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Kochani!
Za nami pierwsze sto lat naszego kościoła, 

a to oznacza, że rozpoczęło się jego drugie 
stulecie. To wydarzenie i towarzyszące mu uro-
czystości jeszcze długo będą w naszej pamięci. 
Będziemy ją pielęgnować przez powroty do zdjęć 
i wspomnień. Najważniejsza jednak refleksja, to 
doświadczenie żywotności wspólnoty Kościoła, 
przy tak zacnym jubileuszu świątynnej budowli. 

To co zewnętrzne i widzialne, stało się znakiem 
działającej wśród nas łaski Bożej. Widzialne 
nie tylko w świątecznym wystroju Żabnicy 
(na co zwróciła uwagę większość gości), ale 
przede wszystkim w świętowaniu odrodzenia 
ducha, wzajemnym odnoszeniu się do siebie, 
liczniejszym i intensywniejszym uczestnictwie 
w liturgii. Aby tak doniosłe chwile nadal pro-
centowały dobrem, musimy odnieść do siebie 
słowa kierowane dwa tysiące lat temu w Liście 
do Hebrajczyków, bo przez natchnienie Ducha 
Świętego mówi do nas ten sam Jezus:

„Niech trwa braterska miłość. Nie zapominaj-
cie też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, 
nie wiedząc, aniołom dali gościnę. Pamiętajcie  

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, „wczoraj 
i dziś, ten sam także na wieki”

o tych, co cierpią, bo i sami żyjecie w ciele. 
We czci niech będzie małżeństwo pod każdym 
względem i łoże nieskalane, gdyż rozpustni-
ków i cudzołożników osądzi Bóg.  Postępowa-
nie wasze niech będzie wolne od zachłanności 
na pieniądze: zadowalajcie się tym, co macie. 
Sam [Bóg] bowiem powiedział: Nie opuszczę 
cię ani nie pozostawię. Śmiało więc możemy 
mówić: Pan jest wspomożycielem moim, nie 
ulęknę się, bo cóż może mi uczynić człowiek?  
Jezus Chrystus - wczoraj i dziś, ten sam także 
na wieki.  Nie dajcie się uwieść różnym i obcym 
naukom, dobrze bowiem jest wzmacniać serce 
łaską, a nie pokarmami, które nie przynoszą 
korzyści tym, co się o nie ubiegają. Nie mamy 
tutaj trwałego miasta, ale szukamy przyszłego. 
Nie zapominajcie o dobroczynności i wzajemnej 
pomocy, gdyż raduje się Bóg takimi ofiarami.  
Bądźcie posłuszni waszym przełożonym i bądźcie 
im ulegli, ponieważ oni czuwają nad duszami 
waszymi i muszą zdać z tego sprawę.” Hbr 13 

Jesteśmy na progu nowego stulecia. Powyższe 
słowa z Nowego Testamentu ożywają w postaci 

    (Hbr 13,8)

ZIARNA ŻYCIA NIE TYLKO NA PAŹDZIERNIK 
(Rozważania św. Jana Pawła II)

 „Może to być dla nas wszystkich pociechą w naszym trudnym, codziennym życiu. I gdy my na tyle 
problemów rady nie mamy, zostaje jedno: mieć w kieszeni różaniec i modlić się za tych, którzy nam 
przyczyniają tyle udręki we własnej Ojczyźnie. Módlmy się za tych ludzi. Przeklinanie nic nie pomoże. 
Powtarzanie sobie różnych plotek czy dowcipów politycznych, też nic nie da. Ale modlitwa może pomóc. 
Ona zdolna jest oświecić umysły, poprawić wolę ludzką”.

Stefan Kard. Wyszyński 

 „Różaniec jest to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna w swej istocie i głębi. Oto bowiem 
na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty 
z życia Jezusa Chrystusa jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem przez serce Jego Matki. Równocześnie 
zaś w te same dziesiątki różańca, serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się 
na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości”

Św. Jan Paweł II
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naszego Patrona – św. Jana z Kęt, który jest 
wzorem dobroczynności i mądrej pomocy potrze-
bującym. Mocą do życia Ewangelią i pomnażania 
w sobie jej owoców jest od wieków modlitwa 
różańcowa. Październikowe nabożeństwo ma tylko 
o tym przypominać, po to, abyśmy różańca nie 
wypuszczali z ręki przez całe życie, a zwłaszcza, 
gdy jego świętość jest w nas zagrożona.

Listopadowe wypominki kierują naszą myśl 
poza doczesność. Jubileusz stulecia uświadomił, 
jak bardzo żywi są ci, co pozornie odeszli - bu-
downiczowie, fundatorzy i wszyscy, którzy przed 
nami, a często też z nami, klękali przed ołtarzem 
Matki Bożej prosząc Ją o orędownictwo za nami 
u swojego Syna. 

Październikowe  wypominki, odświeżone groby 
i krzyże na cmentarzu, przypominają, że umarli 
nadal idą w procesji życia, już nie w kondukcie 
żałobnym, lecz ku zmartwychwstaniu. 

My zdążając do tej samej świętości, otrzymu-
jemy od Pana Jezusa kolejny odpust parafialny 
i związane z nim łaski. Dlatego „czuwając nad 
duszami, bo będę musiał z tego zdać sprawę” 
jak zwykle zapraszam gorąco na

 ODPUSTOWĄ MSZĘ ŚW.
W DNIU 19 PAŹDZIERNIKA, O GODZ. 11.00.

Przewodniczył jej będzie, świętujący 40-lecie 
kapłaństwa ks. Prałat Franciszek Motyka. 
Słowem Bożym zbliży nas do Zbawiciela sal-
watorianin ks. dr Mirosław Socała, pracownik 
naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Niech łaska drugiego wieku naszego kościoła, 
będzie udziałem każdego, kto w pielgrzymowaniu 
do świętości go tu nawiedzi.

  Ks. Proboszcz

TAJEMNICE RADOSNE

I. Zwiastowanie 
Maryja dodaje nam otuchy, abyśmy uwierzyli w spełnienie się obietnic 

Bożych. Zachęca nas, abyśmy pokładali bezpieczną nadzieję w Chrystusie, 
który realizuje w całej pełni plan zbawczy nawet wtedy, gdy wydarzenia 
wydają się ciemne i trudne do przyjęcia. 

GODZINA CUDU
(Fragmenty homilii ks. Bp. Romana Pindla 

z okazji  100-lecia parafii w Żabnicy)

Moi Drodzy!
Gromadzi nas ważna uroczystość, bo przecież nie 

często obchodzi się 100-lecie, 200 czy 300-lecie. Ważna 
uroczystość dla całej naszej wspólnoty parafialnej, bo 
100-lecie kościoła a zarazem święto Matki Bożej Czę-
stochowskiej, która jest Patronką od początku waszej 
wspólnoty parafialnej. […]

JEDNA GODZINA
Usłyszeliśmy piękną Ewangelię o tym co się stało 

w Kanie Galilejskiej. Możemy powiedzieć, że od 100 
lat tu jest Kana dla każdego, kto przynależy do tej 
parafii. Że od 100 lat przychodzą tutaj ludzie, aby 
się modlić, uczestniczyć w Eucharystii, przyjmować 
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II. Nawiedzenie 
Maryja współdziałając od samego początku swego macierzyństwa z odku-

pieńczym dziełem Syna, staje się wzorem tych członków Kościoła, którzy 
wyruszają w drogę, aby nieść światło i radość Chrystusa ludziom wszystkich 
krajów i wszystkich czasów.

sakramenty i doznawać przemiany swojego serca, bo 
to jest dla nich niezwykle ważne. Takiej przemiany, 
która trwa także poza niedzielę, poza dzień świąteczny 
i dzieje się każdy w dzień powszedni w rodzinie czy 
w pracy. 

Ale także jest to Kana dlatego, że na tym ołtarzu 
dokonuje się najważniejsza przemiana jaka ma miejsce 
pomiędzy Bogiem a człowiekiem. To co przynosimy 
do ołtarza - chleb i wino, zostaje przemienione 
w Krew Pańską i w Ciało Pańskie. Możemy tu przeżywać 
prawdziwą Kanę, ponieważ zostajemy przemienieni 
przez spożywanie Eucharystii i przez udział w tej Eu-
charystii, którą się sprawuje w tym kościele od 100 lat. 

Świątynia służy nam średnio jedną godzinę 
w tygodniu, tak statystyczny katolik w Polsce w dużym 
procencie uczestniczy w życiu religijnym, społecznym, 
wspólnotowym parafii. Jest to dużo i mało, bo pozostałe 
dni całego tygodnia pracuje, spotyka się z najbliższymi, 
słucha mediów. Nieraz bywa tak, że ta jedna godzina 
spędzona w niedzielę w kościele musi wystarczyć 
na wszystko, co jest trudne, co jest przeciwnością 
w naszym życiu. Tutaj w czasie kilku minut kazania 
czy minutowego ogłoszenia możemy usłyszeć inny 
głos niż obowiązuje w publicznych i komercyjnych 
mediach, może zbieżny z tym co znajdziemy w mediach 
katolickich.

Jedna godzina w tygodniu to dużo i mało. Jedna 
godzina to dużo pod warunkiem, że dokonuje się 
tu przemiana człowieka, który przyjdzie, modli 
się, słucha Słowa Bożego i przeżywa tę wspólnotę. 
Jedna godzina, która może przemienić człowieka 
pod  warunkiem, że wejdzie we wspólnotę ludu 
Bożego. Tutaj mamy Tego, który jest w Eucharystii 
w tabernakulum, mamy Tego, który jest Założycielem 
tego ludu Bożego - Jezusa Chrystusa. 

GODZINA MARYI
Mamy także Tą, która poprzez ten obraz jest obecna 

wśród nas - Marię, Matkę Jezusa i Matkę naszą. Tą, 
która idzie cały czas z ludem Bożym, od samego 

początku, tak jak była z Jezusem. Jest wśród ludu 
Bożego, po to, aby ciągle nam przypominać, jak żyć 
według Niego, żeby nam pokazywać, jak do Niego 
dążyć. Jest z nami po to, aby się wstawiać za nami, aby 
dostrzegać problemy i trudności, których my możemy 
nie dostrzegać, tak jak w Kanie pierwsza spostrzegła 
dotkliwy brak, jakim jest brak wina podczas uczty 
weselnej. Nieproszona przez uczestników uczty ani 
przez pana młodego, ani przez starostę sama zwróciła 
się do Jezusa z prośbą i  jakimś oczekiwaniem: „Wina 
nie mają”. 

Maryja jest więc poprzez ten obraz z nami, ażeby 
dostrzegać potrzeby i troski, i aby wstawiać się za 
nami do Boga, nawet gdy sami nie potrafimy tego 
wyrazić, albo się spóźniamy i mówimy w modlitwie 
do Boga: „później to zrobię”. 

[…]Kiedy się tu gromadzimy musimy sobie uświada-
miać, że jesteśmy ludem Bożym realnym, nie idealnym. 
Na czele tej wspólnoty ludu Bożego, jest ksiądz 
Proboszcz. Ma do pomocy drugiego kapłana, który 
także sprawuje sakramenty. Wśród was jest również 
wielu takich, którzy angażują się w życie religijne: 
ministranci, lektorzy, grupy modlitewne. Lecz ten 
lud Boży jest bardzo zróżnicowany: na pewno sporo 
jest takich, którzy za wstawiennictwem Matki przyłą-
czają się do Jej modlitwy, choćby przez odmawianie 
modlitwy różańcowej. W waszym ludzie Bożym są 
tacy, którzy więcej cierpią niż inni: choroba, starość, 
osamotnienie, poczucie krzywdy. Jeżeli już odkryją 
to jako Boże wezwanie, na pewno ofiarują to za tych, 
którzy się nie modlą, zapominają o Bogu, są może 
zrozpaczeni, nie widzą wyjścia z trudnej sytuacji. 
Na pewno wielu jest takich, którzy tą jedną godzinę 
w tygodniu przeznaczają, aby być tutaj, słuchać, modlić 
się i z nową nadzieją wychodzić do pracy, do domu 
rodzinnego po przemianie, która tu się dokonała. 

Ale ten lud Boży stanowią również ci, którzy „ciągną 
się w ogonie”, ci którzy najbardziej są narażeni na 
działanie złego, na pokusy, na opuszczenie, na 
odejście. To ci, którzy może zaniedbują chrześcijańskie 
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III. Narodzenie 
Wieść o narodzinach Syna Bożego pociesza, a zarazem stawia wymagania. 

Wiara pozwala nam odczuć, że Bóg otacza nas swoją czułą miłością, 
a jednocześnie zobowiązuje nas do czynnej miłości Boga i braci.

obowiązki, zapominają o niedzielnej Eucharystii. To 
ci, którzy trwają w grzechu przez rok, dwa, dziesięć, 
piętnaście. Tacy, którzy w swoim grzechu są zuchwali, 
wyśmiewają się z tych, którzy wierzą, praktykują, 
znajdują argumenty dla siebie i dla innych, żeby nie 
chodzić do kościoła, tylko się oderwać i jeszcze innych 
za sobą w przepaść pociągnąć. 

Jesteśmy takim ludem Bożym jakim widzimy, 
różnorodnym, nie idealnym. Jesteśmy zaproszeni 
do tego, aby tworzyć ten lud Boży, przez wzajemne 
wspieranie się, modlenie się za siebie, ofiarowanie tego 
co możemy i na co nas stać za tych, którzy są mali, 
słabi, grzeszni, zbyt udręczeni przez to, co ich spotkało 
w życiu. Przychodzimy do tego kościoła przynajmniej 
raz w tygodniu na tę jedną godzinę, aby się dokonała 
w nas przemiana. Jak może się ona dokonać? 

GODZINA JEZUSA
Dzisiejsza Ewangelia mówi o wielkiej przemianie, 

która się dokonała nie w kościele, nie w synagodze, 
nie w czasie jakiegoś zgromadzenia modlitewnego, ale 
dokonała się podczas uczty. Takiej, która towarzyszyła 
zaślubinom w ówczesnym  środowisku żydowskim. 
Znamy z Ewangelii, że Jezus przybył ze swoimi 
uczniami na to przyjęcie weselne. Wygląda na to, że 
Maryja już tam była, może wśród 
osób, które pomagały, aby uroczy-
stość się udała. Może dlatego pierwsza 
zauważyła, że brakuje wina, że dalsza 
uroczystość może się nie udać.

 Apostołowie idą za Jezusem i widzą 
niezwykły znak przemiany wody w 
wino, dzięki któremu w Niego uwierzyli. 
Maryja była tą, która uwierzyła 
wcześniej. Była pierwszą wierzącą 
w tłumie, który był blisko Jezusa. Tak 
jak uczy Kościół, Ona jest pierwsza, 
która wierzy. Ona jest pierwszą, która 
żyje według Ewangelii i Ona jest 
przykładem tego jak przeżyć życie. 

[…] Gdy ktoś mówi dzisiaj: „nie mam na chleb”, 
to jest nie tylko stwierdzenie faktu, że skończyły się 
pieniądze, ale to jest też prośba: ”pomóż mi”. Tak też 
trzeba rozumieć słowa Maryi do Jezusa: „wina nie 
mają”. Stwierdzenie faktu jest równocześnie prośbą 
„zrób coś z tym”. Bardzo zagadkowe są słowa Jezusa, 
skierowane do Maryi: „czy to Moja lub Twoja sprawa 
Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina Moja”. 
Na pewno nie może to być odmowa, bo Jezus czyni 
coś, że wina znowu jest dostatek i to lepszego niż było 
przedtem. Nie jest to więc odmowa, lecz zwrócenie 
uwagi na to co się stanie. Godzina Jezusa nadchodzi. 
Godzina, którą Ojciec Mu wyznaczył, bo On jest Panem 
dziejów, któremu Syn Boży jest posłuszny w każdym 
momencie, choćby i w takiej zwyczajnej, codziennej, 
ludzkiej sprawie.

