w tym miejscu każdy
przeżywa indywidualnie, na swój sposób, ale to, co
łączy wszystkich – to prawie namacalna solidarność w
doświadczeniu cierpienia, choroby, bólu oraz ogromna
nadzieja w zwycięstwo dobra.
Patrząc na te niezliczone tłumy ludzi chorych,
otoczonych z każdej strony troską wolontariuszy, nie
można przejść obojętnie, nie można nie usłyszeć słów
Jezusa Chrystusa o wodzie żywej, czyli o obfitej Jego
łasce… Świadomość, że w Grocie Massabielskiej
w 1858 roku Matka Boża objawiała się 14-letniej

STACJA IV

Dostrzegamy Cię, Matko Kościoła, wśród dzisiejszego tłumu
kobiet naznaczonych bólem: matek, żon i córek
ludzi więzionych za to, że bronili prawdy i sprawiedliwości.
Oto właśnie otrzymały tajemną wiadomość i biegną na
miejsca, gdzie być może spotkają synów, mężów i braci,
by wymienić z nimi krótkie spojrzenie miłości i współczucia:
moment, który potrafi ocalić nadzieję na całe życie.
str. 11
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Bernadecie i znowu prosiła o modlitwę i pokutę, by
ratować grzeszników, pozwala spojrzeć w prawdzie
na siebie jako na grzesznika, potrzebującego Bożego
miłosierdzia.
Szłyśmy z wiarą pić wodę wypływającą z cudownego
źródełka, jak również z wiarą czerpałyśmy tę wodę
do buteleczek, by dowieźć do bliskich osób. Niezapomnianym doświadczeniem pozostanie zanurzenie się
w basenie wypełnionym zimną wodą z cudownego
źródełka, bo tam niekoniecznie musi dokonać się
cud uzdrowienia widoczny zewnętrznie… najczęściej
zdarzają się te cuda bardzo ukryte przed ludzkimi
ocenami, takie dotknięcia łaski, które oczyszczają
najgłębsze pokłady serca i potrafią owocować nowością
życia.

Fatima
Kolejnym punktem naszego pielgrzymowania była
Fatima. Jednak, by tam dotrzeć autokarem, potrzeba dwa
dni spędzić w podróży. Zatrzymaliśmy się w Santiago
de Compostela w Hiszpanii, mieliśmy możliwość
zwiedzenia bazyliki św. Jakuba Apostoła oraz spotkać
wielu pielgrzymów pieszych, rowerowych i konnych,
którzy przemierzyli szlak jakubowy i dotarli tego dnia
do celu.
A co usłyszymy w Fatimie? Czy Matka Boża poprosi
i nas o ożywienie ducha wiary i pokuty? Zaraz po
przyjeździe podążamy wszyscy do Kaplicy Objawień
i bierzemy udział w nabożeństwie różańcowym oraz
procesji maryjnej z lampionami. Czujemy się jak
u siebie, bo przecież od 13 maja do 13 października
w naszych polskich parafiach przeżywamy tak samo
podniosłe chwile, chwaląc Maryję śpiewem „Ave, ave,
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ave Maryja…” w blasku podniesionych
w górę świec z kolorowymi lampionami.
Fatima jednak najbardziej przemawia
ciszą i skupieniem, zaprasza do podejmowania praktyk pokutnych i nie
można stamtąd odejść bez jasnych, zdecydowanych postanowień wyboru Boga
i życia zgodnego z Jego Wolą. Bowiem
z każdego miejsca, związanego z historią
objawień Matki Bożej trojgu dzieciom:
Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi, słyszy się
przynaglenie do wzięcia Maryi do siebie i
potraktowania na serio własnego zbawienia
oraz zbawienia każdego człowieka.
Tam cała przyroda, domy Wizjonerów
i całe otoczenie przejęło misję niemilknących proroków, nawołujących do modlitwy
i pokuty w intencjach pokoju na całym
świecie. Dla nas, Polaków, szczególnie bliskie stają
się wszelkie pamiątki związane z bł. Janem Pawłem
II, który wielokrotnie przypominał o głębokim związku
Jego papieskiej posługi z Matką Bożą Fatimską.
Z przesłaniami z Fatimy powoli zmierzaliśmy
w drogę powrotną do Polski, zatrzymując się w Paryżu.
I tutaj znowu jedno z objawień Matki Bożej – tym
razem siostrze zakonnej, św. Katarzynie Laboure, której
podarowała znak miłości Boga do ludzi „cudowny
medalik”. My, ludzie, w każdym miejscu, w każdej
epoce, w każdym powołaniu potrzebujemy wciąż
znaków, mocnych impulsów do ciągłego rozpoczynania od nowa…
Ufamy, że dla nas tamte - bogate w przeżycia
duchowe i estetyczne – dni pozostaną takimi przystaniami, do których możemy powracać, by czerpać
siły i światło w codziennej posłudze ludziom chorym,
słabym, biednym…
		 Siostry albertynki z Domu Spokojnej Starości
w Żabnicy: s.Paula i s.Lucjusza
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LITURGIA
WIELKIEGO TYGODNIA ‘2014
NIEDZIELA PALMOWA – 13 kwietnia
Wielki Tydzień w liturgii Kościoła
wprowadza nas w tajemnicę
ostatnich dni i godzin życia Jezusa.
Warto w tym czasie zwolnić rytm
życia, przypomnieć sobie, że oto
przed nami najważniejsze dni w
roku. Triduum Paschalne, szczyt
liturgii, prowadzi nas na spotkanie
ze Zbawicielem, który daje nam
siebie w tajemnicy Eucharystii,
na Krzyżu przelewa za nas swoją
Krew, a przez Zmartwychwstanie
otwiera nam bramy wiecznego
życia.
„Oto Król” - „Na krzyż z Nim!”
Niedziela Palmowa przypomina
prawdę, o której często nie
pamiętamy. Prawdę, że bardzo
blisko jest od „Hosanna” do
„Winien jest śmierci”. Cisami ludzie, którzy stali swoje płaszcze na drodze, obcinali gałązki z drzew
i wołali; Oto Król”, za chwilę wołać będą; „Na krzyż z Nim”. Jednak nie ludzie żyjący ponad dwa tysiące
lat temu są tutaj najważniejsi. Byłoby wielkim błędem i zupełnym niezrozumieniem Ewangelii, gdybyśmy
myśląc o owej „bliskości”, patrzyli tylko w ich kierunku. Ta „bliskość” - o czym czasami boleśnie się
przekonujemy - ma miejsce w życiu każdego z nas.

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

STACJA V

Przymuszony Szymonie, wstępując na Kalwarię, w miarę jak
wpadałeś w rytm kroków Chrystusa, twoje serce poczynało
bić żywiej – nie tylko z wysiłku, ale i ze współczucia. I tam
gdzie budziło się współczucie, rozkwitła także twoja miłość
do Jezusa z Nazaretu. Oby nikt z nas nie zmarnował szansy
danej człowiekowi z Cyreny: przymuszony do oddania usługi,
niech odnajdzie w niej wolność miłości.
str. 14
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WIELKI CZWARTEK - 17 kwietnia
Dzień Eucharystii
i Kapłaństwa.
„Czy rozumiecie, co wam
uczyniłem?”
Po geście umycia nóg Jezus
pyta swoich uczniów: „Czy
rozumiecie, co wam uczyniłem?”
To bardzo ważne pytanie.
W kontekście wielkich wydarzeń,
których jesteśmy świadkami w
czasie Triduum Paschalnego,
może jedno z najistotniejszych.
I to nic, że nigdy nie zrozumiemy
tajemnicy
Eucharystii!
kapłaństwa, że nie zrozumiemy
pokory Chrystusa, która kazała
Mu klękać przed uczniami jako
słudze. Trzeba stawiać to pytanie,
by świadomie uczestniczyć
w każdej Mszy św. Trzeba stawiać je. gdy słyszymy; Ja odpuszczam Tobie grzechy”. Trzeba tak pytać,
by się nie przyzwyczaić, by - nie daj Boże - wszystko, w co wierzymy, nie uczynić czymś najbardziej
naturalnym, powszednim.

1800 Msza św. Wieczerzy Pańskiej – pamiątka ustanowienia
sakramentu kapłaństwa i Eucharystii.
Po Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy
i adoracja do 2200 .

STACJA VI
Niewiasto litościwa i mężna, Weroniko:
jesteś wysłanniczką wszystkich, którzy miłują z odwagą,
którzy – także dzisiaj – niosą ulgę Chrystusowi cierpiącemu
w człowieku wyszydzonym, zmęczonym, zranionym.
,,Ciemniejące płótno w twoich rękach
przyciąga niepokój świata” – mówi poeta.
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WIELKI PIĄTEK - 18 kwietnia
Dzień Męki i Śmierci Chrystusa
(obowiązuje post ścisły).
„Królestwo moje nie jest z tego
świata”
Nie sposób zrozumieć chrześcijaństwa bez odkrycia tajemnicy
krzyża, tej przedziwnej ekonomii.
Po ludzku krzyż jest głupotą, zgorszeniem, porażką. Po ludzku - choć
i tak nie jesteśmy wstanie przed
nim uciec - trzeba unikać go jak
ognia. Nie można dać się zniszczyć,
zanegować. Nie można pozwolić
sobie na to, by być na końcu, by
być ostatnim. Trzeba ufać sobie.
Ale Jezus przed Piłatem mówi:
„Królestwo moje nie jest z tego
świata”. Droga do tego Królestwa
prowadzi przez krzyż. Trzeba więc
przyjąć tajemnicę krzyża, bo tylko
wtedy krzyż stanie się bramą.
1800 Droga Krzyżowa
Liturgia Wielkiego Piątku:
- czytanie Męki Pańskiej
- adoracja Krzyża
- Komunia św.
- przeniesieni Pana Jezusa w Najśw. Sakramencie do Grobu Pańskiego
- adoracja przy Grobie Pańskim
2000
2100
2200
2400

Gorzkie Żale/ 3 części /
Młodzież
Adoracja w ciszy
Żywe Róże - św. Moniki, bł. Urszuli Ledóchowskiej, św. Jana Kantego

STACJA VII

W owym upadku Jezus jest z tymi, którzy cierpią i którzy
upadają; z chorymi bliskimi załamania z powrotu nawrotu
boleści; z więźniami sumienia tracącymi pewność swoich
racji z powodu wzmożonych prześladowań. W owym upadku
Jezus staje się oparciem dla więźniów nałogów, którzy już się
z nich wyrwali, a potem znowu ulegli; jest umocnieniem tych,
którzy z powodu nieustannych udręk zwątpili w Boga.
str. 16
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WIELKA SOBOTA - 19 kwietnia
l00

200
300
400
500

600

700
800
900
1000
ll00
1200
1300
1400
1500
1600
1700

Żywe Róże - Matki Bożej
Różańcowej, św. Kazimierza,
św. Małgorzaty
Żywe Róże - św. Teresy
z Avila, bł. Jolanty
Żywe Róże - św. Kingi, św.
Józefa i św. Teresy od Dz. Jezus
Siostry Albertynki
Żywe Róże - św. Marii
Magdaleny i św. Jadwigi
Królowej
Żywe Róże - św. Katarzyny
Aleksandryjskiej, św. Weroniki,
św. Marty
Żywe Róże - św. Agaty,
św. Maksymiliana, Matki Bożej
Częstochowskiej
Ministranci
Uczniowie Gimnazjum
Uczniowie Szkoły Podstawowej
Żywe Róże - św. Andrzeja, św. Anny, św. Heleny
Żywe Róże - św. Barbary, św. Bernadety
Żywe Róże - św. Franciszka z Asyżu, Matki Bożej Fatimskiej, św. Cecylii
Żywe Róże - św. Teresy Ledóchowskiej, św. Jadwigi Śląskiej, św. Zofii
Żywe Róże - św. Antoniego, św. Apolonii, św. Elżbiety Węgierskiej
Kobiety
Mężczyźni

1000, 1100, 1200,1300 POŚWIĘCENIE POKARMÓW
Ten dzień wypełniony jest adoracją Jezusa Eucharystycznego przy Grobie Pańskim.
Cisza Wielkiej Soboty to cisza zawodu, który spotkał uczniów i wielu innych, którzy przychodzili do Jezusa.
Cisza, w której wyraźnie brzmią słowa z drogi do Emaus: „A myśmy się spodziewali...” (Łk 24, 21). To także
cisza arcykapłanów, faryzeuszy, uczonych w Piśmie wszystkich, którzy krzyczeli „Ukrzyżuj Go, ukrzyżuj!”
(Łk 23,21). To cisza Piłata. Cisza umytych rąk, rozwiązanego problemu. Cisza tej Soboty to jednak także
cisza żalu, cierpienia, ale nie rozpaczy. Cisza przeczucia, przypominania sobie słów o zmartwychwstaniu,
o świątyni, którą w trzech dniach Jezus odbuduje. To cisza chrześcijan - Maryi, Apostołów, Marii Magdaleny,
Józefa z Arymatei, Nikodema.., To także moja cisza... I głębokie przekonanie, że droga do Niedzieli Zmartwychwstania prowadzi przez krzyż Wielkiego Piątku i ciszę Wielkiej Soboty
Wielka Sobota kończy się Wigilią Paschalną. Wydarzenie to, jest przesycone symboliką życia i miłości.
Liturgią Eucharystyczną wchodzimy już w radość Niedzieli Zmartwychwstania, aby w procesji rezurekcyjnej
ogłosić światu prawdę o zwycięstwie życia nad grzechem, dać świadectwo tryumfu Zmartwychwstałego.
1800 Liturgia Wielkiej Soboty:
- poświęcenie ognia i Paschału;
- poświęcenie wody;
- odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych;
- Msza święta.
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Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
- 20 kwietnia

Spełniona tęsknota za zwycięstwem nad śmiercią, tym najbardziej dramatycznym doświadczeniem człowieka w jego życiu. Po raz kolejny stajemy przed prawdą, że my, spadkobiercy
grzechu Adama i Ewy, możemy wrócić do domu Ojca. UKRZYŻOWANY CHRYSTUS ŻYJE
– ZMARTWYCHWSTAŁ „i jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy
będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co
należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia”. (1 Kor 15,22)
A my w każdą niedzielę „oczekujemy Jego przyjścia w chwale… wierząc w ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny.”(Credo)

600 MSZA ŚW. REZUREKCYJNA Z PROCESJĄ
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ŻYWY RÓŻANIEC
– ŻYWY KOŚCIÓŁ – ŻYWA WIARA
RÓŻA ŚW. ZOFII
Święta Zofia należy do pierwszych świętych, których kult
obchodzony był w Kościele katolickim. Żyła ona w Rzymie, w II
w. n.e. – za panowania cesarza Hadriana. Samotnie wychowywała
(była bowiem wdową) trzy córki: Pistis, Elpis i Agapę (Wiarę,
Nadzieję, Miłość).
Okres panowania Hadriana wiązał się z pierwszymi poważnymi
problemami wewnętrznymi Rzymu. Oczywiście obwiniano za nie
chrześcijan, którzy byli pojmowani i poddawani torturom, co miało
zmusić ich do oddania czci pogańskim bogom. Taki właśnie los
spotkał świętą Zofię. Jednak w tym wypadku oprawca wykazał się
znacznie bardziej wyszukanym podejściem do swojego obowiązku
– nakazał męczyć córki na oczach matki. Kobieta została zmuszona
do oddania czci bogini Dianie. Nawet widząc cierpienia swoich
ukochanych dzieci, św. Zofia pozostawała niewzruszona i wciąż
zachęcała dziewczęta, by wytrzymały zadawane im cierpienia. Ostatecznie zostały one ścięte, a będąc pod wrażeniem postawy przyszłej
świętej, namiestnik nakazał pozostawić ją przy życiu. Kobieta zmarła
wkrótce na grobie swoich córek z boleści, kiedy opłakiwała ich śmierć.
Do dzisiaj zachowało się niezwykle dużo życiorysów świętej, co
świadczyć może o tym, jak bardzo rozwinięty był jej kult.
Relikwie św. Zofii znajdują się w Rzymie, w bazylice San
Silvestro in Capite. Natomiast jej wspomnienie w Kościele katolickim
obchodzone jest dnia 15 maja. W ikonografii świętą przedstawia
się w otoczeniu trzech córek, które poniosły męczeńską śmierć w
obronie wiary.
Z dniem 15 maja wiąże się specyficzne i znane tylko w środkowej
Europie zjawisko – otóż w wyniku zmiany cyrkulacji atmosferycznej, nad te regiony zaczyna napływać chłodne powietrze. Tradycja
ludowa prędko nadała mu nazwę, określając je „zimną Zośką”,
a jego patronką jest właśnie, obchodząca wówczas swoje święto
liturgiczne, św. Zofia.
Św. Zofia jest patronką wdów. Wzywana jest w niedoli
i w przypadku szkód wyrządzonych przez przymrozki.

Modlitwa
Boże, któryś świętą Zofię przedziwnym męstwem matki
chrześcijanki obdarzył, a święte jej córki Wiarę, Nadzieję
i Miłość cnotami, których imiona nosiły, w najwyższym stopniu
wzbogacił, daj nam za ich wstawieniem się nie z imienia tylko,
lecz z uczynków i z wiernej Tobie służby być chrześcijanami.
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje
w Niebie i na ziemi. Amen.

Róża św. Zofii
Bednarz Zofia
Dobija Ewa
Golec Aniela
Gołek Stanisława
Jurasz Aniela
Jurasz Anna
Kupczak Ewa
Kupczak Rozalia
Krawiec Józefa
Krzus Janina
Krzus Zofia
Maciejowska Maria
Pawlus Anna
Pawlus Iwona
Romańska Krystyna
Słowik Bronisława
Surma Zofia
Szczotka Irena
Szczotka Maria
Zoń Maria
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Z kroniki parafialnej
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KRÓLUJ NAM CHRYSTE
TAM I Z POWROTEM

8 marca po godzinie 7.00 grupka oazowiczów
i ministrantów zebrała się pod kościołem. To właśnie
stamtąd wraz z księdzem Adamem wyruszyliśmy na
całodniową wycieczkę do Katowic.
Nasz autobus zatrzymał się tuż pod Klasztorem Franciszkanów w Panewnikach, gdzie mile przywitał nas
wszystkim dobrze znany ksiądz Alan Rusek. Po krótkiej
historii budowy klasztoru zostaliśmy oprowadzeni
szlakiem Kalwarii Śląskiej. Na dłuższą chwilę zatrzymaliśmy się pod Grotą Lurdzką, gdzie zrobiliśmy wspólne
zdjęcie. Po przebyciu niedalekiej drogi doszliśmy do
Nadleśnictwa, gdzie czekali już na nas leśnicy wraz