Więc nadeszła czy nie nadeszła godzina Jezusa? 
A jednak nadeszła - po to, aby Jezus uczynił znak, 
by woda stała się winem. Taki jest zamiar Ojca Nie-
bieskiego wobec tych, którzy uczestniczą w tej uczcie 
weselnej. A godzina nie nadeszła wtedy, gdy Jezus 
na pustyni był kuszony przez diabła, który mówił: 
„spraw, aby te kamienie stały się chlebem”. Wtedy nie 
nadeszła, bo Jezus zdecydowanie odmawia. Mimo głodu 
nie zamienił kamieni w chleb. Szatan nie powinien 

rządzić naszym czasem. 
Jezus uczy nas, że liczy się 

przede wszystkim Boży zamiar 
w tych sprawach, które są nasze, 
codzienne, te które zanosimy do 
Boga. Mamy przede wszystkim pytać 
jaka to jest godzina - Bożej inter-
wencji, Bożej odpowiedzi na nasze 
błagalne modlitwy, lub modlitwy 
wielu ludzi w naszych sprawach? 
Widzimy niezwykłą nić porozumienia 
pomiędzy Maryją a Jezusem. My nie 
wiemy, co będzie dla nas najlepsze, 
ale Ona dobrze wie, że prośby będą 
wysłuchane, wysłuchane w taki 
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IV. Ofiarowanie 
Chrystus jest światłem ludzkiego życia. Jest światłem, bo rozprasza jego 

mroki. Jest światłem, bo rozjaśnia jego tajemnice. Bo odpowiada na pytania 
podstawowe i ostateczne zarazem. Jest światłem, bo nadaje życiu sens. 
Jest światłem, bo przekonuje człowieka o jego wielkiej godności.

sposób, jaki jest znany tylko Jezusowi. To dlatego 
Maryja mówi tak przekonywująco do sług: „Uczyńcie 
wszystko, cokolwiek wam powie”. […] Tym samym 
mówi nam, którzy przychodzimy do tej świątyni przy-
najmniej na tę jedną godzinę w tygodniu: Uczyńcie ze 
swoim życiem cokolwiek On wam powie, zwłaszcza 
wszystko, co usłyszycie z tego miejsca, od ołtarza, 
od ambony, co wynika z Ewangelii, co wynika z ob-
jaśnienia Ewangelii, co wynika z nauczania Kościoła, 
co odnosicie do swojego życia. Czyńcie wszystko 
cokolwiek Jezus wam powie. 

NASZA GODZINA
Ludzie nieraz bardzo zabiegają o treści prywatnych 

objawień Matki Bożej, są one potrzebne, zwłaszcza dla 
człowieka, do którego to objawienie jest skierowane. Ale 
pierwsze i najważniejsze orędzie jakie Maryja ma 
do wszystkich, którzy wierzą - jest jedno: „Uczyńcie 
wszystko cokolwiek On, Jezus wam powie!”. 
To jest pierwsze i jedyne orędzie jakie Maryja ma 
do wszystkich ludzi. Mam okazję przynajmniej raz 
w tygodniu usłyszeć Jej słowa tutaj, w kościele, 
w którym to Jej obraz jest czczony: „uczyńcie wszystko 
przez cały tydzień ze swoim sercem wszystko cokolwiek 
On wam powie”. 

Oby też Jej słowa były tak skuteczne, jak podczas 
uczty w Kanie Galilejskiej.  Słudzy tak wiernie wzięli 
sobie do serca słowa Maryi, że napełnili stągwie po 
brzegi, nie byle jak, nie trochę, nie jedno ale wszystkie 
aż po brzegi. A potem się przekonali jak bardzo warto 
słuchać tej zachęty ze strony Maryi. Niezwykły znak 
możliwy dzięki temu, że Maryja wstawia się za tymi, 
którzy się gromadzą wokół Jezusa i wstawia się przede 
wszystkim za tymi, którzy słuchając słów Jezusa 
wypełniają je aż do końca na znak wiary, tak aby 
starczyło sił do końca. […]

Przychodzimy do tej świątyni przynajmniej na jedną 
godzinę w tygodniu, aby naśladować Maryję w takim 
zaufaniu do słów Jezusa, aby naśladować Ją i słuchać 
Jej, aby być posłusznym każdemu Słowu Bożemu, które 

tu jest wypowiadane, które jest przekazywane. Przy-
chodzimy tutaj, abyśmy wyszli z tej świątyni prze-
mienieni. Abyśmy coraz bardziej byli też przekonani, 
że musi się łączyć na stałe nasze codzienne życie 
z tym co się dokonuje w czasie tej godziny, że byłoby 
to źle, niedobrze, żebyśmy wchodzili do tej świątyni 
i wychodzili tacy sami, żeby się nie dokonywał ten 
cud przemiany w nas. 

Takich przemian potrzebuje tutaj Jezus, który zaprasza 
nas do świątyni, abyśmy doświadczyli cudu przemiany. 
I takich i innych przemian oczekuje Maryja, która 
nieustannie nas zaprasza i mówi: „Uczyńcie wszystko 
cokolwiek wam powie”. Uwierzyli w Niego Jego 
uczniowie. A nasze coniedzielne spotkanie daje siłę tej 
wspólnocie parafialnej, ku zbudowaniu, ku umocnieniu 
naszej wiary. Abyśmy byli bardziej świadomi, bardziej 
mocni, bardziej trzymający się Słowa Bożego i słowa 
Kościoła. Abyśmy byli tam na zewnątrz - w domu 
rodzinnym, w pracy - ludźmi, którzy wierzą, że Jezus 
daje pierwszy wymowny znak nie w czasie modlitwy, 
nie w czasie zgromadzenia w synagodze, ale podczas 
świętowania rodzinnego, wśród przyjaciół. 
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V. Znalezienie 
Zamiary Boże są często trudne do zrozumienia, wymagają zgody, wiary 

i pokory. Maryja jest dla nas wzorem człowieka, który poddając się prze-
wodnictwu Ducha Świętego, przyjmuje i zachowuje w sercu – niczym dobre 
ziarno – słowa objawienia, usiłuje je jak najlepiej zrozumieć, aby przeniknąć 
w głąb tajemnicy Chrystusa.

Kana Galilejska to dobry znak dla nas, że mamy 
być ludźmi, którzy wierzą i którzy widzą znaki Boże 
i słuchają Słowa Bożego i żyją nim na co dzień. Nawet 
wtedy kiedy jesteśmy za granicą, kiedy jesteśmy na 
urlopie, kiedy odpoczywamy. Byśmy się nie upo-
dabniali do tych, którzy nie wierzą, ale wprowadzają 
zwyczaje sprzeczną z wiarą chrześcijańską. By widać 
było, że nasze świętowanie jest świętowaniem ludzi 
wierzących, a przez to znakiem bliskości i możliwych 
cudów Jezusa. 

Przeżywajmy tak każde świętowanie, żeby Maryja 
chciała być podczas każdego naszego świętowania, nie 
tylko podczas Mszy św., ale także podczas przyjęcia, 
zabawy, wesela, podczas spotkania. Moi drodzy podczas 

sprawowania tej Eucharystii dziękujemy Bogu za tę 
świątynię. To jest bardzo wymowny, materialny wyraz 
troski Boga o wspólnotę, która tutaj trwa. […]

Dziękujemy Bogu za tych wszystkich, którzy 
budowali, upiększali i troszczyli się o tę świątynię 
od samego początku po dzień dzisiejszy. Modlimy 
się za zmarłych, modlimy się za tych, którzy żyją. 
Módlmy się także za tych wszystkich, którzy napełniają 
tę świątynię, jej wspólnoty i tych, którzy przychodzą 
nawiedzać świątynię jako turyści, aby także doznawali 
przemiany w tym miejscu. Modlimy się o to, abyśmy 
ciągle byli słuchaczami słów Jezusa według nieustan-
nej zachęty i jedynego orędzia Maryi: „Uczyńcie 
wszystko cokolwiek wam powie”. Amen!

ADRES PANA BOGA
(Kazanie ks. Jarosław Jarco w ramach przygotowań obchodów 100-lecia kościoła)

Moi Kochani,

Znacie pewno opowiadanie jak to w pewnej 
wiosce budowano domy. Pewnego razu do placu tej 
drogi przyszła taka starsza kobieta i zapytała gdzie 
ta droga ma prowadzić? Gdy jej powiedziano, że ta 
droga ma łączyć dwa miejsca babcia spojrzała na 
stojący w pewnym oddaleniu kościół i powiedziała 
jedno krótkie, mądre zdanie: Po co komu droga, 
która nie prowadzi do kościoła? 

100 lat temu nasi dziadkowie wyszli na 
drogę wiodącą z Węgierskiej Górki na Skałkę i 
powiedzieli to samo: Po co komu droga, która nie 
prowadzi do kościoła? I zaczęli przy tej drodze 
budowę świątyni, budowę kościoła, w którym 
dzisiaj możemy dziękować Bogu za 100 lat jego 
istnienia. I zaczęli budować kościół, dom Boga na 
ziemi. Zaczęli budować dlatego, bo mieli mądrość 
jak w Ewangelii, mądrość, która streszcza się w tym 
naszym góralskim powiedzeniu „bez Boga, ani do 
proga”. Tę samą mądrość jaką mieli małżonkowie 

z Kany Galilejskiej w dzisiejszej Ewangelii, którzy 
wiedzieli, że małżeństwo, nie może być udane, jeśli 
nie zaprosi się na nie Jezusa i Jego Matki Maryi. 

Dzisiaj musimy Panu Bogu podziękować, że 
od 100 lat w tej naszej parafialnej świątyni, w tym 
naszym parafialnym kościele możemy się czuć jak 
w Kanie Galilejskiej. Pan Jezus w tabernakulum, 
a Matka Boża na głównym ołtarzu. Musimy 
podziękować za to, że nasi dziadkowie tak jak 
to małżeństwo z Kany Galilejskiej zaprosili 
do Żabnicy Jezusa i Jego Matkę. Podziękować 
za to, że 100 lat temu Pan Jezus zmienił adres, 
zamieszkał w tabernakulum w Żabnicy 
i mieszka w nim bez przerwy od 100 lat. Czy 
sobie zdajecie sprawę jaki to jest zaszczyt? 100 
lat mieszkać w jednej miejscowości z Bogiem 
Wszechmogącym? Mieć codziennie możliwość 
odwiedzenia samego Boga w Jego Domu, mieć 
codziennie możliwość korzystania z Sakramentu 
Eucharystii, z Sakramentu Pokuty? Trzeba być moi 
kochani niewdzięcznikiem, żeby za to wszystko 
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TAJEMNICE ŚWIATŁA
I. Chrzest 

Trzeba, by ziarno łaski złożone w naszych sercach, czyli we wnętrzu 
ochrzczonych, wzrastało i przynosiło owoce w obfitości (…). Także wy, 
dorośli, jesteście wezwani do życia zgodnego z waszym chrztem, czyli do 
odnowienia swojej wiary w Pana i swoich obowiązków kościelnych.

choćby raz na 100 lat nie powiedzieć Panu Bogu 
„dziękuję”. 

Moi Kochani na to nasze 100 lecie kościoła, 
na ten jubileusz Kościół św. dał nam fragment 
Ewangelii o weselu w Kanie Galilejskiej i dostaliśmy 
tak jakby w prezencie słowa Matki Bożej, Patronki 
tego kościoła, które są najprostszym przepisem na to 
jak dostać się do nieba: „Zróbcie wszystko, co Jezus 
wam powie”. A co takiego Jezus nam dzisiaj powie? 

Popatrzcie na tabernakulum i Jezus wam 
powie: „Kto spożywa Moje Ciało i pije Moją 
Krew ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w 
dniu ostatecznym”. Prośmy o to, aby Jezus z tego 
tabernakulum nie musiał nigdy opuszczać tego 
ołtarza, nie musiał patrzeć na puste ławki w tym 
naszym kościele, prośmy o to, abyśmy nigdy nie 
zaniedbywali okazji do przyjęcia Go w Komunii 
św. i żebyśmy nigdy nie zaniedbywali adoracji Go 
w Najświętszym Sakramencie. 

Patrzy na nas Jezus z konfesjonałów, które są w 
tym kościele i mówi nam wprost: ”Choćby wasze 
grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją”. 
Prośmy Go, abyśmy nigdy nie zaniedbywali 
spowiedzi, żeby przez następne 100, 1000, milion 
lat były z jednej i drugiej strony kolejki, żebyśmy 
się choćby nie wiem jak dużo czasu upłynęło od 
ostatniej spowiedzi, bo tylko tam możemy usłyszeć 
najpiękniejsze słowa jakie człowiek może usłyszeć 
od Boga na ziemi: „Ja odpuszczam tobie grzechy 
w Imię Ojca i Syna i Ducha św.”. 

Mówi nam Pan Jezus stojąc obok chrzcielnicy 
naszego kościoła: „Kto wytrwa do końca, ten 
będzie zbawiony”. Prosi was Pan Jezus, żebyście 
byli do końca waszego życia wierni przyrzeczeniom 
Chrztu św., żebyście nigdy, ale to nigdy nie zdradzili 
Chrystusa, nie zdradzili wiary, nie zdradzili Kościoła, 
żebyście nigdy nie bali się dać świadectwa: jestem 
katolikiem, jestem chrześcijaninem i jestem 
wierzącym i tej wiary strzegli. 

Mówi nam Jezus z klęcznika, na którym 
nowożeńcy udzielają sobie sakramentu małżeństwa: 
„Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela” 
i prosi was drodzy małżonkowie z Żabnicy Pan 
Jezus, żebyście byli wierni przysiędze małżeńskiej, 
tej przysiędze jaka tyle razy  padła tutaj przed tym 
ołtarzem przez 100 lat istnienia tego kościoła. 

Mówi wam Jezus wiszący na krzyżu 
w przedsionku naszego kościoła: „Kocham was 
wszystkich, drodzy parafianie w Żabnicy. Kocham 
was tak mocno, że przez 100 lat codziennie na tym 
ołtarzu daję się za was ukrzyżować. I będę to robił 
przez następne 100, następny tysiąc i następne 
wieki na tym ołtarzu, bo tak Mi zależy na was, na 
zbawieniu waszym, na zbawieniu waszych dzieci. 
Kocham was tak mocno, że przez 100 lat byłem 
z wami w tym kościele, w tym tabernakulum dzień 
i noc. Czekałem na każdą i każdego z was, żebyście 
na chwilę do kościoła przyszli, cieszyłem się każdą 
minutą, każdą chwilą jaką Mi poświęciliście. Tak 
was kocham, że przez te 100 lat istnienia waszego 
kościoła byłem obecny w każdej Mszy św., 
w każdej spowiedzi w każdym bierzmowaniu, 
każdej przysiędze małżeńskiej, każdej Eucharystii. 
Cieszyłem się razem z wami na waszych ślubach, 
płakałem na waszych pogrzebach, cieszyłem 
się jubileuszami. Byłem z wami przez te 100 lat 
i jestem z wami cały czas i będę do końca świata 
jeśli tylko Mi pozwolicie. A nawet jeśli Mi nie 
pozwolicie, to i tak was kocham, bo nie byłoby 
Mnie tu dzisiaj gdybym was nie kochał”. 