STACJA VIII

z telewizją. Następnie zostaliśmy podzieleni na 3 grupy.
Zaprowadzili nas do budynku Nadleśnictwa, w którym
w profesjonalny sposób przedstawili nam życie w lesie
w przebiegu czterech pór roku. Dreszczyk emocji towarzyszył nam do końca.
Po pokazie zmieniliśmy leśniczego i wybraliśmy
się na krótką przechadzkę po lesie. Dowiedzieliśmy
się, jak wygląda i na czym polega jego praca. Po 40
minutach ciekawej konwersacji zmarznięci szybko pobiegliśmy pod altanę, gdzie czekały na nas pozostałe
grupy. Wszyscy razem udaliśmy się do Klasztoru, gdzie
odprawiona została Msza święta w intencji kobiet
z okazji ich święta. Po dotychczasowych atrakcjach

Niewiasty Jerozolimskie, w waszym płaczu rozbrzmiewa
lament żałobnych pieśni, śpiewanych na wszystkich
kontynentach o każdej porze historii. (…) Darem Bożym są
łzy, które przynoszą ulgę w cierpieniu, przywracają pokój
ducha i serca żałującym za grzechy; łzy które obmywają
dzisiaj serca wszystkich synów córek jerozolimskich.
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zostaliśmy zaproszeni na poczęstunek do kawiarenki parafialnej.
Po ostatnim zdjęciu
grupowym przed Bazyliką
serdecznie podziękowaliśmy
i pożegnaliśmy się z księdzem
Alanem. Mimo, że wizyta w
Panewnikach dobiegła końca,
to nie był koniec wrażeń. Wyruszyliśmy do chorzowskiego
ZOO, gdzie podziwialiśmy
wiele zwierząt. Po wyczerpującym, lecz pełnym wrażeń
spacerze alejkami ogrodu
zoologicznego udaliśmy się
do autokaru.

W autobusie wspólnie odmówiliśmy różaniec. Dalsza
droga powrotna dzięki
wspaniałej atmosferze szybko
dobiegła końca. Wszyscy się
pożegnali i około godziny
18.00 powrócili do swoich
domów. Ciekawe dokąd
ksiądz Adam zabierze nas
na kolejną wycieczkę?
Natalia Grygiel
i Marta Motyka.
III kl. gimnazjum

STACJA IX

Syn Boży upadając na szalę wagi sprawiedliwości, sprawia,
że przeważa ciężar miłosierdzia: Jego dobro przeważa
nasze zło, Jego męstwo – naszą podłość. Powstając, Jezus
wlewa ufność w serca ludzi tracących nadzieję; daje moc
tym, którzy zanurzyli w złu, bezsilni, osłabli, zwątpili w to,
że będą mogli się podźwignąć..
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TAM, GDZIE SPAĆ CHODZĄ GWIAZDY
( Z podróży na Zakaukazie )
Jesienią Zakaukazie jest niesamowite. Skaliste
zbocza są jeszcze zielone, ale już gdzie niegdzie krzewy
złocą się, czerwienią i rdzawią na znak, że jesień już
blisko. Powietrze niesie zapach owocowych sadów,
wina, grilowanego mięsa i kolendry, a gdy na niebie
rozbłyska miliony gwiazd w dolinach rozbrzmiewa
gwar rozmów, muzyka i śpiew wolnych ludzi.
Dech mi zaparło i otworzyłam szerzej oczy gdy
wjechaliśmy nocą do Batumi. Po trzech dniach jazdy
i dwóch nocach spędzonych na siedzeniu naszego golfa

STACJA X

pomimo, że byliśmy brudni, zmęczeni i głodni ruszyliśmy
przed siebie zachwyceni grą świateł, dźwiękami
muzyki i miłym dla ucha gwarem tętniącego nocnym
życiem miasta. Droga wiodła wzdłuż podświetlanych
palem, aż na promenadę ciągnąca się wzdłuż brzegu
Morza Czarnego gdzie na ekskluzywnych materacach
obłożonych ogromnymi poduchami siedzieli imprezowicze paląc leniwie szisze (fajki wodne), popijając
aromatyczny, mocny czaj i kolorowe drinki. Na kamienistej plaży stały jeszcze parawany i leżaki, między
którymi ustawiono
prysznice. Jeden z
nich był nieszczelny,
co dało nam dobry
powód do tego,
aby rankiem wrócić
tu, odświeżyć się
i dopiero wyruszyć
w dalszą wyprawę.
Ślimaczym tempem
wróciliśmy
do
samochodu podziwiając po drodze
podświetlone
budynki, pomniki
i fontanny. Był
czwartek, 4:30 nad
ranem i kładliśmy
się spać, a Batumi
wciąż śmiało się i
stukało kieliszkami.

Na naszych drogach Jezus idzie z nagim tłumem milionów
ludzi pędzonych do gazowych komór; wśród trędowatych,
umierających z głodu, nieuleczalnie chorych, wśród ofiar
faryzeizmu bogatego świata. Na wszystkich owych miejscach
niedoli i śmierci jest Chrystus w splotach krwawych blizn, z
szat obnażony i gotów do walki ze śmiercią.
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Spaliśmy cyklem chińskim (półtorej godziny), szybkie
śniadanie i pędem pod wypatrzony nocą prysznic, by zdążyć
się wykąpać zanim zaczną pobierać opłaty za plażowanie.
Ciężko było opuszczać Batumi, ale czekała nas
cała, nie odkryta jeszcze przed nami Gruzja. W drodze
do Tbilisi zatrzymaliśmy się na dzikiej plaży, żeby
troszkę odpocząć, po czym ruszyliśmy dalej. Noc spędziliśmy w golfie na stacji benzynowej około 30 km
od stolicy. Sprawą priorytetową stała się Ambasada
Azerbejdżanu, gdzie w czasie składania wniosku
o wydanie wiz spotkaliśmy Polaka, pilota wycieczek
z pewnego dość popularnego biura turystycznego, który
na wiele sposobów uatrakcyjnił nam pobyt w Gruzji.
Po odebranie wiz mieliśmy się zgłosić za pięć dni, tak
więc zaczęliśmy się oswajać z miastem. Nasz przyjaciel
załatwił nam tani guesthouse, gdzie nocowaliśmy
w ekskluzywnych pokojach z Białorusinką, Gruzinem
i trzema Irańczykami, którzy całymi dniami snuli się
po mieszkaniu, a wieczorami wychodzili „na miasto”.
Po Tbilisi poruszaliśmy się taksówką, którą złapaliśmy
w drodze do Ambasady. Gigle - nasz kierowca znał jak
większość Gruzinów język rosyjski, więc bez problemu
mogliśmy z nim rozmawiać.
Samochód zatrzymał się na kościelnym parkingu.
Nałożyłyśmy z Pauliną chusty na głowy i niepewnym
krokiem weszłyśmy do stojącego przed nami monastyru
(prawosławnego kościoła- cerkwi). Wewnątrz panował
spokój. Świątynię wypełniał zapach świec, które paliły
się na świecznikach wzdłuż ścian, a każda z nich
była prośbą lub dziękczynieniem składanym Bogu.
W bocznej nawie pop (prawosławny ksiądz) chrzcił
11-letnią dziewczynkę zawiniętą w biały ręcznik
mocząc ją całą w chrzcielnicy, gdy za naszymi plecami
przemknął orszak ślubny w tradycyjnych gruzińskich
strojach przy akompaniamencie panduri (instrument
pośredni między bałałajką a gitarą). Rozmawialiśmy
z ludźmi, spacerowaliśmy po Mcchecie, która niegdyś
była stolicą Gruzji, a obecnie znana jest jako stare

miasto, aż nastała noc i z butelką gruzińskiego wina
ofiarowaną przez Gigle wróciliśmy do pokoju.
Obudziło nas nieśmiało wdzierające się do naszego
pokoju światło. Ranek jak zawsze był pochmurny, ale
zanim dotarliśmy do Dawid Garedża niebo było już
czyste. Półpustynny krajobraz Garedża nie miał ani
charakterystycznego początku, ani tym bardziej końca.
Pośrodku stał wyobcowany niczym pustelnia kompleks
klasztorny Udabno, z którego wychodziła stroma
i kręta ścieżka wiodąca do jaskiń, gdzie pierwsi ojcowie
syryjscy malowali na ścianach przecudne freski, które
mimo upływu czasu zachowały swój pierwotny wygląd.
Wspinaliśmy się od jednej jaskini do drugiej mijając
ogromne jaszczury wygrzewające się na kamieniach,
a za nami rozpościerały się cudowne stepy Azerbejdżanu, nad którymi krążyły wypatrujące swojej ofiary
orły. Usiedliśmy na szczycie góry, aby odpocząć.
Minęły nas jakieś dwie angielskie turystki w japonkach
i grupa turystów z Japonii w świetle fleszy swoich
głośnych aparatów fotograficznych! Nie siedzieliśmy
długo ponieważ nasze spocone koszulki nagle zaczęła
atakować plaga małych, natrętnych muszek.
W drodze powrotnej dołączyła do nas para z Izraela
i nim się spostrzegliśmy byliśmy na dole, gdzie czekał
na nas Gigle. Zwieńczeniem naszego wysiłku była
cudowna supra, czyli gruzińska uczta w towarzystwie
Gigle i naszego przewodnika. Nim zdążyliśmy umyć
ręce na stół przynieśli chlebki shoti, smażone bakłażany
z farszem orzechowym, sałatkę z pomidora, górka
i cebuli z olbrzymią ilością kolendry i czerwonej
bazylii, chczapuri (chlebki zapiekane z serem), kurczaka
pieczonego w kokilce z sosem majonezowo-czosnkowym, szaszłyki z jagnięciny, marynowane mięso z grilla,
a na zagrychę pikantne papryczki, które szybko zapijaliśmy wodą i Tarahuną. W Gruzji znajdują się bogate
złoża wód mineralnych uzdrowiskowych (Borjomi,
Nabeglavi). Wody te są tak popularne i tanie jak
nasze polskie wody źródlane. W smaku przypominają