Moi kochani na jubileusz 100-lecia kościoła 
można mówić wiele. […] Ja was proszę tylko o jedno: 
kochajcie Pana Jezusa, żeby Mu było tak dobrze 
w Żabnicy jak przez ostatnie 100 lat. „Uczyńcie co 
wam mówi Syn, przyobleczcie wiarę w czyn” tak 
jak to śpiewacie w tej naszej pieśni, hymnie tego 
kościoła, albo tak jak to było w Ewangelii: „Zróbcie 
wszystko, cokolwiek Jezus wam powie”. Amen!
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II. Pierwszy znak
Polecenie Maryi: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”, zachowuje 

zawsze swą aktualność dla chrześcijan w każdej epoce, a jego celem jest 
odnowienie cudownych skutków w życiu każdego człowieka. Epizod godów 
w Kanie Galilejskiej zachęca nas, byśmy byli odważni w wierze i doświadczyli 
w naszym życiu prawdy słów ewangelicznych: „Proście, a będzie wam dane”.

ŻYWE KAMIENIE
(Kazanie ks. Piotra Wojtyły  przed jubileuszem 100-lecia parafii)

Umiłowani w Chrystusie Panu drodzy Bracia 
i Siostry!

Przygotowujemy się do obchodów 100-lecia poświę-
cenia tej Świątyni. Chcemy podziękować Bogu, że od 
100 lat zamieszkał z nami w tym domu modlitwy. Po-
dziękować Bogu za to, że mamy się gdzie gromadzić, 
bo nie wszyscy mają tę możliwość, by przeżywać Eu-
charystię w świątyni, by słuchać Słowa Bożego, by mieć 
kapłanów, którzy by sprawowali posługę sakramentu 
pokuty, za to wszystko dzisiaj chcemy Bogu podzię-
kować. Bardzo pięknie do tego przygotowania pasują 
słowa dzisiejszego pierwszego czytania Księgi Proroka 
Izajasza: „Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na 
ołtarzu, bo dom Mój będzie nazwany Domem Modlitwy 
dla wszystkich narodów”. 

Od 100 lat ten kościół położony na Żabnickiej ziemi 
jest domem modlitwy dla wielu pokoleń i trzeba to 
sobie dzisiaj uświadomić, tę prawdę, że to nie Bóg 
potrzebuje tej świątyni, ale że to my właśnie jej po-
trzebujemy jako wspólnota parafialna i jako chrze-
ścijanie, jako żywy Kościół. Bo wszyscy na mocy tych 
słów jesteśmy żywymi członkami Mistycznego Ciała 
Chrystusa. Kiedy śledzimy dzieje człowieka to można 
sobie wyobrazić, że z samej natury człowiek jest istotą  
religijną i właściwie od zawsze w jakiś sposób wierzy, 
jak to było w czasach pogańskich. 

Ta pierwotna religijność miała swoje jakieś cha-
rakterystyczne cechy naturalnej religii - ograniczała 
działanie Boga jakby do samej świątyni. Do samych 
ścian przemawiał w świątyni człowiek. Czuł się jakby 
niegodny rozmawiać z Bogiem, dlatego potrzeba 
kapłana, który by z Bogiem rozmawiał. 

Jezus mówi: „Składam dziś ofiarę”. Kiedy Bóg sam 
wkroczył w dzieje człowieka - objawił sam Siebie. 
I tę prawdę o Bogu jedynym, o Bogu, który jest Ojcem, 
Synem i Duchem Świętym objawia nam Pismo Święte. 

Tam my chrześcijanie mamy szukać prawdy o tym, jaki 
jest Bóg. Warto w tym kontekście przywołać osobę 
króla Hermonu. To Salomon odkrywa fakt, że Bóg jest 
nieogarnięty, że wybudowana przez niego świątynia, 
chociaż piękna, nie jest w stanie pomieścić Boga. 
On sam jako król już staje w świątyni przed Bogiem 
i wie, że to miejsce będzie miejscem szczególnego 
kontaktu z Nim. Ale pełną prawdę dopiero objawia 
Nowy Testament. To on ukazuje, że nie budowla, ale 
wspólnota ludzi wierzących jest miejscem prawdzi-
wego spotkania z Bogiem. Bo każdy ochrzczony jest 
kamieniem tworzącym tę Bożą budowlę, którym 
jest Kościół. 

Każdy człowiek na mocy Chrztu świętego może 
sam zwracać się do Boga jako Ojca. I może zrodzić 
się pytanie, a zresztą niejeden człowiek współczesny 
zadaje, skoro człowiek sam może zwracać się do Boga, 
to przecież niepotrzebna jest instytucja. Bo przecież 
każdy może, np. siedząc przed komputerem, włączyć 
Internet i stworzyć jakąś wirtualną wspólnotę. Czy 
wtedy można by było doświadczyć Boga? Może by tak 
było, gdyby człowiek był duchem, ale wtedy niepotrzeb-
ny by nam był komputer, nawet Internet, ponieważ nie-
potrzebna byłaby wspólnota. Człowiek jednak posiada 
ciało i potrzebuje kontaktu z drugim człowiekiem. Nie 
wystarczy tylko komputer, ale potrzebuje rzeczywistej 
obecności drugiego człowieka. 

Dlatego  już pierwsi chrześcijanie, mimo, że jeszcze 
nie mieli świątyni, nie chodzili do świątyni jerozolim-
skiej. Początkowo gromadzili się wspólnie w prywatnych 
mieszkaniach, by tam doświadczyć wspólnoty, by 
tam słuchać Słowa Bożego, by tam spotykać się na 
łamaniu chleba czyli na przeżywaniu Eucharystii. 
Jednak chrześcijaństwo zaczyna się rozrastać, już te 
prywatne mieszkania i domy nie mogą ich pomieścić 
- zaczynają budować bazyliki. Na początku na wzór 
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III. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
Człowiek jest powołany, by rękami, umysłem i sercem współpracował 

w szerzeniu królestwa Bożego na świecie. Odnosi się to szczególnie do tych, 
którzy są powołani do apostolstwa i którzy są – jak mówi św. Paweł – „współ-
pracownikami królestwa Bożego”, ale dotyczy również każdego człowieka.

bazyliki świeckiej, nie chciano brać wzoru ze świątyń 
pogańskich. Dlaczego? Aby przez to nie wyrazić, że 
chrześcijaństwo ma jakikolwiek związek z pogaństwem, 
a po drugie - świątynie pogańskie nie miały miejsca 
dla wspólnoty, dla zgromadzenia. Tam był ołtarz, gdzie 
kapłan modlił się w intencji ludu, składał ofiarę, ale 
nie było miejsca na to, by wszyscy tworzyli wspólnotę, 
by tam mogli doświadczyć obecności Boga. I chociaż 
zaczęły powstawać piękne świątynie chrześcijańskie, 
nie przysłaniało to  istoty chrześcijaństwa czyli, że 
prawdziwą świątynią Boga jest życie, jest wspólnota, 
którą tworzą wierni przez przyjęcie sakramentu nu 
Chrztu świętego. 

Moi drodzy trzeba nam dzisiaj sobie uświadomić, 
że to nie cegły połączone zaprawą tworzą Kościół, nie 
belki połączone ze sobą, ale my tworzymy wspólnotę 
Kościoła. Bo gdyby nas tutaj nie było, to wtedy 
i świątynia straciłaby swój sens. Ta wspólnota Kościoła, 
którą my jesteśmy musi być oparta o trwały fundament, 
tak jak każdy budynek musi być położony na dobrym 
fundamencie, bo tylko wtedy możemy być pewni, 
że żadny nurt, żadne burze nie będą w stanie go 
zburzyć. Tak samo wspólnota kościoła musi być oparta 
o fundament wiary w Osobie Jezusa Chrystusa, który 
przyszedł po to, aby nas zbawić, aby nas odkupić. 
Który za nas oddał Swoje życie. „Tak bowiem Bóg 
umiłował świat, aby każdy kto w Niego wierzy nie 
zginął, ale miał życie wieczne”. 

Dzisiaj kiedy gromadzimy się tydzień przed uro-
czystością setnej rocznicy poświęcenia tej świątyni, 
chcemy podziękować Bogu, że kiedyś, 100 lat temu 
przyjął to miejsce pod swoją opiekę, że sam chciał 
w niej zamieszkać przez Sakramenty Święte, przez 
Słowo Boże, przez wspólnotę modlitwy. Nie jesteśmy 
w stanie zliczyć tych wielu łask, których tutaj mogliśmy 
doświadczyć. Nie jesteśmy w stanie zliczyć ile tutaj 
zostało odprawionych Mszy św., ile rozdano Komunii. 
Na pewno nie jesteśmy w stanie wyliczyć ile razy 
tutaj zostało udzielone rozgrzeszenie, ile razy kapłan w 
imieniu Chrystusa wypowiedział słowa: „Ja odpuszczam 

tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.”  
Ilu młodych ludzi tutaj przyjęło sakrament dojrzało-
ści chrześcijańskiej czyli Sakrament Bierzmowania, 
ile młodych par tutaj zawarło sakramentalny związek 
małżeński. Na pewno nikt nie zliczy ile tu godzin zostało 
wyklęczane na tej posadzce, ile modlitw wzniesiono 
do Boga, ile pobożnych pieśni usłyszały te ściany, ile 
wysłuchały kazań. Trzeba nam również dzisiaj podzię-
kować za tych wszystkich, którzy tutaj modląc się w 
tej świątyni odkryli swoje życiowe powołanie, za tych, 
którzy odkryli powołanie do życia kapłańskiego, do 
życia zakonnego. Na pewno dokonało się to dzięki 
waszej modlitwie. Modlitwie tych, którzy jeszcze żyją 
jak i tych, którzy odeszli do wieczności, którzy tutaj 
się modlili. 

Moi drodzy trzeba nam również podziękować za 
wszystkich kapłanów, którzy tutaj pracowali, którzy 
głosili Słowo Boże, sprawowali Sakramenty. Za tych, 
z których rąk przyjęliśmy Sakrament Chrztu św. Prosić 
za tych, którzy już odeszli do wieczności, by Pan 
przyjął ich do chwały Nieba. A dla żyjących o wszelkie 
potrzebne łaski, o wierność w życiu kapłańskim. 

Trzeba nam też podziękować za wszystkich dobro-
dziejów i fundatorów tego kościoła i za tych wszystkich, 
którzy nadal dbają o niego, aby był piękny, aby był 
prawdziwym miejscem modlitwy, miejscem spotkania 
wspólnoty parafialnej. 

Ta rocznica, którą będziemy przeżywać przypomina 
nam, że my jako chrześcijanie, jako ludność Żabnicy 
tworzymy tę piękną wspólnotę, która jest oparta 
na Prawdziwym Fundamencie, którym jest Jezus 
Chrystus. Trzeba nam zapytać dziś jakim ja 
jestem kamieniem w tej żywej wspólnocie Jezusa 
Chrystusa? Czy ja osobiście opieram się o ten 
prawdziwy fundament, fundament wiary, wiary  
w Jezusa Chrystusa. 

Moi drodzy ta świątynia nie dlatego jest cenna, że 
ma już 100 lat, dlatego, że jest zadbana, że jest piękna 
od strony materialnej, ale przede wszystkim cenna jest 
dlatego, że przez te wszystkie lata tak wielu nas 
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IV. Przemienienie 
Nie bójmy się Chrystusa! Podnosząc nas ku wyżynom swego Boskiego 

życia, nie pozbawia On nas człowieczeństwa, lecz przeciwnie, czyni nas 
bardziej ludźmi, nadając pełny sens naszemu życiu osobistemu i społecznemu. 

tutaj się gromadziło i nadal się gromadzi. I o tyle 
będzie stawać się coraz bardziej cenna, o ile chętniej i 
z głęboką wiarą będziemy tutaj przychodzić, bo „gdzie 
dwaj albo trzej zgromadzeni w Imię Moje, tam jestem 
pośród nich”. Gdybyśmy przestali tutaj przychodzić, 
gdyby nie było tutaj modlitwy, został by tylko sam 
budynek. Można go by tylko zwiedzić, podziwiać, ale 
nie miał by żadnej wartości. 

Dlatego ta świątynia jest cenna, ponieważ tu gromadzi 
się prawdziwe wartości, Kościół Jezusa Chrystusa, 
którego Głową jest sam Chrystus. Jezus powiedział do 
Piotra: „Ty jesteś Piotr Opoka i na tej opoce zbuduję 

Mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą”. Tej 
wspólnoty kościoła opartej o prawdziwy Fundament 
Wiary, nic nie jest w stanie pokonać. 

Chociaż szatan będzie atakował, tak jak czynił 
to w ciągu wieków i jak czyni nadal, to wspólnota 
Kościoła jest bezpieczna, bo jest utwierdzona na 
skale, którą jest sam Jezus Chrystus. 

Dlatego prośmy dziś Chrystusa, abyśmy o ten 
Fundament opierali całe nasze doczesne życie, całą 
naszą wiarę, bo tylko wtedy możemy być pewni, że 
spotkamy się z Chrystusem w prawdziwej Świątyni 
czyli w Domu naszego Ojca. Amen!

 

Z nauczania Ojca Świętego
Jana Pawła II 
i Franciszka 

DROGOWSKAZY

We współczesnym świecie coraz wyraźniejsza 
staje się walka o model społeczności III tysiącle-
cia. Naprzeciw praw budowanych na prawie Bożym 
i naturalnym stawia się prawo do tworzenia prawa 
opartego o zasady subiektywnego dobra i samozado-
wolenia. Prawo Boże, zasady sumienia traktuje się 
jako zamach na wolność samostanowienia o sobie. 

Jest to echo rajskich słów szatana: „ 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” (Rdz 3,4n). Stąd naturalnym prze-
ciwnikiem takiej cywilizacji stają się chrześcijanie 
z porządkiem Dekalogu i Ewangelii. Konsekwencją 
takiej ideologii jest walka z obecnością chrześcijan 
w przestrzeni publicznej, odbierania im prawa bycia 
sobą w stanowieniu prawa, w życiu gospodarczym, 

kulturalnym czy politycznym. A św. Jan Paweł II 
i Jego następcy mówią wyraźnie, że mamy nie tylko 
prawo, ale przede wszystkim obowiązek brać udział 
w życiu publicznym po to, aby wpływać aktywnie 
na jego kształt.

Św. Jan Paweł II - O powołaniu 
i misji świeckich w Kościele i w świecie

Cały Kościół jest bezpośrednio powołany do pełnienia 
służby miłości […]. Miłość bliźniego wyrażająca się w 
najstarszych i zawsze nowych dziełach miłosierdzia co 
do ciała i co do ducha, stanowi najbardziej bezpośred-
nią, powszechną i powszednią formę owego ożywiania 
duchem chrześcijańskim porządku doczesnego, co 
stanowi specyficzne zadanie świeckich.
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V. Ustanowienie Eucharystii
Maryja pozwoliła się całkowicie ukształtować przez obecność swego 

Boskiego Syna. Ona jest łaski pełna, jest żywym tabernakulum wcielonego 
Słowa. Wielbiąc Chrystusa Pana obecnego w Eucharystii, zwróćmy się 
z dziecięcą wdzięcznością ku Tej, która stała się królewską Bramą dla Jego 
przyjścia na świat.

ZAANGAŻOWANIE POLITYCZNE DOTYCZY 
WSZYSTKICH I SŁUŻY WSZYSTKIM

Aby ożywiać duchem chrześcijańskim doczesną rze-
czywistość służąc osobie i społeczeństwu, świeccy nie 
mogą rezygnować z udziału w „polityce”, czyli w 
różnego rodzaju działalności gospodarczej, społecznej 
i prawodawczej, która w sposób organiczny służy 
wzrastaniu wspólnego dobra; Ojcowie synodalni 
stwierdzali wielokrotnie, że prawo i obowiązek 
uczestniczenia w polityce dotyczy wszystkich 
i każdego; formy tego udziału, płaszczyzny, na 
jakich on się dokonuje, zadania i odpowiedzialność 
mogą być bardzo różne i wzajemnie się uzupełniać. 
Ani oskarżenia o karierowiczostwo, o kult władzy, 
o egoizm i korupcję, które nierzadko są kierowane 
pod adresem ludzi wchodzących w skład rządu, 
parlamentu, klasy panującej czy partii politycznej, 
ani dość rozpowszechniony pogląd, że polityka musi 
być terenem moralnego zagrożenia, bynajmniej nie 
usprawiedliwiają sceptycyzmu i nieobecności chrze-
ścijan w sprawach publicznych.

Przeciwnie, Sobór Watykański II mówi o tym 
w sposób niezwykle znaczący: „Kościół uznaje za 
godną pochwały i szacunku pracę tych, którzy dla 
posługi ludziom poświęcają swoje siły dobru państwa 
i podejmują się tego trudnego obowiązku”.

Podstawowym kryterium polityki uprawianej 
na rzecz osoby i społeczeństwa, jest dążenie do 
wspólnego dobra jako dobra wszystkich ludzi 
i całego człowieka, dobra, które jest dane i które 
gwarantuje, że jego przyjęcie jest sprawą wolnego 
i odpowiedzialnego wyboru poszczególnych osób czy 
stowarzyszeń: „Wspólnota polityczna istnieje więc dla 
dobra wspólnego, w którym znajduje ona pełne uza-
sadnienie i sens, i z którego bierze swoje pierwotne 
i sobie właściwe prawo. Dobro zaś wspólne obejmuje 
sumę tych warunków życia społecznego, dzięki którym 
jednostki, rodziny i zrzeszenia mogą pełniej i łatwiej 
osiągnąć swoją własną doskonałość”.

Ponadto polityka na rzecz osoby i społeczeństwa 
przyjmuje jako stały kierunek postępowania obronę 
i promocję sprawiedliwości, rozumiane jako „cnota”, 
w której wszyscy winni być wychowywani i jako 
„siła” moralna, która wspiera zaangażowanie na 
rzecz praw i obowiązków każdego i wszystkich, 
mając za podstawę osobistą godność ludzkiej istoty.

Sprawowanie władzy politycznej winno mieć za 
podstawę ducha służby, gdyż tylko on, w połączeniu 
z konieczną kompetencją i skutecznością działania 
decyduje o tym, czy poczynania polityków są „jawne” 
i „czyste”, zgodnie z tym, czego — zresztą słusznie 
— ludzie od nich wymagają. Pobudza to do otwartej 
walki i zdecydowanego przezwyciężania takich pokus, 
jak nieuczciwość, kłamstwo, wykorzystywanie dóbr 
publicznych do wzbogacenia niewielkiej grupy osób 
lub w celu zdobywania popleczników, stosowanie dwu-
znacznych lub niedozwolonych środków dla zdobycia, 
utrzymania bądź powiększenia władzy za wszelką cenę.

Świeccy katolicy zaangażowani w politykę winni 
bez wątpienia szanować właściwie pojętą autonomię 
rzeczywistości ziemskiej, zgodnie z tym, co czytamy 
w Konstytucji Gaudium et spes: „Jest sprawą doniosłą, 
żeby zwłaszcza w społeczeństwach pluralistycznych 
doceniano właściwy stosunek między wspólnotą 
polityczną a Kościołem i by jasno rozróżniano to, co 
czynią wierni, czy to poszczególni, czy też stowarzy-
szeni, we własnym imieniu jako obywatele kierujący 
się głosem sumienia chrześcijańskiego, od tego, co 
czynią wraz ze swymi pasterzami w imieniu Kościoła. 
Kościół, który z racji swego zadania i kompetencji w 
żaden sposób nie utożsamia się ze wspólnotą polityczną 
ani nie wiąże się z żadnym systemem politycznym, jest 
zarazem znakiem i zabezpieczeniem transcendentne-
go charakteru osoby ludzkiej”. Równocześnie pilnym 
i odpowiedzialnym zadaniem świeckich jest dawanie 
świadectwa tym wartościom ludzkim i ewangelicz-
nym, które posiadają wewnętrzny związek z dzia-
łalnością polityczną, jak wolność, sprawiedliwość, 
solidarność, wierne i bezinteresowne oddanie sprawie 
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TAJEMNICE BOLESNE
I. Modlitwa w Ogrójcu

O Przyjacielu ludzi, Twoje zdanie się na wolę Ojca jest naszą mocą w ewangelicz-
nych decyzjach pośród niebezpieczeństw życia. Umocnij nas na drodze wiary, spraw, 
byśmy bez lęku umieli oddać życie w imię miłości Życia.

wspólnego dobra, prosty styl życia, preferencyjna 
opcja na rzecz ubogich i najmniejszych. Wymaga to, 
by byli oni coraz bardziej ożywieni duchem rzeczy-
wistego uczestnictwa w życiu Kościoła i coraz lepiej 
znali jego naukę społeczną. W spełnianiu tego zadania 
stałym wsparciem będzie dla nich bliskość wspólnot 
chrześcijańskich i ich pasterzy.

Stylem oraz narzędziem polityki, która chce dążyć 
do prawdziwego rozwoju człowieka, jest solidar-
ność. Ta zaś wymaga czynnego i odpowiedzialne-
go uczestnictwa w życiu politycznym wszystkich 
i każdego obywatela oraz rozmaitych grup, związków 
zawodowych, partii: wszyscy razem i każdy z osobna 
jesteśmy odbiorcami polityki i jej aktorami. W tej 
dziedzinie solidarność, jak powiedziałem w encyklice 
Sollicitudo rei socialis, jest czymś więcej aniżeli „tylko 
nieokreślonym współczuciem czy powierzchownym 
rozrzewnieniem wobec zła dotykającego wielu osób, 
bliskich czy dalekich. Przeciwnie, jest to mocna i trwała 
wola angażowania się na rzecz dobra wspólnego, czyli 
dobra wszystkich i każdego, wszyscy bowiem jesteśmy 
naprawdę odpowiedzialni za wszystkich”.

Dzisiaj solidarność polityczna, przekraczając granice 
poszczególnych państw czy bloków, musi objąć 
wszystkie kontynenty, cały świat. Owocem solidarnej 
polityki, przez wszystkich tak bardzo upragnionym, 
lecz jeszcze wciąż niedojrzałym, jest pokój. Świeckim 
nie wolno traktować obojętnie, biernie i z dystansem 

tego wszystkiego, co jest z pokojem sprzeczne lub mu 
zagraża, jak przemoc, wojna, tortury i terroryzm, obozy 
koncentracyjne, militaryzacja polityki, wyścig zbrojeń 
oraz zagrożenie nuklearne. Przeciwnie, jako uczniowie 
Jezusa Chrystusa, który jest „Księciem pokoju” (Iz 
9, 5) i „naszym pokojem” (Ef 2, 14), świeccy winni 
być ludźmi „wyprowadzającymi pokój” (Mt 5, 
9), zarówno przez nawrócenie „serca”, jak przez 
działanie na rzecz prawdy, wolności, sprawiedliwo-
ści i miłości, które stanowią niezbywalną podstawę 
pokoju.

Współpracując ze wszystkimi, którym sprawa pokoju 
naprawdę leży na sercu, i korzystając z pomocy spe-
cjalnych instytucji państwowych i międzynarodowych, 
świeccy katolicy powinni rozwijać dzieło wychowania 
mającego na celu przezwyciężenie panoszącej się 
kultury egoizmu, nienawiści, zemsty i wrogości, 
a równocześnie wzrost solidarności na wszystkich 
szczeblach. Solidarność bowiem „jest drogą do pokoju, 
a zarazem do rozwoju”. Mając to na uwadze Ojcowie 
synodalni wezwali chrześcijan do odrzucania wszelkich 
form niedopuszczalnej przemocy oraz do popierania 
postawy dialogu i pokoju, a także do angażowania się 
we wprowadzanie sprawiedliwego ładu społecznego 
i międzynarodowego.

z POSYNODALNEJ ADHORTACJI APOSTOLSKIEJ 
„CHRISTIFIDELES LAICI” św. Jana Pawła II

Myśląc sercem…

TYLKO W CIELE ŻYJE CIELE
 Gdybyśmy zrobili sobie bilans znanych nam ludzi 

z podziałem na żywych i umarłych, to wykazałby on 
zdecydowanie przewagę znanych nam osób bez ciała. 
Postacie historyczne, pisarze, poeci, kompozytorzy, 
malarze, politycy, filozofowie, święci. I nie chodzi o 

bezcielesność spowodowaną przejściem w duchowy 
stan istnienia, ale o często nieistotny dla nas wygląd 
zewnętrzny. Jakie znaczenie ma wygląd Abrahama, 
Sokratesa, Juliusza Cezara, Słowackiego, Norwida, 
Moniuszki, Chopina, Piłsudskiego dla powodu,  
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II. Biczowanie 
Oświeceni Prawdą, która wyzwala, prosimy Cię, naucz nas widzieć Twoje 

oblicze w każdym człowieku. Twoją obecność w każdym biednym i prześla-
dowanym, w każdym, kto czyni pokój i sprawiedliwość – brata wezwanego 
do łaski Bożego synostwa.

z którego znaleźli się zarówno w Encyklopedii, jak 
i naszej pamięci? Żadnego. Znaleźli się tam z powodu 
roli, jaką odegrali w historii, lub dzieł, którymi ją 
wzbogacili, a nie ze względu na walory ciała. 

Wydawałoby się, że dzisiejszy świat odwrócił proporcje 
wszędzie promując tylko efektowną fizyczność. Zawsze 
może liczyć na zainteresowanie sprawność sportowca, 
jego kondycja lub brak. Podobnie świat się ciekawi 
losem tuszy aktorki, bądź ilość jej operacji plastycznych 
- zawsze znajdzie się w pakiecie informacji kolorowych 
gazet i licznych portali internetowych. 

Ale jest to pozorna ważność. Coraz to wychodzi, że 
jesteśmy jednak stworzeni na „obraz Boży”, to znaczy, 
że ważniejsza w nas jest niecielesność. Świadczą o tym 
hucznie rozdawane Nagrody Nobla i liczne organizacje 
honorujące szlachetność ludzkich zachowań. 

Bohaterowie Tańców z Gwiazdami (nawet na Lodzie), 
gwiazdy telewizyjne, niczym kwiat jednej nocy (jednego 
sezonu) znikną jak pamięć o Polydamasie ze Skotussy, 
Milonie z Krotony czy Diagorasie. Kto dziś zna imiona 
sławnych w  starożytności olimpijczyków, lub gladia-
torów z rzymskiej areny równych ongiś półbogom.

Boży zamysł, a nie darwinowski, zawarty jest 
w pragnieniu dobrych, kochanych i mądrych rodziców 
czy współmałżonków, a niekoniecznie urodziwych 
i przystojnych. Bo to miłość czyni ich pięknymi. 
Z życiorysów ładnych aktorek i szykownych aktorów 
często aż krzyczy brak miłości, w której poszukiwa-
niu pędzą od związku do związku. I tyle ich mają 
w życiorysie, że stają się ekspertami humanitarnych 
rozwodów,  tak jak mało zdolny uczeń jest ekspertem 
od ciągle powtarzanej klasy.  

Jak ważna jest sama miłość i jej działanie, a nieko-
niecznie kształt, w którym się zawiera,  najlepiej widać 
(a właściwie nie widać) na przykładzie wizerunku Pana 
Jezusa. W apostolskim przekazie Objawienia  nie mamy 
śladu wyglądu Zbawiciela. Prorocka wizja Izajasza, 
mówi raczej o nieskończonej miłości Syna Bożego do 
nas, niż maluje zarys Jego postaci. 

„Nie miał On wdzięku ani też blasku,
aby na Niego popatrzeć,

ani wyglądu, by się nam podobał.
Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, 
Mąż boleści, oswojony z cierpieniem,
jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, 
wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic. (Iz 53,2)
Liczna rzesza uczestniczyła w wiekowym Jubileuszu 

budowy kościoła, ale w tych dniach namacalnie czuło 
się obecność wszystkich, którzy swoim życiem przyczy-
nili się do powstania i trwania świątyni. W takich oko-
licznościach nagle jasne stają się słowa Jezusa „Bóg nie 
jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem 
dla Niego żyją.” (Łk 20, 8)

Ciało jest tylko (i aż) ziarnem, które ma przynieść owoc 
ducha; narzędziem, dzięki któremu duch może działać 
i dawać świadectwo rzeczywistości niedotykalnej zmysłami. 
Jeżeli ciało się życiem nie zmęczy, nie zetrze w służbie 
miłości to znaczy, żeśmy je Panu Bogu zmarnowali. 
„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, 
wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale 
jeśli obumrze, przynosi plon obfity.” (J 12, 24)

 Nasze ze świętymi obcowanie - przez Patronów, 
przez Aniołów Stróżów, przez tych, co przed nami 
są w niebie lub po drodze w czyśćcu – pokazuje, że 
życie to dużo więcej niż uchwyci oko kamery czy 
obiektyw aparatu. Prawdziwemu życiu nawet śmierć 
nie zaszkodzi. Powstaliśmy z pragnienia i miłości Boga 
i tam zdążamy, chyba, że nas też miał na myśli św. 
Paweł pisząc do Galatów i Koryntian  „Czyż jesteście 
aż tak nierozumni, że zacząwszy duchem, chcecie teraz 
kończyć ciałem?[…] Zasiewa się ciało zniszczalne – 
powstaje zaś niezniszczalne; sieje się niechwalebne – 
powstaje chwalebne; sieje się słabe – powstaje mocne; 
zasiewa się ciało zmysłowe – powstaje ciało duchowe. 
(Ga 3, 3; Kor 15,33)

 Sami doświadczamy starością, jak nam ciało 
duchowieje, jak coraz więcej z wiekiem przychodzi 
przeźroczystości – we włosach, oczach, na skórze, aż 
do zniknięcia, gdy nas złożą w zagonie cmentarza, na 
dojrzewanie do wiosny zmartwychwstania. 

Andrzej Dżoń
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III. Cierniem Pana Jezusa
Od tego dnia każde pokolenie ludzkie jest wzywane do wypowiedzenia się 

przed tym Człowiekiem ukoronowanym cierniem. Nikt nie może pozostać 
obojętny. Trzeba się opowiedzieć. I to nie tylko słowem, ale także czynem.

U Sióstr …

ŚLADAMI św. BRATA ALBERTA
Podczas dziewięcio-

letniej nowenny przed 
stuleciem śmierci św. 
Brata Alberta w 2016r. 
Zgromadzenia alber-
tyńskie pielgrzymują 
do miejsc związanych 
z życiem swego Świętego 
Założyciela. Dlatego w 
dniach 27 do 28 września 
br. siostry Albertynki 
i bracia Albertyni z całej 
Polski i Ukrainy wraz z 
przełożonymi generalny-
mi Zgromadzeń: z Siostrą 
Starszą Krzysztofą - 
Marią Babraj i Bratem 
Starszym Franciszkiem 
Grzelką, przybyli w piel-
grzymce do Lwowa by 
odwiedzić miejsca gdzie 
żył, pracował, tworzył 
dzieła i dojrzewał w powołaniu do służby Bogu 
i bliźnim  Adam Hilary Bernard Chmielowski przyszły 
święty Brat Albert - Ojciec bezdomnych i ubogich. 