STACJA XI

Dzień po dniu, noc po nocy, przybijamy Jezusa do krzyża naszym
złem i obojętnością na los bliźnich. Winni, jak możemy pojąć
ból rozdzierający ciało Chrystusa na krzyżu? Wspólnicy,
jakże możemy zrozumieć zbawczą wartość krzyża? Trzeba
skierować wzrok ku Niemu z prostotą łotra, który konając obok
Chrystusa, błaga wzruszony i pełen skruchy: ,,Jezu wspomnij
mnie gdy przyjdziesz do swego królestwa” (Łk 23, 42).
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wody uzdrowiskowe, dlatego najlepiej je wypić zanim
ucieknie z nich gaz.
Po przyjeździe do Tbilisi podążyliśmy w stronę
Świętej Góry Mtecminda (727 m.n.p.m.), na której
zboczu stoi kościół św. Dawida, a tuz zna nim panteon
zasłużonych, gdzie spoczywają ciała sławnych artystów,
pisarzy i osób publicznych. Drogę na szczyt z przekaźnikiem telewizyjnym przebyliśmy w egipskich
ciemnościach. Ostrożnie pokonywaliśmy kamienne
i drewniane schody, aż dotarliśmy do położonego na górze
parku. Kupiliśmy bilet na
„diabelski młyn”, aby na
własne oczy zobaczyć jak
„gwiazdy schodzą spać
do Tbilisi”. Było warto.
Zachwyceni widokami
dotarliśmy do taksówki,
gdzie czekał na nas
Gigle. Dzień zakończyliśmy w pokoju wspólnym
przy lampce gruzińskiego ( strasznie kwaśnego)
wina.
Rano obudziła nas
głośna muzyka dobiegająca z ulicy. Było
nieco po siódmej, więc
zaczęliśmy się zbierać
do drogi. Na śniadanie
była zupka chińska na
gęsto, czyli sam makaron
z tuńczykiem „ Tysiąca
wysp”. Polecam! Tego
dnia w planach była
Kachetia, która słynie z
najlepszych winnic i najsmaczniejszych winogron
w całej Gruzji. Tego dnia
podróżowaliśmy sami
naszym golfem. Chłopaki
z przodu, a ja i Paulina
z tyłu na gąbkach.
Pierwszy przystanek:
Dzweli Shumata i Akhali
Shumata - dwa leżące
niedaleko od siebie
monastyry z VI i XVI
wieku n.e. z przepiękny-
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mi freskami. Monastyrów pilnują mniszki, które ściśle
przestrzegają zasad ubioru odwiedzających świątynię.
Kolejnym interesującym miejscem był monastyr
Ikalto - kompleks klasztorny i dawna akademia, przy
którym sprawnie działała winnica. Pozostałością po jej
istnieniu są ogromne, stojące lub wkopane w ziemię
stągwie, nakrywane kamienną pokrywą.
Dzień był ciepły. W golfie nie było klimatyzacji więc
okna poszły w dół. Zatrzymaliśmy się przy monastyrze
Alaverdi, który jest drugą po Samebie najwyższą
świątynia Gruzji, a stamtąd do monastyru Nekresi
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i na końcu do Gremi - dawnej stolicy królestwa Kacheti,
najważniejszego zabytku XI wiecznej architektury.
Znajduje się tam zamek usytuowany na wzniesieniu
z ciekawym muzeum królów gruzińskich z multimedialną prezentacją, z autentycznymi strojami, zbroją
i królewskim marmurowym wychodkiem, a to wszystko
za jedyne 3 lari! Z zamku rozpościera się niesamowity widok na okolicę. Niedaleko znajdują się ruiny
starej łaźni, przy której gruzińskie babuleńki ustawiają
swoje stragany z czurczhele (orzechami nawleczonymi na sznurki w galarecie z soku winogronowego),
najpyszniejszym na świecie słonecznikiem i płatami

suszonego soku owocowego. Delektując się nowymi
dla nas smakami wróciliśmy do domu.
Woda na kawę gotowała się niemiłosiernie długo.
Kroiłam pomidora kupionego w sklepie pod naszym
balkonem od miłych pań, które zawsze się uśmiechały
słysząc nasze pokraczne „zdrstujtie” o każdej porze dnia
i nocy (Bartek znał tylko „zdrastwujtie” i „daswidania”).
W kuchni robił się tłok więc usiedliśmy do stolika
w jadalni i zabraliśmy się do jedzenia i szykowania
kanapek na Gruzińską Drogę Wojenną.
Dzień zapowiadał się pochmurnie, ale gdy tylko
wyjechaliśmy z Tbilisi słońce wystrzeliło w górę
ukazując nam piękno Wielkiego Kaukazu. Pierwszy
postój zrobiliśmy przy jednym z najpiękniejszych miejsc
na tej trasie -twierdzy Ananuri pełnej zakamarków
i sekretnych przejść prowadzących nie wiadomo dokąd.
Z otwartymi ustami oglądałam otaczające nas widoki,
praktycznie nie wypuszczając z rąk aparatu.
W najbliższej wiosce kupiliśmy w piekarni dwa
ogromne, okrągłe chleby szoti, które skonsumowaliśmy
od razu na sucho, popijając Borjomirem. Pycha! Droga
biegła teraz przez zielono trawiaste łąki pokrywające
skały Kaukazu, na które słońce rzucało fantazyjne
cienie.
Zatrzymaliśmy się przy kolosalnym, półokrągłym
pomniku przedstawiającym historię Gruzji. Całość
wykonana jest w mozaice ustawionej na tarasie
widokowym, skąd rozpościerają się niesamowite widoki
na pasma górskie. W czasie kiedy my robiliśmy zdjęcia
gór, turyści z Rosji i Tbilisi fotografowali naszego
golfa. Zrobiło się chłodno.
W Gergeti, od razu znaleźliśmy pomocnego kierowcę,
który ofiarował się wywieść nas do klasztoru Tsminda
Sameba, leżącego 2170 m n.p.m. Nie ukrywam, że
o wiele przyjemniej byłoby przebyć te trasę pieszo,
ale było już późno, a perspektywa podróży Ładą Nivą
także była interesująca. Na szczycie wiał zimny wiatr.

STACJA XII

Trwoga konania wyrywa z ust Jezusa okrzyk: ,,Boże mój, Boże mój
czemuś mnie opuścił?” (Mk 15, 34 ). W momencie śmierci nie wzywa
się kogoś, kto nie istnieje: nie zwątpił Syn Boży w Ojca. Okrzyk Jezusa
tajemniczo przedłuża się przez wieki, bowiem my także,
zaplątani w tragiczne pytania o sens istnienia, wołamy ku niebu tymi
właśnie słowami z krzyża:
,,Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?”
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Góra Kazbeg z śnieżnobiałą czapą lodowca wznosiła się
za naszymi plecami gdy błotnistą droga zmierzaliśmy
do klasztoru, wewnątrz którego było jeszcze chłodniej
niż na zewnątrz. Ubrałyśmy spódnicę i chusty, bo
przy wejściu siedział zakonnik z ogromnym termosem
czegoś dymiącego.
W środku panował półmrok i nie można było robić
zdjęć, zatem po krótkiej modlitwie wyszliśmy pooglądać
świątynię z zewnątrz. Zrobiło się późno i kierowca
nieśmiało dał nam do zrozumienia, że pora wracać.
W niedługim czasie znaleźliśmy się w wiosce i po uregulowaniu należności za przejazd ruszyliśmy w stronę
granicy rosyjskiej do Zamku Tamary. Nie pamiętam
czy wspominałam, że nasz golf nie miał ogrzewania?
Właśnie tak. Zepsuło się zeszłej zimy więc przyzwyczailiśmy się do faktu, że jak jest chłodno to ubieramy
się na cebulkę. Zamek był zamknięty, bo trwał remont
i udało nam się zobaczyć tylko kaplicę.
Obudził mnie ból w karku. Próbowałam jakoś
zmienić pozycję, ale przednie siedzenie golfa nie daje
za dużo możliwości. Bartek spał na gąbkach z tyłu
więc szybko wywnioskowałam, że doszło do starcia w
wyniku którego Paulina przegrała i ze swoim kocykiem
została zesłana pod kierownicę. Uchyliłam szyby, żeby
odparowały. Samochód stał w jedne z bocznych uliczek
w centrum miasta, naprzeciwko domu, w którym spał
nasz kolega. Nie chcieliśmy się tłuc w środku nocy
i dodatkowo płacić za nocleg, ale rano wpadliśmy na
szybką kąpiel i śniadanie. Godzinę później cała naszą
czwórką ruszyliśmy do Dmanisi, twierdzy i miasta
położonego niedaleko od granicy z Armenią. Warto
było pojechać tam i pooglądać wykopaliska, gdzie
odkryto jedne z najstarszych szczątków szkieletu homo
erectus. Z miasta pozostał tylko kościół biskupi i trochę
fundamentów po dawnych zabudowaniach, ale mimo
to całość robi na widzu niesamowite wrażenie.

STACJA XIII

Idąc w stronę wykopalisk mijaliśmy kłute w kamieniu
sfinksy z głowami baranów datowane na IV wiek n.e.
Przez całą naszą podróż po Dmanisi towarzyszył nam
pop i jego dwie parafianki, i tak właściwie większość
informacji na temat tego miejsc uzyskaliśmy od nich.
W drodze powrotnej odwiedziliśmy jeszcze IV wieczny
Monastyr Zugrugasheni i kościółek Św. Jerzego
z przepięknymi ornamentami w stylu starogruzińskim
i napisami w języku ormiańskim. Do guesthouse’u
wróciliśmy zmęczeni. Przywitali nas nasi znajomi
z Iranu Shahriar, jego brat i przyjaciel. Wieczór upłynął
nam na miłej konwersacji w kuchni, a rano mieliśmy
się stawić po odbiór wiz w Abasadzie Azerbejdżanu.
Konsul ogłosił nam, że musimy wpłacić 60 euro za
wizę, 60 euro za voucher i jeszcze 20 lari opłat manipulacyjnych! Stanęliśmy jak wryci, bo suma ta przerosła
nasze najśmielsze oczekiwania. Wraz z naszym towarzyszem podróży udałam się raz jeszcze do konsula
w celu wyjaśnienia tej sprawy. Nie pomogły prośby,
więc podziękowaliśmy i oznajmiliśmy, że właśnie
udajemy się do Nagórnego Karabachu, aby tam wydać
pieniądze przeznaczone na pobyt w Azerbejdżanie.
Górski Karabach i Azerbejdżan nie żyją w dobrej
komitywie. Mając w paszporcie pieczątkę Nagórnego
Karabachu nie można wjechać do Azerbejdżanu. To
małe górskie państewko pozostaje nadal poza zasięgiem
Azorów, którzy chcą przyłączyć jego ziemię do swojego
kraju. Trwający nadal konflikt zagraża także turystom,
gdyż droga wiodąca do granicy Gruzji i Karabachu
nadal jest ostrzeliwana przez azerbejdżańskich saperów.
Na efekty nie musieliśmy długo czekać. Godzinę
później wydzwaniali za nami, że wydadzą nam wizy bez
dodatkowych opłat, z voucherem, ale my byliśmy juz
daleko w drodze po nowe przygody gdzieś w Armenii.

Jezus umarł, Maryja musi żyć dalej, zanurzona w morzu boleści.
Wypełniło się proroctwo Symeona: kiedy Golgotę ogarnęła
przedwieczorna cisza, serce Maryi przebił rozpalony miecz boleści.
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„Legenda o Żabnicy”

J

est taka wioska na ziemi, którą góry otulają, jak
ramiona matki. Wtulona w zieloność lasu i hal, śpi
spokojnie zasłuchana w melodię górskiego potoku.
Potok ten wartko biegnie przez dolinę pojąc nie tylko
rośliny i zwierzęta, ale także ludzi, którzy umiłowali
sobie ten krajobraz i wiodą tutaj swoje życie.
Tu, niegdyś pod gontowym dachem swej góralskiej
chaty mieszkał chłopiec o imieniu Jontek. Jako
najmłodszy z rodzeństwa nie przywykł do pracy ani
do obowiązków domowych. Lekkoduch trochę z nudów,
a trochę z ciekawości świata, całe dnie spędzał biegając
po polu, po lesie, nad strumieniami. A niczego na świecie tak nie
kochał, jak żab, które przy tym
strumyku kumkały. To im zastaw
na wodzie budował z kamieni, to
ich w swym drewnianym wózeczku
woził. Rodzice i rodzeństwo źli
na jego lenistwo, nie rozumieli
miłości Jonka do przyrody.
Jedynie jego dziadek, który na
stare lata przygłuchł i zdziecinniał rozumiał wnuka. Pragnął
jego szczęścia toteż codziennie
powtarzał Jonkowi, żeby się do
roboty wziął, to szacunek i miłość
zdobędzie.
Jontek wziął sobie słowa

dziadka do serca czekał tylko na
moment, kiedy radość rodzicom
będzie mógł sprawić.
Niestety, trudno było o taką
sposobność. Na kolację się
spóźnił – co matkę do wściekłości doprowadzało, po nocy na
podwórku z żabami podskakiwał.
Dniało już, gdy do domu wrócił.
Gdy cała rodzina modlitwę ranną
zmawiała, Jontek ziewał tylko
i zamykał oczy. Wreszcie gdy
go z siostrami i braćmi do lasu
na grzyby i borówki posłali, to
wrócił z wózeczkiem pełnym
ukochanych żab. Bardzo tym
ojca zasmucił. Nic mu ta poprawa
nie wychodziła. Toteż następnego
dnia z rana, gdy rodzice poszli na pole zabrał się do
sprzątania chałupy. Nie uprzątał ani jednej izby, gdy
do domu chłop zapukał, by się ostrzyc u Jontkowego
ojca. Chłopiec pomyślał, że oto nadarzyła się okazja,
by rodzicom za niegrzeczność jakoś odpłacić. Pomyślał,
że chłopa ostrzyże, pieniądze zarobi i rodzicom się
przypodoba. Nie znał się jednak na sztuce fryzjerskiej
więc chłopu garnek na głowę nałożył, pięścią dobił –
tak się twarz chłopa zaklinowała. Darł się Jontkowy
klient tak, że się echo po całej wsi niosło. Przybiegł
na ratunek ojciec i wyratował chłopa z opresji, ale go
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taka złość na syna wzięła, że go z domu
wygnał i kazał iść z żabami mieszkać.
Zabrał więc Jontek swój drewniany
wózeczek i pojechał na łąkę, gdzie z żabami
się bawił. Tam z płaczem zasnął w pobliżu
bajora. Naraz jakieś ciepło go owładnęło,
żaby zmieniły się w piękne dziewczęta,
które śpiewem i tańcem pokazały Jonkowi
co ma czynić, by być dobrym człowiekiem.
Rano obudził się taki szczęśliwy i z nadzieją
w sercu wyruszył przed siebie. Zabrał ze
sobą jedną z żab do w wózeczka, żeby mu
się w drodze za rodziną nie tęskniło.
Tak szedł kamienistą drogą, która wiodła
wzdłuż zielonej doliny, aż zobaczył na
swojej drodze kobietę. Ta niosła dzieciątko
na rękach. Jontek ulitował się nad kobietą i zabrał
dziecko do wózeczka, odprowadził ich pod sam dom.
Kobieta z całego serca podziękowała chłopcu i powiedziała, że nigdy nie zapomni o jego dobroci. W dalszej
drodze spotkał babulinkę, która dźwigała chrust. Nie
wahając się ani chwili zawiózł ciężki pakunek pod
sam próg chaty. Staruszka pogłaskała go po twarzy
i powiedziała, że Bogu będzie dziękować za takiego
dobrego chłopca.
Idąc dalej spotkał Jontek wędrowca na drodze, ten
zmęczony, ledwo o wodę był w stanie poprosić. Jontek
czym prędzej pobiegł do strumyka i świeżutkiej, zimnej
wody przyniósł nieznajomemu. Mężczyzna z każdym
łykiem nabierał sił, aż w końcu sięgnął do kieszeni,
wyjął trzy srebrne monety i podziękował chłopcu. Nigdy
wcześniej tak dobrej wody nie pił.
Zatrzymał się na moment i zapytał: „Czy ty chłopcze
nie jesteś synem Wojciech? Tam w górze wsi dziadek
twój, matka, ojciec i rodzeństwo po wszystkich zakamarkach cię szukają – Wracaj ty chłopcze do domu,
bo z tęsknoty za tobą matce serce pęknie.”

STACJA XIV

Słońce chowało się za Baranią Górą, a Jontek jak
tylko mógł biegł w górę strumienia ze swoją żabką w
wózeczku i z trzema monetami w kieszeni. W dali słyszał
nawoływanie bliskich: Jontek, Jontek. Gdy dobiegł do
domu przy płocie stał dziadek, który najgłośniej jak
tylko mógł wołał imię najmłodszego wnuka. Jontek
przytulił się do niego i przepraszał najżarliwiej jak
tylko mógł. Po chwili z okolicznych lasów i łąk zbiegli
do chałupy wszyscy domownicy. Radości nie było
końca. Ojciec powiedział, że wybaczy mu jego pasję
do przyrody. Pozwolił Jontkowi przy domu wykopać
mały staw dla ukochanych żab. A Jontek obiecał, że
nigdy więcej nie opuści domu.
Jontkowe żaby tak się w tej okolicy rozpleniły,
że wkrótce ich imieniem nazywano tę piękną okolicę
Żabnicą. Tak na wieki została pamięć po tym, jak
żaby nauczyły Jontka dobroci, a czysta i dobra woda
z górskiego strumienia przyniosła biednej rodzinie
bogactwo i szczęście.
Emerytowana Nauczycielka, Jadwiga Kupczak.
Legendę dedykuję dzieciom z przedszkola w Żabnicy.