W niedzielę 28 września 2014 roku o godz. 11.30 
w katedrze lwowskiej uroczystej Mszy Świętej konce-
lebrowanej przewodniczył i słowo Boże wygłosił abp 
Mieczysław Mokrzycki - metropolita lwowski. Siostry 
i Bracia ze zgromadzeń albertyńskich, współpracowni-
cy i przyjaciele dziękowali w niej za życie i świętość 
swojego Założyciela. 

Jako dary ofiarne Bracia i Siostry złożyli m.in. kopię 
obrazu Jezusa Chrystusa, namalowanego właśnie we 
Lwowie przez św. Brat Alberta - „Ecce Homo”, który 
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IV. Droga krzyżowa 
Teraz Jezus, z całą oczywistością, jest mistrzem, który wyprzedza swoich 

uczniów, kapłanem wstępującym na ofiarny ołtarz, barankiem niosącym na 
sobie grzech świata. Od tej pory rozpoczyna się wielki powrót człowieka do 
domu Ojca. Z krzyżem Jezus oczekuje ostatniego z ludzi, by z nim razem 
nieść ciężar życia. Jezu, Twój krzyż wskazuje drogę życia, wyznacza szlak 
nadziei.

będzie umieszczony w Katedrze w jednej z bocznych 
kaplic p.w. Matki Bożej Częstochowskiej i św. Jana 
Pawła II.

 Eucharystia w Katedrze lwowskiej p.w. Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny, stałą się kolejnym 
etapem przygotowań do 100 - rocznicy narodzin dla 
nieba św. Brat Alberta Chmielowskiego.

Podczas pielgrzymowania miałyśmy też okazję 
nawiedzić i modlić się na Cmentarzu Łyczakowskim, 
Cmentarzu Orląt i w wielu kościołach Lwowa oraz 
przejść ulicami tego pięknego miasta. 

s. Lucjusza

ŻYWY RÓŻANIEC 
– ŻYWY KOŚCIÓŁ – ŻYWA WIARA

RÓŻA ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ

Święta Jadwiga była trzecią i najmłodszą córką 
króla Węgier i Polski, Ludwika Andegaweńskiego, 
i Elżbiety, księżniczki bośniackiej. Urodziła się praw-
dopodobnie 18 lutego 1374 roku. Rodzice planowali 
dla Jadwigi małżeństwo z Wilhelmem Habsburgiem. 
Po śmierci Ludwika Węgierskiego (1382) Węgrzy 
ogłosili królową siostrę Jadwigi, Marię. Natomiast 
Polacy zaprosili na swój tron Jadwigę. W wieku 
10 lat została koronowana 16 października 1384 r. 
W związku z zaistniałą sytuacją polityczną, a także 
wobec dalekosiężnych planów polskich rozważano 
możliwość unii Polski z Litwą. Stała się ona faktem 
dzięki małżeństwu królowej Jadwigi z Władysła-
wem Jagiełłą, wielkim księciem Litwy. Ceremonia 
zaślubin, poprzedzona chrztem Jagiełły (15 lutego 
1386 r.), odbyła się w katedrze królewskiej 18 lutego 
1386 r. Tam również 4 marca odbyła się koronacja 
Jagiełły na króla polskiego. Jagiełło miał wówczas 

35 lat, Jadwiga - 12.
Jan Długosz (+ 1480) oddaje Jadwidze najwyższe 

pochwały. Gdy była małoletnia, pozwoliła, by 
rządzili za nią wytrawni i całą duszą oddani polskiej 
racji stanu doradcy. Kiedy wraz z Jagiełłą została 
współrządczynią kraju, miała na celu jedynie dobro 
narodu polskiego. Z Krzyżakami wiodła ożywioną 
korespondencję.  Doprowadziła do zgody między 
Władysławem Jagiełłą a jego rywalem, Witoldem 
(1393). Odtąd wszelkie porachunki dynastyczno-po-
lityczne książęta litewscy zobowiązali się załatwiać 
z udziałem Jadwigi. Nawiązała ścisły kontakt 
z papieżem Urbanem VI (+ 1392) i Bonifacym IX 
(+ 1404), skutecznie likwidując intrygi Krzyżaków, 
Opolczyka i Zygmunta Luksemburczyka.

Serca poddanych pozyskała sobie jednak przede 
wszystkim niezwykłą dobrocią. Kiedy żołnierze 
królewscy spustoszyli wieśniakom pola, urządzając 



str. 18    

IDŹ ogłoś to po górach

V. Śmierć na krzyżu
Jezus, wierny przyjaciel, zdradzony, wyśmiany, potwierdza to, co dokonało 

się w zaciszu Wieczernika, potwierdza miłość do człowieka, bowiem „nikt 
nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół 
swoich”. 

sobie na nich lekkomyślnie polowanie, zażądała od 
męża ukarania winnych i wynagrodzenia wyrządzo-
nych szkód. Kiedy Jagiełło zapytał, czy jest już 
zadowolona, otrzymał odpowiedź: „A kto im łzy 
powróci?” Przy budowie kościoła Najświętszej Maryi 
Panny „na Piasku” w Krakowie, istniejącego do 
dziś, sama doglądała robót. Pewnego dnia jej czujne 
oko dojrzało kamieniarza, który był smutny. Kiedy 
zapytała, co mu jest, dowiedziała się, że ten ma 
w domu ciężko chorą żonę i boi się, że go zostawi 
samego z drobnymi dziećmi. Królowa, nie namyślając 
się, wyrwała ze swego bucika złotą klamerkę, 
obsadzoną drogimi kamieniami, i oddała ją robot-
nikowi, by opłacił lekarza. Nie zauważyła wówczas, 
że bosą stopę położyła na kamieniu oblanym wapnem. 
Odbity ślad wdzięczny kamieniarz obkuł dokoła 
i wraz z kamieniem wmurował w zewnętrzną ścianę 
świątyni. Do dzisiaj można ją oglądać. Bardzo wiele 
kościołów chlubi się, że je fundowała, odnawiała 
i uposażyła Jadwiga.

Do najpilniejszych trosk Jadwigi należało 
odnowienie Akademii Krakowskiej. Założył ją 
Kazimierz Wielki w 1364 roku, jednak za rządów 
Ludwika Węgierskiego Akademia podupadła. 
Jadwiga oddała wszystkie swoje klejnoty na jej 
odnowienie. Wystarała się także u Stolicy Apostolskiej 
o zezwolenie na jej dalsze prowadzenie i rozbudowę. 
Akademię otwarto po jej śmierci w 1400 roku.

Zasnęła w Panu 17 lipca 1399 roku, w wieku 
25 lat, okrywając naród polski żałobą. Jako królowa 
rządziła Polską sama przez 2 lata (1384-1386), 
natomiast razem z Jagiełłą - przez 13 lat (1386-1399).

Opłakiwaną przez wszystkich królową pochowano 
w podziemiach katedry krakowskiej na Wawelu. 
W 1887 roku odnaleziono tam jej śmiertelne szczątki 
pod posadzką katedry. 

Od razu po śmierci Jadwigę uważano za świętą.  
W 1426 roku arcybiskup gnieźnieński, Wojciech 
Jastrzębiec, rozpoczął formalny proces kanoniczny. 

W swoim dekrecie napisał m.in.: „Z doświadczenia 
wiemy, że spełniała przeróżne uczynki miłosierdzia, 
cierpliwości, postów, czuwań oraz innych niezliczo-
nych dzieł pobożnych”. 

Z polecenia św. Jana Pawła II jego następca 
na stolicy arcybiskupów krakowskich, kardynał 
Franciszek Macharski, w roku 1979 przesłał do 
Rzymu formalną prośbę o beatyfikację, do której 
dołączył liczącą ponad 350 stron dokumentację 
nieprzerwanego kultu Jadwigi, trwającego po dzień 
dzisiejszy. Kongregacja do Spraw Kanonizacji na 
tej podstawie przygotowała relację o kulcie. Na 
polecenie papieża Kongregacja ds. Kultu Bożego 
i Dyscypliny Sakramentów przygotowała teksty li-
turgiczne i wyznaczyła dzień 17 lipca na doroczne 
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TAJEMNICE CHWALEBNE
I. Zmartwychwstanie 

Zmartwychwstanie Chrystusa przyniosło wszystkim nową nadzieję: od tej 
pory mieć nadzieję nie znaczy już czekać na coś, co ma się dopiero wydarzyć. 
Znaczy być pewnym, że to się już dokonało, ponieważ „Pan zmartwychwstał 
i króluje żywy”. My także jesteśmy powołani, aby spotkać Go osobiście 
i stać się Jego głosicielami i świadkami, wzorem kobiet i uczniów. 

wspomnienie Jadwigi. Dokumenty tych kongrega-
cji św. Jan Paweł II osobiście przywiózł do Polski 
8 czerwca 1979 r. 

W 1996 roku został ogłoszony dekret o heroicz-
ności cnót Jadwigi, w którym napisano: „Kobietą 
dla Kościoła i dla Ojczyzny najbardziej zasłużoną 
była błogosławiona Jadwiga, królowa Polski, która 
sprawiedliwością i troskliwą miłością rządziła 
swoim narodem, popierała rozszerzanie wiary 
i kultury chrześcijańskiej i jak światło postawione 
na świeczniku świętością życia i dziełami ozdobiła 
wspólnotę kościelną i świecką. Prawo Boże było 
w jej życiu i działalności najwyższą wartością. 
Dla chorych założyła wiele szpitali i nie szczędziła 
pomocy biednym. Mimo młodego wieku zawsze 
działała z roztropnością, męstwem i łagodnością, 
mając na uwadze chwałę Boga, dobro Kościoła 
i swojego ludu. «Była zwierciadłem czystości, 
pokory i prostoty». Praktykowała umiarkowanie 
w używaniu dóbr ziemskich i post, unikała próżnej 
chwały i przepychu, swoją nadzieję złożyła w Bogu 
i pragnęła wiecznej nagrody”.

Kanonizacji Jadwigi dokonał również św. Jan 
Paweł II - na krakowskich Błoniach, 8 czerwca 
1997 r., w obecności ponad miliona ludzi, 
w 18. rocznicę pierwszej Mszy o bł. Jadwidze od-
prawionej w Krakowie. Z tej racji obchód ku czci 
św. Jadwigi przeniesiono z pierwotnego terminu na 
dzień 8 czerwca. Była to pierwsza w dziejach ka-
nonizacja na ziemi polskiej. W homilii Papież-Polak 
mówił m.in.: „Najgłębszym rysem jej krótkiego 
życia, a zarazem miarą jej wielkości, jest duch 
służby. Swoją pozycję społeczną, swoje talenty, 
całe swoje życie prywatne całkowicie oddała na 
służbę Chrystusa, a gdy przypadło jej w udziale 
zadanie królowania, oddała swe życie również na 
służbę powierzonego jej ludu”.

W ikonografii św. Jadwiga przedstawiana jest 
w stroju królewskim. Jej atrybutem są buciki.

Róża 
św. Jadwigi Królowej

Chowaniec Anna 
Chowaniec Wiktoria 
Dudka Weronika 
Gluza Anna 
Iwanow Zofia 
Jurasz Aleksandra 
Jurasz Anna 
Jurasz Anna 
Jurasz Emilia 
Marszałek Maria 
Marszałek Teresa 
Motyka Anna 
Pawlik Halina 
Pękala Cecylia 
Pękala Zofia 
Słowik Maria 
Sołtysek Waleria 
Waliczek Anna 
Wojtyła Emilia 
Żyrek Zofia
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Z kroniki parafialnej
Uroczystość Jubileuszu 100-lecia kościoła w Żabnicy to już historia. Zdjęcia i zatrzymane w pamięci chwile 

pozwolą wracać do tego wydarzenia, aby za kolejne sto lat, kolejni proboszczowie i parafianie mieli świadectwo 
naszej wiary, radości i… materiał do kolejnych tomów Kroniki Parafialnej. 

„Księga Pamiątkowa”, wystawiona w kościele, będzie w przyszłości żywym dokumentem naszych charakterów 
w czasach, kiedy już tylko najbardziej wtajemniczeni będą  posiadać sztukę ręcznego pisania.
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Życzenia na 100-lecie
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II. Wniebowstąpienie 
Chrystus, wstępując do nieba, nie wycofuje się z ziemi: ukrył się w obliczu 

każdego człowieka, zwłaszcza najbardziej nieszczęśliwego – ludzi ubogich, 
chorych, stojących na marginesie, prześladowanych… 
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KRÓLUJ NAM CHRYSTE 

III. Zesłanie Ducha Świętego
Wszyscy razem, pasterze i wierni, mamy na modlitwie oczy utkwione 

w Najświętszej Dziewicy, posłusznej animatorce pierwszego ośrodka wspólnoty 
chrześcijańskiej, którego przeznaczeniem było rozniecenie światła Ewangelii 
aż po krańce ziemi i aż do finalnego zamknięcia historii.

5 kwietnia o godzinie 
6:00 spod Kościoła 
w Żabnicy wyruszyła 
dwudniowa pielgrzymka na 
Święty Krzyż i do Kałkowa. 
Pierwszy przystanek 
zrobiliśmy w przydroż-
nym zajeździe o nazwie 
„Karczma u Anatolka”. 
Drugi przystanek miał 
miejsce przy Świętokrzy-
skim Parku  Narodowym, w 
którym znajduje się Święty 
Krzyż. Do kościoła, który 
znajduje się na wysokości 
612 m n.p.m., wyjechali-
śmy bryczkami. O godzinie 
12:00 dołączyliśmy się do Mszy świętej. Po Mszy 
zostaliśmy oprowadzeni po Muzeum Misyjnym przez 
jednego z misjonarzy. Po zwiedzeniu poszliśmy do 
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IV. Wniebowzięcie 
W obliczu profanacji i upodlenia, jakich nierzadko zaznaje we współcze-

snym społeczeństwie zwłaszcza ciało kobiece, tajemnica wniebowzięcia mówi 
nam o nadprzyrodzonym przeznaczeniu i o godności każdego ludzkiego ciała, 
powołanego przez Boga, aby stawało się narzędziem świętości i zyskało 
udział w Jego chwale. 

krypty trumiennej Jeremiego Wiśniowieckiego . Z góry 
zeszliśmy pieszo, choć parę osób zjechało bryczkami. 

Ostatnim naszym przystankiem był zajazd o nazwie 
„Bar Leśny ”, gdzie zjedliśmy obiad. Po zjedzeniu 
obiadu, udaliśmy się na nocleg do Domu Pielgrzyma 
przy kościele w Kałkowie. Po dobrze przespanej nocy, 
udaliśmy się na mszę o godzinie 8:00. Z Kałkowa wy-
jechaliśmy o godzinie 10:00, od razu obraliśmy kurs 
na Zagnańsk, gdzie obejrzeliśmy najstarsze drzewo 
w Polsce czyli liczący 1200 lat dąb Bartek. Po drodze 
do Łagiewnik zwiedziliśmy ruiny zamku w Sobkowie. 

Po wyjeździe z tamtą t wysłuchaliśmy rozważania 
drogi krzyżowej po góralsku, które napisała i przeczy-

tała pani Maria Motyka. O godzinie 15:00 odmówili-
śmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia i odśpiewali-
śmy Gorzkie Żale w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
w Krakowie Łagiewnikach po czym zjedliśmy obiad 
i obraliśmy kurs na Żabnicę, w której byliśmy o godzinie 
19:10. Na  koniec wszyscy porozchodzili się do swoich 
domów. 