We wszystkich czasach i na wszystkich miejscach ziemi
w pośpiechu, na uboczu, ukradkiem chowa się nędzarzy
samotnych, zmarłych, których ludzie się wstydzą, ofiary
zabójstw politycznych. Taki był właśnie pogrzeb Chrystusa.
Nikodem, kiedyś uczeń bojaźliwy, idąc w żałobnym orszaku
zaczyna rozumieć słowa życia usłyszane pewnej nocy,
bez świadków, od Człowieka, który dzisiaj umarł:
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Na myślenie ogromnej większości ludzi mają wpływ
media. Taka jak niekiedy znane z filmów dialogi przenoszone zostają do towarzyskich rozmów, tak często
obraz świata przedstawiany przez media staje się
podstawą osobistego światopoglądu. Większość autorów
artykułów, filmów czy medialnych tworzy ten obraz pod
swój z góry ustalony cel, którym w ostateczności jest
odbiorca. Często zostajemy trafieni w mózg, a najgorsze
jest to, że większość nie zdaje sobie z tego sprawy.
Artykuł ZAGŁUSZANIE PAPIEŻA, Tomasza Terlikowskiego (Do Rzeczy nr 11/059) uświadamia funkcjonowanie takich mechanizmów na przykładzie medialnych
kreacji wizerunków kolejnych papieży. Aby Jan Paweł
II nie został patronem kremówek, a Franciszek nie był
pierwszym papieżem, którego nie noszono w lektyce,
puentą tego artykułu powinno być sięgnięcie po autentyczne wypowiedzi i myśli kolejnych papieży.
Skąd się biorą medialne ataki na papieża? Odpowiedź
najprostsza i już pojawiająca się w ustach - na szczęście
nielicznych - katolickich ultratradycjonalistów (a jeszcze
chętniej przypisywana im i szerzej wszystkich tradycjonalistom, a także ortodoksyjnym katolikom przez
zwolenników postępu) jest taka, że papież zmienił kurs,
odchodzi od jasnego wyrażania katolickiej doktryny
i zaczyna ją rozmywać (modernizować), a media tylko
to zauważyły i dlatego dzielnie go w tym procesie
wspomagają. Jednak wbrew opowieściom mediów
nikt z tradycjonalistów wewnątrz Kościoła nie zarzuca
papieżowi chęci zmiany doktryny, a co najwyżej nie-

,,Tak bowiem Bóg umiłował świat, że
Syna swego, Jednorodzonego dał, aby
każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął,
ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg
nie posłał swego Syna na świat po to
aby świat potępił, ale po to, by świat
został przez Niego zbawiony”
(J 3, 16 – 17)

potrzebne rozkładanie katolickich zwyczajów, papieskiego splendoru czy wreszcie lekceważenie instytucji.
„Jak mogę kochać papieża, który nawet nie chce być
papieżem? Który nawet nie nazywa siebie papieżem,
a preferuje tytuł biskupa Rzymu” - pyta konserwatywna, amerykańska blogerka. Ostrożniej, ale w tym
samym duchu, wypowiada się redaktor naczelny „New
Liturgical Movement” Jeffrey Tucker: „To prawda.
Osobiście znajduję wiele aspektów tego pontyfikatu,
które mnie denerwują, i walczę z tym uczuciem od
samego początku” - podkreśla. I dodaje, że ma dość
słuchania, codziennie i na każdy możliwy sposób, jak
„to wspaniale, że złe stare czasy przeminęły, a nastały
wspaniałe nowe czasy”.
OBRAZ Z NAGŁÓWKÓW
Po tych ostrych słowach, które zostały skwapliwie
zacytowane przez rozmaite amerykańskie liberalne
media, nastąpiła jednak niezwykle spokojna analiza
zachowania mediów wobec papieży. „Media muszą
sprzedawać gazety czy kliknięcia. A żeby to zrobić,
najlepiej mieć narrację. Wszystko, co się dzieje,
musi pasować do narracji. To opowiadanie zaczyna
się 82 od pierwszych minut pontyfikatu i ma tendencje
do utrzymywania się. [...] Opowieść o Benedykcie
XVI przedstawiała go jako zamkniętego umysłowo
reakcjonistę, który zajmuje się głównie odwróceniem
kierunku czasu. I od momentu, gdy tak go przedstawiono, nie miało już znaczenia, co on rzeczywiście
zrobił. Ile razy nie liberalizowałby rytuału, przekonywał do otwartości, chwalił wolność religijną czy głosił
sprawiedliwość społeczną, to już nie miało znaczenia.
Opowieść była już sformułowana. I tak samo jest
z Franciszkiem. Media zadecydowały na samym
początku, że jest on skromny, spontaniczny, liberalny,
otwarty, stojący po stronie ubogich, tolerancyjny
i gotowy do zmiany doktryny. I od tego momentu
wszystko, co on robi, jest interpretowane w tym świetle.
Każdy nagłówek z góry przyjmuje te założenia. To jest
jedyna opowieść, wszystkie fakty, które jej zaprzeczają, są odrzucane, a każda wypowiedź jest ustawiana
wedle takiej interpretacji” - wskazuje Tucker i wzywa
katolików, by zamiast ulegać tej narracji, myśleli
niezależnie, szukali pełnych wypowiedzi papieskich
i samodzielnie je interpretowali. A na koniec zauważa,
że choć czasem bywa zły na papieża, to trzeba pamiętać,
że to „nie papież tworzy tę opowieść i to nie on sam
stworzył taki swój wizerunek”. „Nie jest nawet jasne,
że on wie, co się wokół niego w mediach dzieje, czy co
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mógłby z tym zrobić, jeśli nawet wie” - dodaje Tucker.
I tę niezwykle - także z punktu widzenia medioznawstwa - trafną analizę działania współczesnych mediów
powinno się jednak uzupełnić o dodatkowe aspekty.
Papiestwo, a szerzej cały Kościół katolicki, jest i zawsze
pozostanie „znakiem sprzeciwu” wobec kierunku,
w jakim zmierza współczesna (a w istocie każda) cywilizacja. Niezależnie od tego, czy papieże przeciwstawiają cywilizację życia cywilizacji śmierci czy
cywilizację solidarności cywilizacji egoizmu (swoją
drogą wbrew zapewnieniom publicystów czy komentatorów to drugie wcale nie jest wkładem papieża
Franciszka, ale obecne było także w myśli bł. Jana
Pawła II czy Benedykta XVI. „Caritas in veritate”
tego ostatniego było wielkim apelem o przezwyciężanie egoizmu finansowego, a w „Centesimus annus”
znaleźć możemy niezwykle mocno sformułowaną etykę
solidarności), nadal walczą oni z kierunkiem, w jakim
zmierzają Europa czy świat Zachodu, i nadal uznają,
że odpowiedzialne za to jest odrzucenie Boga przez
ludzi Zachodu, poświęcenie się wyłącznie napełnianiu
brzucha (nazywanemu obecnie szumnie konsumpcją
czy postawą konsumpcyjną, ale w istocie będącej
jedynie kontynuacją postawy, którą św. Paweł piętnował
w Liście do Filipian).
Aborcja, eutanazja, wykorzystywanie najsłabszych, bezlitosny rynek - to wszystko są oblicza tego
samego, pozbawionego odniesienia do Boga, relacji
do Chrystusa systemu, który staje się systemem
szatańskim. Papieże są na pierwszej linii rontu
walki z tym systemem, walki, która oczy się przede
wszystkim w mediach, to właśnie ich kreatorzy za
pośrednictwem rozmaitych metod robią wszystko,
by ten jasny, ewangelizacyjny Przekaz nie dotarł
do uszu odbiorców.
[...] Manipulacja słowem nie jest zresztą niczym
nowym. Już w Księdze Rodzaju mamy do czynienia
z bardzo podobną techniką odwracania znaczeń słów
i wypowiedzi, tak by uniemożliwić człowiekowi
słyszenie i przyjęcie prawdziwego Słowa Bożego. „Pan
Bóg dał człowiekowi taki rozkaz: »Z wszelkiego drzewa
tego ogrodu możesz spożywać według upodobania; ale
drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy
z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz«„ (Rdz 2,15-16)
– opisuje pierwszą medialną (jeśli pamiętać, że medium
to także słowo mówione) autor natchniony. Jasne, proste
i oczywiste słowa Boga zostały jednak zmanipulowane
przez węża, który odwrócił ich znaczenie, przekazał je
inaczej, tak żeby ostrzeżenie przed niechybną śmiercią
stało się ograniczeniem wolności. „A wąż był bardziej
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przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan
Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: »Czy rzeczywiście Bóg powiedział: jedzcie owoców ze wszystkich
drzew tego ogrodu?«. Niewiasta odpowiedziała wężowi:
»Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o
owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg
powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go
dotykać, abyście nie pomarli«. Wtedy rzekł wąż do
niewiasty: »Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że
gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam
oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło«.
Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma
owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla
oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia
wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała
i dała swemu mężowi, który był z nią: a on zjadł”
(Rdz 3,1-6).
Grzech pierworodny jest zatem związany ze swoistą
manipulacją medialną, zafałszowaniem prostego
przekazu Boga. I od tego momentu wąż, i ci, którzy
- często nieświadomie - jemu służą, posługuje się tą
samą metodą, by uniemożliwić przyjęcie lub skłonić do
odrzucenia Słowa Bożego, także tego, które przekazuje
nam następca św. Piotra i zastępca Jezusa Chrystusa,
czyli biskup Rzymu, papież.
Konkretne metody zwodzenia mogą być różne. Za
pontyfikatów bł. Jana Pawła II czy Benedykta XVI
posługiwano się metodą wprost zaczerpniętą z Księgi
Rodzaju, przekształcając słowa nadziei czy prawdę
o naturze ludzkiej w straszliwe ograniczenie, które
odbiera nam wolność. Gdy bł. Jan Paweł II głosił
Ewangelię życia, zachodnie media przedstawiały
go jako okrutnika, który odbiera ludziom prawo
do wyboru, a być może skazuje ich na śmierć,
a gdy Benedykt XVI z pasją głosił Boga miłości,
liberalni komentatorzy przekonywali, że w istocie
niszczy on ludzką miłość czy pozbawia nas prawa
do prawdziwej wolności.
A dodatkowo przedstawiano obu papieży jako
całkowicie pozbawionych wyczucia nowoczesnego
świata albo niezdolnych do zaakceptowania różnorodności. Wobec papieża Franciszka stosowana jest inna
metoda, bo niemal od początku jego osobista charyzma
wzbudziła ogromną sympatię społeczną. Media więc
zamiast oskarżać go o nienowoczesność, niezrozumienie czy oddalenie od ludzi, zaczęły przekształcać jego
nauczanie, tak by nie docierało już ono w pierwotnej
formie do ludzi. Zamiast głębokiego przekazu o Jezusie
Chrystusie, walce duchowej, jaka toczy się wokół nas,
w której każdy z nas ma swoją rolę do odegrania
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(a przecież taki jest w istocie komunikat Ojca Świętego),
mamy więc narrację rewolucji, zmiany, odrzucenia przeszłości... Narrację, dodajmy, całkowicie fałszywą,
zdecydowana bowiem większość z rzekomo rewolucyjnych zmian, jakie wprowadzić miał papież, w rzeczywistości została wprowadzona przez jego poprzedników, tyle że media wówczas tego nie odnotowały,
a te, które są rzeczywiście nowością, związane są,
co przyznaje sam papież Franciszek, raczej z jego
osobistymi cechami charakteru, a nie z rewolucyjnym
nastawieniem.
FAŁSZYWA TROSKA
Narracja ta zawiera w sobie jednak jeszcze jeden
element. Otóż liberalni, postępowi i często niewierzący komentatorzy próbują przekonać odbiorców,
że każdy, kto zachowuje tradycyjne, ortodoksyjne poglądy w dziedzinie moralności czy mocno
wypowiada się w sprawach społeczno- politycznych,
w istocie jest osobistym przeciwnikiem Ojca Świętego
i domagać się będzie jego wykluczenia z Kościoła.
Modelowym przykładem takiej narracji są audycje
poświęcone Kościołowi Cezarego Łasiczki w Radiu
TOK FM. - Papież nie pasuje do tej wizji świata
i trzeba będzie go odwołać. Polska wyłączy się z tej strefy
wpływów - wieszczy, odnosząc się, Cezary Łasiczka.
A mason i historyk prof. Tadeusz Cegielski przekonywał słuchaczy, że „już chce się go wykluczyć. Myślę,
że w Polsce będą chcieli robić z nim porządek”. I ta
troska o Kościół byłaby nawet dość zabawna, gdyby
nie to, że w istocie służy ona do budowania przekazu,
w którym zwolennicy ortodoksji przedstawiani są jako
głoszący inną naukę od papieskiej, albo - ujmując rzecz
wprost - papież przedstawiany jest, jak dziwnie by to
nie brzmiało, jako heretyk.
A przecież on sam, gdy dopytywano go stanowisko
wobec małżeństw gejowskich i aborcji, odpowiedział zupełnie wprost, że jest ono dokładnie takie
jak nauczanie Kościoła. „W tych sprawach wypowiedział się już doskonale brazylijski Kościół. Nie trzeba
było powracać do tych spraw, tak jak nie mówiłem
o oszustwach, kłamstwie czy innych sprawach, odnośnie
do których nauczanie Kościoła jest jasne!” - podkreślił
papież. I dodał: „Moim stanowiskiem jest stanowisko
Kościoła. Jestem synem Kościoła!”
Jasne i oczywiste, ale media próbują przekonać,
że między stanowiskiem Kościołów lokalnych oraz
Papieża istnieje jakaś przepaść, choć sam Ojciec
Święty przypomina, że tak nie jest.