Wszyscy czekamy z niecierpliwością na drugą 
taką pielgrzymkę. Podczas podróży modliliśmy się 
z Księdzem.

Patryk Kupczak
III kl. Gimnazjum

Naszą pielgrzymkę do Armenii i Gruzji rozpo-
częliśmy 25.07.2014 r. Spod kościoła  na lotnisko 
w Katowicach - Pyrzowicach zabrał nas autokar, który 
po drodze zabierał resztę uczestników wycieczki m.in. 
z Kęt, Oświęcimia i Katowic. O godz.00:35 samolotem 
wylecieliśmy do Gruzji, a dokładnie  do Kutaisi , skąd  
rozpoczęliśmy naszą wycieczkę. Na lotnisku pomimo 
wczesnej pory przywitała na dosyć wysoka temperatura 
oraz mgła ponieważ w Gruzji panuje już klimat pod-
zwrotnikowy, gorący i wilgotny na północy i suchy na 
południu (codziennie ok.35C0). Z lotniska pojechaliśmy 
do Tbilisi, stolicy Gruzji gdzie zatrzymaliśmy się na 
jedną noc. To bardzo malownicze miasto położone 
wśród zboczy gór Małego Kaukazu   z pięknymi starymi 
Monastyrami, a zarazem bardzo nowoczesne i ciągle 
się rozwijające. Żyje w nim ok. 1,5 mln mieszkańców 
(¼  Gruzinów). 

Następnego dnia wyruszyliśmy do Armenii, gdzie 
w sumie spędziliśmy 3 dni. Armenia to państwo na 

NA MONASTYRSKIM SZLAKU
( Pielgrzymka do Armenii i Gruzji,  26.07 – 05.08. 2014 )

Kaukazie płd. liczące ok. 3 mln ludności, gdzie językiem 
urzędowym jest język ormiański, a stolicą Erywań, 
w którym przez cały pobyt nocowaliśmy. To największe 
miasto  w Armenii stanowi główny ośrodek kulturowy, 
przemysłowy i naukowy Zakałkazia. Leży w dolinie 
nad rzeką Hrazdan na wysokości ok.1000 m npm . Nad 
miastem góruje piękna, święta góra - Ararat, która 
leży jednak po stronie tureckiej. Armenię zamieszkują 
Ormianie ale również Kurdowie, Rosjanie, Grecy, Żydzi 
- stąd  różnorodność kulturowa tego kraju. 

Podążając do Erywania  zwiedzamy po drodze 
Monastyr Hagharstin - Matki Bożej z  X-XIII w. 
W kościołach wschodnich nazwa  Monastyr - oznacza 
tradycyjną nazwę klasztoru lub innych pomieszczeń 
zamieszkiwanych przez mnichów. Podążając dalej 
wspinamy się autokarem w górę, coraz to wyżej  podzi-
wiając piękne zbocza Kaukazu, aby w końcu dotrzeć nad 
piękne jezioro Sevan, które leży prawie  na wysokości 
2000 m npm. Jest to jedno z najwyżej położonych jezior 
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na świecie. Zwiedzamy również Monastyr Saw Wank 
(Czarny Klasztor), który leży w przepięknej scenerii 
na zboczu góry tuż nad jeziorem, do którego  mieli  
przybywać grzeszący duchowni na banicję. 

Drugi dzień zaczynamy od mszy św. którą rozpoczy-
naliśmy każdy dzień naszej pielgrzymki. Następnie po 
śniadaniu udajemy się w stronę granicy z Turcją, gdzie 
u stóp góry Ararat, na której to, jak już wspomina Stary 
Testament, osiadła Arka Noego, wznosi się Monastyr  
Khor Virap - kościół Św. Grzegorza Odnowiciela zało-
życiela Kościoła Ormiańskiego. Wrażenie robi niewielka 
cela, w której przez 13 lat przebywał ten święty. Spod 
Araratu udajemy się  do klasztoru  Noravank, który 
pochodzi  z XIII w jest położony w przepięknej scenerii 
gór oczarowując swoim wyglądem oraz architekturą. 
Po drodze w uroczej  kafejce wydrążonej w skałach, 
przy filiżance armeńskiej kawy „świętujemy” urodziny 
naszego pilota oraz naszej parafianki, którzy akurat w 
tym dniu obchodzą swoje urodziny. Wieczorem czeka 
na nas kolacja przy  regionalnej muzyce i armeńskich 
tańcach. 

Trzeci dzień to zwiedzanie 
Erywania, przechadzamy się 
po stolicy, zwiedzamy naj-
ważniejsze miejsca: Plac 
Republiki, Kaskadę - symbol 
miasta, z której rozpościera 
się przepiękny widok na cały 
Erywań, Pałac prezydencki, 
operę oraz muzeum Matena-
daran, księgozbiór, pomnik i 
muzeum Ludobójstwa Ormian 
z 1915 roku. Następnie  
mamy okazje zobaczyć jedyną  
pogańską świątynie w Garni, 
która była poświęcona bożkowi 
Mitrze oraz zwiedzamy klasztor 
Geghard - Św. Włóczni z IVw, 
w którym jako relikwia była 
przechowywana włócznia, którą 

setnik  przebił bok Pan Jezusa na krzyżu i którą do 
Armenii miał przywieść sam apostoł Juda Tadeusz. 
Klasztor ten wykuty jest w litej skale stanowiąc  miejsce 
kultu i pielgrzymek dla Ormian oraz znajduje się na 
liście dziedzictwa UNESCO. 

Kolejny dzień i zarazem ostatni dzień pobytu 
w Armenii. Udajemy się do Eczmiadzynu „Ormiańskie-
go Watykanu”- stolicy Kościoła Ormiańskiego, który 
w 303 roku wybudował Św. Grzegorz Odnowiciel na 
fundamentach pogańskiej świątyni. Dzisiaj to najważ-
niejsze miejsce dla Ormian, jest siedzibą katolikosów- 
przywódców Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego, 
a jednocześnie najstarszą na świecie świątynią  chrze-
ścijańską. Tutaj przechowywany jest obecnie mityczny 
grot św. włóczni, relikwie apostołów oraz prawdopo-
dobne pozostałości Arki Noego. 

Kolejnym przystankiem naszej wycieczki i niespo-
dzianką okazała się  stara, rodzinna winiarnia, w której 
mieliśmy okazje przebywać i pokosztować tamtejszych 
tradycyjnych armeńskich win. Tak oto pożegnaliśmy się 
z Armenią i wyruszyliśmy w kierunku Gruzji.

V. Ukoronowanie Matki Bożej
Maryja wie o wszystkim, co dzieje się w naszym życiu, i wspiera nas 

macierzyńską miłością w życiowych doświadczeniach. Wzięta do chwały 
niebios, Maryja poświęca się całkowicie dziełu zbawienia, aby móc obdarzyć 
każdego człowieka szczęściem, które stało się Jej udziałem. 
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Zwiedzanie Gruzji rozpoczęliśmy od zwiedzania 
stolicy- Tbilisi. Zwiedziliśmy  m.in. kościół Metechi, 
łaźnie Sulphur, twierdzę Narikala, Synagogę Żydowską, 
Katedrę Sioni, w której przechowywany jest Krzyż Św. 
Nino - największej świętej w tym kraju, dzięki której 
w Gruzji wprowadzono chrześcijaństwo. 

Następnego dnia wybraliśmy się w stronę granicy 
rosyjskiej, aby podziwiać piękne, zielone  góry Kaukazu, 
na których wypasane są nadal stada owiec, a po drogach 
i łąkach swobodnie pasą się krowy, konie i osły. Są 
to naprawdę nadal  jeszcze przepięknie dziewicze, 
niczym nie skażone tereny. Pokonujemy w tym dniu 
prawie 500 km większość podróżując Gruzińską Drogą 
Wojenną, aby dotrzeć do miasteczka Kazbegi,  skąd 
przejażdżką samochodową docieramy  na wysokość 
ponad 2000m n.p.m., gdzie znajduje się Monastyr Św. 
Trójcy leżący u stóp góry Kazbek(5047 m n.p.m.) - 
miejsce pielgrzymek. To również przepiękne miejsce 
widokowe na góry Kaukazu.

W kolejny dzień, z zielonych gór Kaukazu udajemy 
się na wschód  na półpustynne rozgrzane zbocza góry  
Geredża które znajdują się już blisko granicy z Azer-
brejdżanem. Na tym pustkowiu powstał kompleks 
monastyrów kościoła prawosławnego. Do dziś żyją tam 
mnisi w celach wykutych w skałach z dala od cywiliza-
cji. Następnie zwiedzamy wpisaną na Listę Dziedzictwa 
– UNESCO  katedrę Sweti  Cchoweli wybudowaną 
w VI w, najważniejszą katedrę kościoła prawosławnego 
w Gruzji. Stanowi ona miejsce koronacji i pochówku 
najważniejszych władców w Gruzji, związana jest 
również z największą świętą Gruzji, św. Nino. 

Ostatni dzień w Gruzji  przeznaczony był na 

zwiedzanie kompleksu klasztornego Bodbe, św. Nino, 
gdzie również znajduje się często odwiedzany tej 
świętej, który stanowi jedno z najważniejszych miejsc  
na pielgrzymim szlaku  Gruzinów. Następnie jedziemy  
do Singhnaghi  - malowniczego miasteczka zwanego 
również  miastem miłości. W tym spokojnym urokliwym 
miasteczku jemy ostatnią gruzińską kolację - pyszne 
chaczapuri,  phali, chinkali,  świeżo wypiekany jedyny 
w swym rodzaju chleb, swojskie sery, które są przy-
smakiem Gruzinów oraz kosztujemy  własnej roboty 
wina  z własnych winnic. 

Następnego dnia udajemy się na zachód Gruzji 
do Batumi. Po drodze mamy okazję oglądać ostatnie 
herbaciane pola,  których niestety już jest nie dużo 
oraz wyłaniające zza gór Morze Czarne. Po trudach 
pielgrzymowania ostatni dzień pielgrzymki przeznaczo-
ny był na wypoczynek nad morzem. Piękna pogoda, 
słońce, ciepłe i czyste morze dały nam dużo przyjem-
ności i radości. Po dniu pełnego słońca i wypoczynku 
na plaży, opaleni, późnym wieczorem wracamy do 
Kutaisi, by samolotem udać się w podróż powrotną 
do Polski. Batumii pożegnało nas deszczem którego 
praktycznie nie doświadczyliśmy przez te jedenaście 
dni pielgrzymki. 

Zadowoleni i ubogaceni pięknem Gruzji i Armenii 
oraz gościnnością i serdecznością ludzi, którzy tam 
mieszkają chętnie byśmy tam jeszcze raz powrócili, 
a innym polecamy zwiedzanie tych terenów bo naprawdę 
warto!!!

M. Krzus
PielgrzymkaJ
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„MARYJO, JA TWE DZIECIĘ…”
(Pielgrzymka na Jasną Górę)

1 października o godz. 7:00 rano sprzed kościoła 
parafialnego p.w. Matki Bożej Częstochowskiej wy-
ruszyliśmy na kolejną pielgrzymkę do Matki Bożej 
na Jasną górę w Częstochowie. Okazja szczególna 
ponieważ w tym roku przeżywamy 100-lecie poświęce-
nia kościoła parafialnego, który nosi tytuł Matki Bożej 
Częstochowskiej.

Matka Boża doznaje czci w naszej parafii w czasie 
nabożeństw majowych i różańcowych. W każdą niedzielę 
przed pierwszą Mszą św. śpiewamy Godzinki ku czci 
Niepokalanego Poczęcia NMP. W środy odmawiamy 
nowenny ku czci Matki Bożej Jasnogórskiej, 
a w pierwsze soboty śpiewamy wezwania do Matki 
Bożej. Od kilku lat odprawiamy Nabożeństwo Fatimskie. 
W maju przy kapliczkach jest śpiewana litania loretańska.

Parafianie chętnie pielgrzymują do Częstochowy, 
Kalwarii Zebrzydowskiej, Lichenia, Kalwarii Pacław-
skiej, Kodnia, Gidl i Rychwałdu zarówno autokarami 
jak i pieszo.

Pierwszego października wyruszyliśmy do Często-
chowy dwoma autokarami w grupie 102 pielgrzymów. 
Towarzyszyła nam sprzyjająca pogoda i nadzieja, że 
zrealizujemy swoje plany pielgrzymkowe. Śpiewali-

śmy pieśni Maryjne, Godzinki, odmawiali Różaniec by 
dobrze przygotować się na spotkanie z Czarną Madonną 
na Jasnogórskim szczycie. Dobre nastroje popsuła nam 
jednak awaria jednego z autobusów na przedmieściach 
Częstochowy. Tylko dzięki doświadczeniu kierowców 
szczęśliwie dotarliśmy na Jasną Górę, a potem z Bożą 
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pomocą wróciliśmy do Żabnicy.
W Częstochowie odprawiliśmy najpierw Drogę 

Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich, to nabożeństwo 
wpisane jest w każdą pielgrzymkę do Częstochowy. 
Trzeba najpierw rozważyć Misterium Męki i Śmierci 
Jezusa Chrystusa, w którym ważną rolę odegrała Matka 
Jezusa

Wielu pielgrzymów w wolnych chwilach przystąpiło 
do sakramentu pokuty i zamówiło Msze święte. 

O godz. 13:30 uroczyste odsłonięcie obrazu 
Matki Bożej. Pełni wzruszenia zawierzamy 
Maryi nasze ziemskie pielgrzymowanie. 
Jesteśmy przed samym obrazem, co dla wielu 
pielgrzymów jest okazją i sytuacją wyjątkową. 
Być tak blisko Czarnej Madonny patrzeć na 
Jej święty Wizerunek. Mszę św. ks. Proboszcz 
Jacek Jaskiernia odprawił wraz z kapłanem 
z diecezji zamojsko-lubaczowskiej, który był z 
grupą młodzieży gimnazjalnej. Była to nasza 
Msza św. dziękczynna za 100-lat parafialne-
go kościoła, za wszystkie łaski, których do-
świadczyliśmy w tym czasie w naszej parafii, 
za wszystkich kapłanów, którzy wśród nas 
pracowali. Modliliśmy się w intencji naszych 
rodzin, współmałżonków, ojców, matki, dzieci 

i młodzież, chorych, samotnych, zagubionych w życiu. 
Prosiliśmy Matkę Bożą, by wstawiała się u Pana 
Boga za nami, za całą wspólnotą parafialną, która w 
sposób szczególny obrała Ją sobie za Patronkę, Po-
średniczkę i Orędowniczkę. Prosiliśmy Matkę Bożą, 
by prowadziła naszą parafię przez następne lata i całe 
stulecia, wierności Jezusowi i Jego Kościołowi.

Pielgrzym
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ZWYCIĘŻYŁ DOBREM ZŁO
(30 rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki)

Ksiądz Jerzy Popiełuszko, duszpasterz ludzi pracy 
i kapelan „Solidarności”, w czasie stanu wojennego 
odprawiał comiesięczne Msze święte za Ojczyznę 
cieszące się ogromnym zainteresowaniem wiernych. 
W kazaniach podejmował problemy moralne 
i polityczne, mówił o wolności i godności człowieka. 
Jego wypowiedzi były zdecydowane i odważne. Głosił 
ewangeliczną prawdę: Zło zwyciężaj dobrem. Ksiądz 
Jerzy brał aktywny udział w procesach osób skazanych 
za strajki, wspierał ich rodziny i organizował pomoc 
charytatywną. 