PRAWYM OKIEM...
Patrzenie na świat jednym okiem powoduje widzenie
bez perspektywy i właściwych proporcji. Publiczne
media i te mające swoje korzenie w powojennym
ustroju ukazują jednostronny obraz świata. Ta jednostronność i współzależność widoczna jest w jednorodności informacji. Kto ogląda Wiadomości TVP,
wie co będzie w informacjach programów lokalnych,
Polsatu, TVN, itp. Z jednej strony to oszczędność
czasu „kto widział jeden dziennik (gazetę, portal)
widział wszystkie”. A świat jest dużo bogatszy, jak
bogatsze jest ludzkie życie od zwierzęcego. Polecamy
zwrócenie uwagi na poniższe tytuły, adresy i stacje
telewizyjne, które dostarczają alternatywnej wiedzy
do tej, którą podają media tzw. głównego nurtu.
Czasami jesteśmy bezradni wobec natarczywości,
ilości i bezrefleksyjności informacji serwowanej przed
wiadomościami sportowymi i pogodą, a publicystyka
publicznych mediów jest boleśnie przewidywalna.
Dlatego dla równowagi oglądu świata proponujemy
zapoznanie się z prawicowymi źródłami informacji.
W tym numerze prezentujemy ogólnodostępną
w Polsce prasę katolicką:
NASZ DZIENNIK - Jedyny dziennik katolicki
w Polsce .Wydawany od 1998 roku w Warszawie przez
sp z.o.o. SPES. Cały dziennik w pełni na bieżąco
dostępny w Internecie na http://www.naszdziennik.pl/ , w sieci kiosków RUCHU w całej Polsce
oraz w prenumeracie prenumerata@naszdziennik.pl,
PRENUMERATA: tel. (022) 515 77 90 (informacja
o prenumeracie).

TYGODNIKI
NIEDZIELA - Największy Tygodnik katolicki
w Polsce jak i w Europie Środkowo - Wschodniej.
Wydawany jest przez KurięMetropolitalna w Częstochowie z przerwami od 1926 roku początkowo
jako pismo diecezjalne a po II wojnie światowej
jako tygodnik ogólnopolski. W pełni dostępny
w Internecie z tygodniowym opóźnieniem na http://
www.niedziela.pl/ w kioskach RUCHU w całym kraju
i w prenumeracie.
GOŚĆ NIEDZIELNY - Ogólnopolski tygodnik
katolicki wydawany w Katowicach od 1923 r.
Wydawany jest przez Kurię Metropolitalna
w Katowicach. Jest w pełni na bieżąco dostępny
w Inernecie na http://goscniedzielny.wiara.pl/
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w kioskach RUCHU oraz w prenumeracie.
PRZEWODNIK KATOLICKI -Przewodnik
Katolicki - najstarszy w Polsce tygodnik o tematyce
społeczno-religijnej .Od momentu powstania tygodnik
wydawany jest przez Katolickie Wydawnictwo Drukarni
i Księgarni Św. Wojciecha w Poznaniu. Ukazuje się od
1895 roku z przerwą w latach 1939-1956. Na bieżąco
dostępny w Internecie na: http://www.przk.pl .
ŹRÓDŁO - Ogólnopolski tygodnik katolicki wydawany
w Krakowie od 1992.Treścią artykułów jest szeroko
pojęta problematyka chrześcijańskiego i patriotycznego
wychowania w rodzinie. Są one przeznaczone zarówno
dla rodziców, jak i młodego pokolenia. Wydawany przez
Fundację „Źródło”. Redaktor naczelny - Adam Kisiel.
Na bieżąco dostępny w Internecie na: http://www.zrodlo.
krakow.pl/ oraz w kioskach w całej Polsce.
IDZIEMY – tygodnik ukazujący się od września
2005 r. Jego wydawcą jest Wydawnictwo Diecezji
Warszawsko-Praskiej. Nazwa pisma nawiązuje do tytułu
książki papieża Jana Pawła II Wstańcie, chodźmy!. W
założeniu jest tygodnikiem opinii redagowanym przez
osoby, którym bliski jest świat wartości głoszonych
przez Jana Pawła II.

MIESIĘCZNIKI
CUDA I ŁASKI BOŻE - Miesięcznik Rodzin Katolickich „CUDA I ŁASKI BOŻE” jest wydawany
w Krakowie od 2004 roku przez spółkę AZ i dostępny
dzięki uprzejmości Księży Proboszczów w parafiach.
Ponadto czasopismo jest dostępne: w Biurach
Radia Maryja, w księgarniach. Na bieżąco dostępny
w Internecie na: http://www.cudaboze.pl
NASZA ARKA - Miesięcznik Rodzin Katolickich
„NASZA ARKA” jest WYDAWANY OD 2001 roku
w Krakowie przez spółkę AZ. Jest dostępny dzięki
uprzejmości Księży Proboszczów w parafiach.
Ponadto czasopismo jest dostępne: w Biurach Radia
Maryja, w punktach sprzedaży prasy firmy Kolporter
SA, w księgarniach. Na bieżąco dostępny w Internecie
na: www.nasza-arka.pl
L’OSSERVATORE ROMANO - L’Osservatore
Romano (wł.: Obserwator rzymski) - oficjalna gazeta
watykańska ukazująca się od 1861 r. W Polsce ukazuje
się w języku polskim od 1980 roku jako miesięcznik. Opisuje całą aktywność duszpasterską papieża,
wypowiedzi najważniejszych hierarchów Kościoła
i dokumenty przygotowywane w Kurii Rzymskiej. Wersja
polska Na bieżąco dostępny w Internecie w formacie
pdf na: http://www.vatican.va/news_services/or/or_pol/
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or_pol.html . Miesięcznik ogólnie dostępny w Polsce.
LIST - Miesięcznik katolicki LIST, wydawany od
1984 r w Krakowie przez - Stowarzyszenie Ewangelizacji przez Media LIST. Na bieżąco dostępny
w Internecie na: http://www.list.media.pl/. Pismo można
kupić w parafiach katolickich, w księgarniach katolickich i w sieci EMPiK.
POSŁANIEC – powstał w 2006 roku jako wspólna
publikacja pism: Posłaniec Serca Jezusowego (ukazuje
się w Polsce od 1872 r.) i Posłaniec Serca Jezusa
(ukazuje się w USA od 1917 r.).Wydawany przez Wydawnictwo Jezuitów WAM w Krakowie i Chicago.
Na bieżąco dostępny w Internecie na ://poslaniec.net
. Pismo można kupić w parafiach katolickich, w księgarniach katolickich i w sieci EMPiK.
RÓŻANIEC - Jest to kontynuacja (pod zmienionym
tytułem) miesięcznika „Kółko Różańcowe”, którego
pierwszy numer ukazał się w 1909 roku. Wydawany
jest przez Wydawnictwo Sióstr Loretanek w Warszawie.
Miesięcznik można nabywać w drodze prenumeraty,
za zaliczeniem pocztowym, w księgarniach katolickich
oraz sieci EMPIK.
MIEJSCA ŚWIĘTE - miesięcznik katolicki
poświęcony ruchowi pielgrzymkowemu oraz sanktuariom
Polski i świata. W miesięczniku można znaleźć informacje
m. in. o dziedzictwie materialnym chrześcijaństwa
w Polsce i na świecie, postaciach świętych, współczesnej sytuacji Kościoła w różnych krajach. Wydawany
przez Pallotynów w Warszawie. Dostępny częściowo
w Internecie na www.ms.ecclesia.org.pl