 Działalność ks. Jerzego była bardzo uważnie obser-
wowana przez Służbę Bezpieczeństwa, która wszelkimi 
sposobami starała się go „uciszyć”. Jaruzelski miał 
pytać, „Czy ten pies jeszcze szczeka?”. Niezłomnego 
kapłana dodającego nadziei ludziom „Solidarności” 
atakowano w prasie, radiu i telewizji. Esbecy śledzili 
i pilnowali go cały czas. Próbowali go zastraszyć. 

Wrzucali mu do mieszkania cegły z materiałem 
wybuchowym, zniszczyli paczki przygotowane dla 
dzieci. Dręczyli anonimami, w których stwierdzano, 
że zostanie poderżnięty, powieszony, ukrzyżowany.

19 października 1984 r. wracając z posługi dusz-
pasterskiej w Bydgoszczy, został uprowadzony przez 
funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 
torturowany i bestialsko zamordowany. Jego pogrzeb, 
3 listopada 1984 r., zgromadził kilkaset tysięcy osób 
i przekształcił się w wielką manifestację patriotyczną.  
Ogłoszenie ks. Jerzego Popiełuszki błogosławionym 
odbyło się 6 czerwca 2010 w Warszawie na Placu 
Piłsudskiego.

BŁOGOSŁAWIONY  KSIĄDZ  JERZY MÓWIŁ:

Nadmierna ruchliwość zabrała dzisiejszemu człowie-
kowi możliwość refleksji nad samym sobą. Nie stać go na 
to, aby zastanowić się, czy jest jeszcze pewien samego 
siebie, czy jeszcze sobą kieruje, czy też może stał się już 
tylko pewnego rodzaju automatem. Zabiegany człowiek 
zamienia często słowo „chcę” i „powinienem”, na 
słowo „muszę”. Zmienia postawę osoby wolnej na 
postawę kogoś spętanego, półniewolnika, sterowanego 
przez cudze myśli i inicjatywy.

*
Nie mówmy, że świat jest coraz gorszy, coraz smut-

niejszy. Jeżeli nawet tak jest, to źródła smutku są 
w nas, a nie gdzie indziej. I źródła radości muszą być 
w nas. Autentyczna radość to obecność Boga.

*
Planowana ateizacja, walka z Bogiem i tym, co 

Boże, jest jednocześnie walką z wielkością i godnością 
człowieka, bo wielki jest człowiek dlatego, że nosi 
w sobie godność dziecka Bożego.

*
Ten sam Chrystus, na którego czekano, który przyszedł 

w pewnym momencie historii, ten sam, który przychodzi 
i ten sam, który przyjdzie. Przyszedł, by dokonać 
pojednania ludzi z Bogiem. Przychodzi zawsze ile razy 
uczestniczymy w pełni we Mszy św., ile razy ze skruchą 
klękamy przy kratkach konfesjonału.
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*
Święty oznacza w Biblii: oddzielony, całkiem inny. 

A więc człowiek wierzący musi być całkiem inny, 
zupełnie inny niż otaczający świat, niż ludzie otaczający 
nas, budujący swoje życie w sposób laicki. Mamy być 
inni w naszym codziennym życiu, w pracy, w sklepie, na 
ulicy. Nie znaczy to, ze mamy nosić na plecach kartkę 
z napisem „chrześcijanin”, ale więcej dobroci, więcej 
życzliwości, uczciwości. A tymczasem jak jest naprawdę? 
Czy nie zawstydzają nas czasem ludzie niewierzący? Jak 
z doskonałością chrześcijańską w twoim życiu? Chcąc 

być chrześcijaninem, trzeba z pomocą i życzliwością 
wychodzić ludziom naprzeciw.

*
Świętość nie jest zarezerwowana dla zakonników, 

duchownych. Do świętości jest powołany każdy z nas. 
Świętość nie jest przywilejem wybranych. Nie jest 
wyjątkowym darem Bożym. Jest natomiast naszym 
powołaniem i obowiązkiem. Jesteśmy powołani do 
świętości z tytułu chrztu i przynależności do Kościoła 
Chrystusowego.

Podjąć dziedzictwo Jana Pawła II
Z perspektywy dziesięciu lat, jakie dzielą nas od 

śmierci Jana Pawła II, zwłaszcza w świetle Jego beaty-
fikacji i kanonizacji, coraz wyraźniej widać, że przejdzie 
On do historii przede wszystkim jako Papież Bożego 
Miłosierdzia. To Jego zasługą jest wyniesienie na 
ołtarze siostry Faustyny Kowalskiej i rozpowszechnienie 
w świecie nabożeństwa do miłosierdzia Bożego. Nie 
ma już chyba nigdzie takiego zakątka, w którym nie 
byłby znany obraz Pana Jezusa z napisem: „Jezu, ufam 
Tobie”, a „Dzienniczek” św. siostry Faustyny przetłu-
maczono na liczne języki i dialekty. 

Będąc po raz ostatni w krakowskich Łagiewnikach 
w dniu 17 sierpnia 2002 roku papież Jan Paweł 
II zawierzył świat Bożemu miłosierdziu. Myśląc 
o przyszłości wypowiedział wtedy prorocze słowa, 
które stanowią przesłanie dla nas, tak często po-
szukujących w życiu oparcia i motywów nadziei: 
„W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, 
a człowiek szczęście!”.

Warto uczynić to wezwanie swoim drogowskazem. 
Każdy, kto doświadczył Bożego miłosierdzia, wie, że 
nie może tego zatrzymać tylko dla siebie – ale sam 
powinien stać się świadkiem miłosiernej miłości Ojca. 
Tak wielu ludzi na całym świecie podejmuje codzienną 
modlitwę według przekazu „Dzienniczka” św. siostry 
Faustyny, wzrasta też liczba osób, które pełnią czyny 
miłosierdzia, angażując się w różne formy wolontariatu 
na rzecz potrzebujących. 

„W MIŁOSIERDZIU BOGA ŚWIAT ZNAJDZIE POKÓJ, 
A CZŁOWIEK SZCZĘŚCIE!”

(Fragmenty LISTU PASTERSKIEGO BISKUPA ROMANA PINDLA Z OKAZJI WPROWADZENIA 
STAŁEGO KONFESJONAŁU W WYBRANYCH KOŚCIOŁACH DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ)

Ogień Bożego miłosierdzia w naszej diecezji
Nabożeństwo do Bożego miłosierdzia rozszerza się w 

widoczny sposób także w naszej diecezji. W większości 
parafii rozwija się kult obrazu Jezusa Miłosiernego, 
wierni pamiętają o Godzinie Miłosierdzia i odmawiają 
koronkę. Caritas i członkowie zespołów charytatywnych 
docierają do osób potrzebujących wsparcia. Buduje 
się nowe hospicja, a ofiarni wolontariusze wspierają 
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chorych i ich rodziny w domach. Przez wspaniałomyślne 
ofiary i pomoc materialną odpowiadamy na liczne apele 
o wyjście naprzeciw potrzebom ludzi dotkniętych wojną, 
głodem czy kataklizmami - zarówno w Polsce jak i poza 
jej granicami. Chrześcijańskie miłosierdzie okazujemy 
dyskretnie, bez oglądania się na nagrodę. Wystarczy 
nam obietnica Jezusa: „Błogosławieni miłosierni, 
albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7). 

Kto bowiem okazuje miłosierdzie, sam z ufnością 
spodziewa się miłosierdzia od Boga. 

Zachęcam Was, kochani Bracia i Siostry – otwórzcie 
serca na ludzką biedę, materialną i duchową, a pokój 
i szczęście same przyjdą do Waszego życia jako nie-
planowany owoc bezinteresownej miłości. […]

Stały konfesjonał w wybranych kościołach 
naszej diecezji

Wymownym znakiem Bożego miłosierdzia jest 
spowiednik, który w ciszy konfesjonału oczekuje 
na przybycie penitenta. Zapalona lampka w miejscu 
sprawowania sakramentu pokuty jest światłem nadziei 
przypominającym o cierpliwej miłości Boga. Zaraz na 
początku swego pontyfikatu papież Franciszek, jako 
biskup Rzymu, zwrócił się do księży swojej diecezji, by 
otworzyli kościoły i czekali na wiernych, a przekonają 
się, że przed ich konfesjonałami powrócą kolejki. 

Niemal codziennie widzę ludzi wchodzących do 
kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Biel-
sku-Białej „przy dworcu”. Przychodzą, by adorować 
Najświętszy Sakrament czy skorzystać ze spowiedzi. 
Wiedzą, że w tym kościele zastaną księży pełniących 
dyżur w konfesjonale przez kilka godzin dziennie. 
To pierwszy tak zwany „stały konfesjonał” w naszej 
diecezji. Ilu ludzi w tym miejscu zrzuciło z siebie ciężar 
grzechu i odnalazło pokój serca, czasem w szczególnej 
sytuacji życiowej – takiej jak śmierć kogoś bliskiego, 
osobiste problemy, przygotowanie do ślubu czy chrztu 
dziecka, a czasem po prostu z potrzeby serca – z tęsknoty 
za Bogiem i Jego łaską! W imieniu tysięcy wdzięcz-
nych za tę posługę dziękuję wszystkim kapłanom 
– księżom proboszczom, wikariuszom, rezydentom 
i emerytom, którzy wiernie trwają w tym miejscu, 
w sposób wymowny okazując miłosierne oblicze Boga. 

Drodzy Bracia i Siostry! Odpowiadając na apel 
papieża Franciszka, który tak gorąco zachęca do 
szerokiego otwarcia serc na tajemnicę Bożego miło-
sierdzia, pragniemy w kilku miejscach naszej diecezji 

wydłużyć czas sprawowania sakramentu pokuty. Stały 
konfesjonał, oprócz tego funkcjonującego już w Bielsku-
-Białej, pojawił się w Andrychowie, Cieszynie, Czecho-
wicach-Dziedzicach, Kętach, Oświęcimiu, Skoczowie, 
Szczyrku, Ustroniu i Żywcu. Wybraliśmy miejsca bliskie 
centrów komunikacyjnych, dogodne dla ludzi pracują-
cych lub robiących zakupy. Posługę miłosierdzia będą 
w nich pełnić, według wyznaczonego dyżuru, kapłani 
z okolicznych placówek duszpasterskich. 

[…] Już dziś wyrażam wdzięczność wszystkim 
kapłanom, którzy pełniąc trudną i odpowiedzialną 
posługę w konfesjonale - nie tylko w swojej parafii, 
ale i w wyznaczonym czasie stałego konfesjonału, 
dają piękne świadectwo życia oddanego w służbie 
Bogu i ludziom. Wszystkich zaś proszę o modlitwę 
za nich, by ich wierne sprawowanie sakramentu 
pokuty otwierało wielu zagubionych i zniewolonych 
na Boga i Jego miłość.

Zachęcam wszystkich diecezjan, by jak najlepiej 
wykorzystali szansę rozwijania więzi z Bogiem 
poprzez częstą i systematyczną spowiedź. Wielu 
zapewne „zasmakuje” w takiej spowiedzi, w której 
nie tylko zyskuje się odpuszczenie grzechów, ale także 
korzysta z kierownictwa duchowego. 

Chciałbym zwrócić się dziś szczególnie do Was, 
Młodzi. Stałe konfesjonały pojawią się w miejscach 
obfitujących w gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. 
Wiem, że często wracacie do swych miejscowości 
dopiero wieczorem i trudno Wam dostosować się do 
godzin mszy św. i spowiedzi w Waszych parafiach. 
Będziecie teraz mieli więcej okazji, by w różnych 
porach dnia spotkać się ze spowiednikiem – przystąpić 
do sakramentu pokuty, a czasem po prostu zacząć od 
rozmowy, która nieraz przerodzi się w spowiedź. Warto 
w drodze ze szkoły wstąpić do kościoła, zatrzymać 
się w nim choć na chwilę i porozmawiać z Jezusem 
o tym wszystkim, co przeżywacie. Warto podejść do 
konfesjonału i pozwolić się ogarnąć miłości „która 
jest potężniejsza niż grzech” (Jan Paweł II, Dives in 
misericordia 14). 

STAŁE KONFESJONAŁY W NASZEJ 
DIECEZJI FUNKCJONUJĄ W:

Andrychowie, Bielsku-Białej, Cieszynie, Cze-
chowicach-Dziedzicach, Kętach, Oświęcimiu, 
Skoczowie, Szczyrku, Ustroniu i Żywcu.
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Historia jest nauczycielką życia, pod warunkiem, 
że ktoś che się jej uczyć. Niechęć do patrzenia 
w przeszłość powinna budzić niepokój, bo bez 
historii trudno powiedzieć dokąd zmierzamy, 
a przecież już starożytni zauważyli, że: „To, co 
było, jest tym, co będzie, a to, co się stało, jest 
tym, co znowu się stanie, więc nic zgoła nowego 
nie ma pod słońcem.” (Koh 1,9) Znawcom 
pierwszych wieków chrześcijaństwa,  jak i czasów 
współczesnych narzucają się kalki historycznych 
prawidłowości. Tylko ten, komu nic nie spadło na 
głowę będzie z ciekawością obserwował lecącą na 
niego cegłę. Poniższy artykuł zmusza do refleksji, 
bo interesującym się historią nazistowskie hasła 
i metody walki z Kościołem brzmią bardzo znajomo.

OSTATECZNE ROZSTRZYGNIĘCIE 
PROBLEMU KOŚCIOŁA

Grzegorz Kucharczyk, Do Rzeczy, nr10/058

Niemiecki narodowy socjalizm, jak  przystało na 
nowoczesną europejską lewicę, nie tylko fascynował się  
projektami radykalnego konstruktywizmu społecznego 
(„nowe Niemcy”), uprawiał kult nauki („naukowo” 
przecież zajmowano się rasizmem w „placówkach 
badawczych” III Rzeszy) i z troską pochylał się nad 
problemami ekologicznymi (to nie tylko wegetarianizm 
samego Fuhrera, ale także rozbudowywane - ustawo-
dawstwo chroniące przyrodę). Do jego lewicowego 
credo należała również programowa wrogość wobec 
chrześcijaństwa. Zwłaszcza wobec katolicyzmu. 

KATOLICY TYLKO Z NAZWY
Charakterystyczna pod tym względem  j e s t 

biografia Adolfa Hitlera. Ochrzczony w Kościele 
katolickim już w wieku szkolnym stracił wiarę. Jak 
stwierdza Brigitte Hamann, austriacka badaczka 
wiedeńskich lat Hitlera (tj. przed I wojną światową), 
przyszły wódz III Rzeszy mieszkając w stolicy Austro-
-Węgier, nigdy nie chodził do  kościoła. Autorka 

„Wiedeńskich lat Hitlera” przytacza relację jednego 
ze świadków młodzieńczych lat Fuhrera spędzonych 
w naddunajskiej stolicy, który w 1908 r. słyszał na-
stępujące wynurzenia Hitlera: „Kościół zmierza do 
panowania nad światem. [...] Uwolnienie narodu 
niemieckiego spod tego jarzma należy do zadań 
kulturowych przyszłości”. 

To zadanie podjęła w Niemczech 68 w 1933 r. 
NSDAP. Narodowosocjalistyczną „rewolucję nihilizmu” 
realizowała generacja, którą - zapożyczając anglosa-
skie nazewnictwo - można nazwać CINO (Catholics 
in Name Only - katolicy tylko z nazwy). Przecież 
podobne do hitlerowskiego doświadczenie formacyjne 
w postaci utraty wiary katolickiej przeszli Himmler, 
Goebbels i wielu innych członków elity przywód-
czej partii nazistowskiej. Również w ich przypadku 
spełniło się działanie jednego z podstawowych praw 
rozwoju a właściwie degrengolady - duchowego, Opisał 
je Chesterton: „Dramatem nie jest to, że człowiek 
w nic nie wierzy, ale że jest w stanie uwierzyć we 
wszystko”. Zamiast chrześcijaństwa pustkę duchową 
wypełniały fascynacja okultyzmem („religia Ariów” 
etc.)  oraz coraz szybciej rozwijający się kult Fuhrera 
jako produkt religiopodobny. 