DWUMIESIĘCZNIKI
GŁOS DLA ŻYCIA - wydawany w Poznaniu
przez Fundacje „Głos dla Życia” związana z POLSKA
FEDERACJA RUCHOW OBRONY ZYCIA. Dostępny
w prenumeracie, wysyłkowo i w katolickich księgarniach.
CHRISTIANITAS dwumiesięcznik społeczno-kulturalny o profilu katolickim. Ukazuje się od 1999.
Do 2006 jako kwartalnik. Pismo mieści się w nurcie
tradycyjnego katolicyzmu i konserwatyzmu politycznego. Na bieżąco dostępny w Internecie na; www.
christianitas.pl

KWARTALNIKI
CYWILIZACJA - wydawany od 2002 roku
w Lublinie przez Fundacja „Servire Veritati” Instytutu
Edukacji Narodowej . Dostępny w prenumeracie
i wysyłkowo także w wersji elektronicznej. Wiecej
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informacji na: http://www.cywilizacja.ien.pl
FRONDA - kwartalnik katolicki założony w 1994
roku przez Rafała Smoczyńskiego i Grzegorza Górnego,
poruszający tematykę społeczno-kulturalną. „Fronda”
odwołuje się do nauki Kościoła katolickiego w szczególności do encyklik Jana Pawła II korzystając jednocześnie z estetyki kontrkulturowej i instrumentarium
postmodernizmu. http://www.fronda.pl

PISMA KATOLICKIE DLA MŁODZIEŻY:
MIŁUJCIE SIĘ - Polski dwumiesięcznik katolicki,
skierowany szczególnie do młodzieży, wydawany od

1975 roku. Pismo dostępne w katolickich księgarniach
i parafiach, w prenumeracie i wysyłkowo. Więcej
informacji na: http://www.milujciesie.org.pl/
NASZA DROGA - Dwutygodnik. Wydawany
przez Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość” w Krakowie.
Dostępny w prenumeracie, wysyłkowo, w katolickich
księgarniach i na Internecie: http://www.droga.com.pl/
WZRASTANIE- Katolicki miesięcznik dla
młodzieży wydawany w Brzesku. Dostępny w prenumeracie, wysyłkowo. Częściowo dostępny w Internecie
na : http://www.wzrastanie.pl/
ESPE - Katolicki kwartalnik dla młodzieży wydawany
przez Wydawnictwo Espe - Pijarów od 1988 roku
w Krakowie.

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

Ośrodek Wypoczynkowo-Rekolekcyjny TOTUS TUUS
im. Ks. Kard. Karola Wojtyły w Zembrzycach
zaprasza na rekolekcje z dietą dr med. Ewy Dąbrowskiej:
 oczyszczanie, odchudzanie
i odmładzanie organizmu
 eliminacja chorób cywilizacyjnych
 turnusy przez cały rok
Zembrzyce 503/ k. Suchej Beskidzkiej
Rezerwacja: tel 33/8744186; kom. 887 466 598
ww.dieta-zdrowko.pl

Serdecznie zapraszamy!
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LIST INTENCYJNY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu poszukuje chętnych chcących zostać rodziną zastępczą
dla dzieci pozbawionych opieki własnych rodziców. Dzieci te potrzebują przede wszystkim miłości, zrozumienia i wsparcia ze strony dorosłych. Z uwagi na brak nowych rodzin zastępczych, opuszczone dzieci
trafiają do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zachęcamy wszystkich, w których budzi się powołanie
do stworzenia rodziny zastępczej, do otwarcia serc i drzwi swoich domów dla dzieci tego potrzebujących.
Osoby chętne do tworzenia rodzin zastępczych - w celu uzyskania dokładnych informacji na temat
procedur - proszone są o zgłoszenie się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu, przy
ul. Ks. Pr. St. Słonki 24, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 19.00.
Wszyscy kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną objęci bezpłatnym
szkoleniem.

EMILKA POTRZEBUJE NASZEJ POMOCY

EMILKA POTRZEBUJE NASZEJ POMOCY

Emilka cierpi na ciężkie mózgowe porażenie dziecięce, postać
czterokończynową spastyczną, zanik nerwu wzrokowego, padaczkę
lekooporną, zwyrodnienie torbielowate mózgu. Nie siedzi, nie chodzi,
nie obraca
Emilka
cierpisię.
na ciężkie mózgowe porażenie dziecięce,
Ogromną
szansą
na spastyczną,
jej rozwój jest
kompleksowa
rehabilitacja,
postać czterokończynową
zanik
nerwu wzrokowego,
wspomagające
metody
rozluźniania
mięśni
oraz
wyjazdy
padaczkę lekooporną, zwyrodnienie torbielowate mózgu. Nie na turnusy
rehabilitacyjne.
siedzi,
nie chodzi, nie obraca się.
Dzięki dotychczasowej ciężkiej i systematycznej pracy malutkimi
Ogromną
szansą
na jejdorozwój
jestWierzymy,
kompleksowa
rehabilitakroczkami
brniemy
przodu.
że uda
nam się osiągnąć
cja, wiele,
wspomagające
rozluźniania
mięśni
oraz
wyjazdy
a przede metody
wszystkim
zmniejszyć
jej ból
i cierpienie...
na turnusy rehabilitacyjne. Dzięki dotychczasowej ciężkiej
Jak możnapracy
pomóc
Emilce:
i systematycznej
malutkimi
kroczkami brniemy do przodu. Telefon kontaktowy: Agnieszka 663 242 668
Strona internetowa Emilki: www.emilkapawlak.pl
Wierzymy, że uda nam się osiągnąć wiele, a przede wszystkim
zmniejszyć jej ból i cierpienie...
Jak można pomóc Emilce:
Telefon kontaktowy: Agnieszka 663 242 668
Strona internetowa Emilki: www.emilkapawlak.pl
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BÓG ZAPŁAĆ
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Wielce Czcigodny Księże Proboszczu
wraz ze Wspólnotą Parafialną Matki Bożej
Częstochowskiej w Żabnicy –
Umiłowani w Chrystusie Darczyńcy !
Jesteśmy ogromnie wzruszone i brak nam słów,
by godnie podziękować za dobroć serca Księży
Duszpasterzy i Sióstr Albertynek oraz gościnność
i hojność, jakiej doświadczyłyśmy ze strony całej
Wspólnoty Parafialnej w dniu 26 stycznia b.r.
w odpowiedzi na nasz apel o pomoc finansową. Nieprzeciętna ofiarność Kapłanów i Wiernych wyrażona
w dniu zbiórki a także w terminach późniejszych
w formie przelewów bankowych zbliża się do kwoty
4 tys. złotych i stanowi dla nas wielki ratunek
w obecnych wysiłkach remontowych!
 	Oby Cierpiący Chrystus czczony w imbramowickim
Sanktuarium – Ten, który nigdy nie pozwoli prześcignąć
się w szczodrobliwości – raczył obficie wynagrodzić
owo wymowne świadectwo ewangelicznej miłości
i obficie rozlał tak na wielebnych Księży Duszpasterzy, Siostry jak i na całą tutejszą Rodzinę Parafialną
nieprzebrany zdrój łask Swego przebitego Boku!
O to będziemy gorąco prosić przez Niepokalane Serce
Matki Bożej w naszych wspólnotowych modlitwach.
Proszę przyjąć naszą najserdeczniejszą wdzięczność wyrażoną pamięcią duchową i staropolskim
Bóg zapłać!
Z wyrazami szacunku i ewangelicznej miłości
W Sercu Chrystusa Cierpiącego
s. Antonia Irena Zaczyńska, przeorysza
z imbramowickim konwentem sióstr norbertanek

NABOŻEŃSTWO
FATIMSKIE 2014
13
13
12
13
13
13
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maja
czerwca
lipca
sierpnia
września
października

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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Legenda
o Żabnicy
art. na str 29

Króluj nam Chryste !
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„Chociażbym chodził ciemną doliną,
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.” Ps 23,4.
A gdybym
w dolinie zamieszkał
to ją wyłożysz zielenią
białymi kwiatami rozświetlisz
nim słońcem w owoce się zmienią

A gdybym
w dolinie nie widział
nadziei miłości spełnienia
to mnie wyprowadź na górę
Twojego Przemienienia

A gdybym
w dolinie się spotkać
chciał z Tobą w sakramencie
to sobie dom zbudujesz
na wiary fundamencie

A gdybym
na górze chciał zostać
to zawróć mnie ku dolinom
bym lęki tych w ciemności
rozświetlił Dobrą Nowiną

A gdyby
w dolinie jasność
a we mnie grzechu smoła
to mnie ku światłu prowadź
co bije od wrót kościoła

Że ciemność
tylko od środka
wyjść z grobu ciała trzeba
przez Krzyż co w ranie ziemi
Zmartwychwstaniem do nieba
					A.M.D.