Jak przystało na nowoczesną europejską lewicę, 
narodowi socjaliści spróbowali również przystosowania 
katolicyzmu(a jeszcze bardziej niemieckiego protestan-
tyzmu) do nowych czasów i do nowych wyzwań. Nowy 
Kościół, nowe chrześcijaństwo dla nowych Niemiec. 
Kierunek wskazał Alfred Rosenberg, czołowy - obok 
Hitlera - ideolog nazistowski. W „Micie XX wieku”, 
książce, która w 1934 r. trafiła na rzymski indeks 
ksiąg zakazanych, pisał: „Kościoły wszystkich wyznań 
ogłosiły: Wiara kształtuje człowieka. [...] Jednakże 
Nordycko-Europejska Religia ogłasza: to człowiek 
kształtuje swoją wiarę lub precyzyjniej: człowiek 
określa rodzaj i zawartość wyznawanej przez siebie 
wiary”. Główny ideolog narodowego socjalizmu zgłosił 
ponadto postulat utworzenia w Niemczech „Kościoła 
ludowego” („Volks - kirche”), który przede wszystkim 
miał stać na straży „honoru narodowego” i „niemiec-
kiego chrześcijaństwa”. […]

KOŚCIÓŁ W „NOWYCH” NIEMCZECH
W1934 r. hitlerowskie Niemcy podpisały konkordat 

ze Stolicą Apostolską. Przed dojściem Hitlera do władzy 
podobne porozumienie zawarły z Watykanem Prusy 
- największe państwo istniejącej wówczas Republiki 
Weimarskiej. Narodowi socjaliści nie występowali więc 
w charakterze szczególnych dobrodziejów Kościoła, 
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jak gdzieniegdzie przy okazji interpretacji konkordatu 
z 1934 r. można wyczytać. Hitler zresztą traktował go 
od początku jako „etapowe” rozwiązanie. Rozprawę 
z Kościołem odkładał na później, jednak jeszcze 
przed utwierdzeniem „Tysiącletniej Rzeszy” katolicy 
w Niemczech traktowani byli jako „Reichsfeinde” 
(„wrogowie Rzeszy”).

Zaczęto od usuwania Kościoła z dwóch newral-
gicznych sfer: edukacji oraz mediów. Narodowi 
socjaliści zakazali funkcjonowania w III Rzeszy Akcji 
Katolickiej oraz katolickich stowarzyszeń i partii 
politycznych, na czele z katolicką partią Centrum.

Od września 1936 r. wprowadzono faktyczny 
monopol państwa nazistowskiego w zakresie organi-
zacji młodzieżowych, nakazując przynależność całej 
młodzieży niemieckiej do Hitlerjugend. W lutym 1939 r. 
ukazał się osobny dekret, który rozwiązywał wszystkie 
istniejące jeszcze katolickie organizacje młodzieżowe. 
A w Hitlerjugend młodym Niemcom kazano uczyć się 
między innymi takiej piosenki: „Jesteśmy szczęśliwe 
Hitlerjugend, nam nie potrzeba chrześcijańskich 
cnót/ Bo naszym wodzem jest Adolf Hitler/ To nasz 
Zbawiciel i Pośrednik”.

Również w 1939 r. (jeszcze przed wybuchem wojny) 
władze hitlerowskie nakazały zamknięcie w Niemczech 
wszystkich szkół oraz instytucji edukacyjnych pro-
wadzonych przez Kościoły (katolicki i ewangelic-
ki). W momencie obejmowania władzy przez Hitlera 
w Niemczech było około 15 tys. tego typu placówek.

Destrukcja dotknęła również katolickie media w 
Niemczech. Na początku 1933 r. było tam ponad 400 
tytułów prasy katolickiej (dla porównania: naziści mieli 
120 tytułów). W kwietniu 1935 r. władze narodowoso-
cjalistyczne wydały dekret, na mocy którego żadne 
pismo codzienne nie mogło zamieszczać artykułów 
o tematyce religijnej. Oznaczało to likwidację kato-
lickich dzienników. […] 

Od 1935 r. narodowi socjaliści rozpoczęli operację 
dekrucyfikacyjną. W wielu miejscach, np. w Bawarii, 
akcję usuwania krzyży ze szkół i urzędów przerwano 
po gwałtownych protestach wiernych.

OŚMIESZYĆ I ZOHYDZIĆ
Tym prześladowaniom towarzyszyła rozpętana przez 

narodowosocjalistyczne władze kampania propagando-
wa wymierzona w Kościół katolicki. Podczas jednej 
z rozmów toczonych w wąskim gronie najbliższych 
współpracowników zrelacjonowanych przez Hermanna 
Rauschninga wódz III Rzeszy krytykował Kulturkampf 
Bismarcka za usiłowanie spacyfikowania Kościoła ka-

tolickiego „za pomocą paragrafów i pruskiego wach-
mistrza”. Tymczasem - jak wyjaśniał Hitler - należy 
postępować wedle zupełnie innej metodologii. Aby 
„braciszkom dobrać się do skóry”, trzeba było 
przede wszystkim użyć „ośmieszenia i zohydzenia” 
oraz wycelować je w „lud i młodzież”.

 Wedle tych wytycznych działał aparat podległy mi-
nisterstwu propagandy Rzeszy. Od 1935 r. rozpoczęła 
się seria procesów pokazowych i artykułów „dema-
skujących” przestępstwa seksualne księży katolic-
kich (pedofilii przede wszystkim) oraz popełniane 
przez nich „przestępstwa walutowe”. W tym duchu 
interpretowano na przykład organizowane zbiórki 
pieniędzy na cele misyjne (w III Rzeszy istniał zakaz 
wywozu waluty).

Kampania „ośmieszania i zohydzania” Kościoła 
nasiliła się w 1937 r„ gdy ukazała się encyklika Piusa XI 
„Mit brennender Sorge”. Dokument, którego głównym 
redaktorem był sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej 
kard. Eugenio Pacelli (późniejszy Pius XII), zawierał 
potępienie narodowosocjalistycznej ideologii. Nie 
pierwszy i nie ostatni raz Watykan tak odniósł się 
do hitlerowskich rządów (w tym do rasistowskiego 
ustawodawstwa).

Publikacja encykliki „Mit brennender Sorge”, 
podobnie jak pierwszej encykliki Piusa XII z paź-
dziernika 1939 r. „Summi pontificatus” (potępiającej 
między innymi agresję na Polskę i eksterminację narodu 
polskiego), została zakazana w Niemczech hitlerow-
skich. Drukarnie czy pisma katolickie, które pomimo 
to ją przedrukowały, były natychmiast zamykane (tylko 
w samej archidiecezji mogunckiej zamknięto z tego 
powodu 12 drukarni). W1937 r. gestapo stwierdzało 
wprost w jednym ze swoich raportów po publikacji 
encykliki: „Nie może już być pokoju między państwem 
narodowosocjalistycznym a Kościołem katolickim. 
Roszczenia Kościoła, mające charakter totalitarny 
[sic!], stanowią wyzwanie dla władz państwowych”.

Również SS dokładało starań, by powstrzymywać „to-
talitarne” zagrożenie ze strony Kościoła. „Der Schwarze 
Korps”, organ prasowy SS, publikował w 1938 r. 
raporty o „wstrząsających odkryciach” dokonanych 
przez władze niemieckie w niedawno wcielonej do 
Rzeszy Austrii (Anschluss z marca 1938 r.). Chodziło na 
przykład o szerzące się w benedyktyńskich opactwach 
w Styrii „zepsucie moralne”: „Kler, który jest anty-
narodowy, niezainteresowany losem ludu, zepsuty 
moralnie, wrogi państwu i przestępczy, nie jest ani 
pożądanym, ani godnym, by zarządzać dobrami, 
które winny należeć do ludu niemieckiego. Jeśli 
odbierze się klerowi te dobra, to nie odbierze się mu 
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niczego, co mogłoby do niego słusznie należeć.” […] 
Wzorem bolszewickiego Związku Wojujących Bez-

bożników (Hitler nie krył podziwu dla wielorakich 
„osiągnięć” Lenina) organizowano również napady 
bojówek na obiekty sakralne lub rezydencje biskupów.

KSIĘŻOBÓJSTWO
Według zapisków Martina Bormanna - jednego 

z najbliższych ludzi Hitlera - przywódca III Rzeszy 
miał w grudniu 1941 r. (gdy niemieckie czołgi stały 
pod Moskwą) wyznać: „Wojna się skończy i rozstrzy-
gnięcie problemu Kościoła będzie ostatnim zadaniem 
mojego życia”. Na razie były zadania pilniejsze - 
zyskanie „przestrzeni życiowej na Wschodzie” 
i „ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej”. Nie 
oznaczało to jednak, że nic nie robiono w kwestii 
„rozstrzygnięcia problemu Kościoła”.

Podczas II wojny władze narodowo- socjalistycznych 
Niemiec zamordowały w Rzeszy (wraz z Austrią) oraz 
na terytoriach okupowanych około 4 tys. katolickich 
księży. Opublikowane pod koniec ubiegłego wieku 
przez Konferencję Episkopatu Niemiec martyrologium 
Kościoła niemieckiego z lat 1933-1945 obejmuje historię 
164 księży diecezjalnych, 60 zakonników, czterech 
zakonnic oraz 118 osób świeckich.

Ginęli do samego końca. 2 lutego 1945 r. powieszono 
w Berlinie o. Alfreda Delpa (jezuitę), oskarżonego 
o współudział w przygotowywaniu zamachu dokonanego 
przez Stauffenberga. Prawdziwa hekatomba dotknęła 
Kościół na ziemiach polskich, które po wrześniu 1939 
r. zostały wcielone do Rzeszy lub weszły w skład 
Generalnej Guberni. Szef tej ostatniej, Hans Frank, 
bez ogródek przedstawił swoje stanowisko: „Wiem, 
że klechy są naszymi śmiertelnymi wrogami. Gdyby 
wszystkie światła dla Polski zgasły, to wtedy zawsze 
jeszcze była Święta z Częstochowy i Kościół. [...] 
Katolicyzm nie jest bowiem w tym kraju żadnym 
wyznaniem, lecz koniecznością życiową”.

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

SALON
KOSMETYCZNY

„Twoje 5 Minut”
-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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Parafii Rzymsko - Katolickej
p. w. Matki Bożej Częstochowskiej 

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

MSZE ŚW.
w niedziele i święta kościelne: 700; 915; 1100; 1800.
1530 (w kaplicy na Skałce od VI do X)
Msze św. w święta zniesione: 700; 1600; 1800.
Msze św. w dni powszednie: 630; 1800 (1730).

NABOŻEŃSTWA W CIĄGU ROKU:
Nowenna do MB Częstochowskiej - środa 1800 
Nowenna do Miłosierdzia Bożego (z wystawie-
niem Najśw. Sakramentu) - czwartek 1800

Koronka do Miłosierdzia Bożego - piątek 1500 

Litania i Akt Oddania Najśw. Sercu Pana Jezusa - 
I piątek miesiąca 630 i 1800 
Wezwania do Matki Bożej - I sobota miesiąca 630 
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu N.M.P. - 
niedziela 640 
Nabożeństwa fatimskie  - od maja do października  
Nabożeństwo majowe, czerwcowe, różańcowe  - 
po wieczornej Mszy św.
Nabożeństwo wypominkowe – niedziela 1700

Nieszpory – niedziela 1730

Droga Krzyżowa – piątki Wielkiego Postu 1530 
i 1700 , niedziele Wielkiego Postu 800

Gorzkie Żale – niedziele Wielkiego Postu 1715

Nowenna do św. Jana Kantego – przed odpustem 
św. Jana Kantego 

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA:
Czwartek 1400-1630

Sprawy pilne codziennie po Mszach św.
Zapowiedzi przedślubne – po wcześniejszym uzgod-
nieniu dnia i godziny

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce
nr 11 8131 0005 0014 6157 2000 0010

IDŹ ogłoś to po górach - Czasopismo parafialne;
Redakcja: ks. Proboszcz Jacek Jaskiernia, Andrzej Dżoń,  
Lucyna Dżoń. Kontakt z redakcją w kancelarii parafialnej
lub przez Duszpasterzy.  Nakład: 1000 egz.
Parafia p.w. M.B. Częstochowskiej, 34-350 Żabnica,
ul. ks. Karola Śmiecha 167

Potrzeba szczególnej 
wrażliwości ze strony 
wszystkich, którzy pracują 
w szkole, aby stworzyć 
w niej klimat przyjazne-
go i otwartego dialogu. 
We wszystkich szkołach 
niech panuje duch kole-
żeństwa i wzajemnego 
szacunku, co było i jest 
charakterystyczne dla 
szkoły polskiej.  Trzeba, 
aby ten klimat przyczynił 
się do tego, by dzieci i 

młodzież mogły otwarcie przyznawać się do swoich 
przekonań religijnych i zgodnie z nimi postępować. 
Starajmy się rozwijać i pogłębiać w sercach dzieci 
i młodzieży uczucia patriotyczne i więź z Ojczyzną. 
Wyczulać na dobro wspólne narodu i uczyć ich od-
powiedzialności za przyszłość. Nie można bowiem 
służyć dobrze narodowi, nie znając jego dziejów, bogatej 
tradycji i kultury. 

Drodzy nauczyciele i wychowawcy, z uznaniem pragnę 
podkreślić wasz trud, jaki wkładacie w wychowanie 
młodego pokolenia. Serdecznie wam dziękuję za tę 
szczególnie ważną i trudną pracę. Dziękuję za waszą 
służbę Ojczyźnie.

Dobro młodego pokolenia niech będzie troską 
waszego życia i waszej pracy wychowawczej. Czyż 
może być większe powołanie od tego, którym Bóg 
was obdarzył?

                          Św. Jan Paweł II

Na Dzień Komisji Edukacji 
Narodowej serdeczne życzenia 

wszystkim nauczycielom, 
wychowawcom i katechetom,

aby święty Jan Kanty będąc ich 
patronem, był zarazem wzorem 

nauczycielskiego powołania

życzą
Duszpasterze i Redakcja
„Idź ogłoś to po górach.”



Jubileusz 100-lecia 
naszego kościoła



DOJRZEWANIE
A kiedy ziarno 
wpadłszy w ziemię
ze swą skorupą 
się nie rozstanie
pszenica kłosem
pestka jabłkiem
a żołądź dębem 
nie zostanie

A kiedy człowiek 
w prochu ziemi
się nie otrząśnie
z ciężaru ciała 
zakrzyczy ducha
szaleństwo zmysłów
co miały wskazać
gdzie duszy chwała
 

Z nicości w wieczność
przez tchnienie Boga
miłość dojrzewa
w czasu zagonach 
spod serca matki
po krzyżu życia
przez bramę śmierci
w Nieba ramiona

Ciągle ku górze
ducha porywa
pragnienie co go
wszechświat nie koi 
czym by się ciało
nie nakarmiło
rajskiej tęsknoty
nie zaspokoi

Za tą miłością
co nie umiera
co grób o smutek
jej nie przyprawi
a jak dojrzeje 
do zmartwychwstania
to dusza ciała
już nie zostawi
  A.M.D.


