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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, w którym
„Bóg, bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość,
(Ef 2,14)
przywrócił nas do życia”.
Kochani!

Przyzwyczailiśmy się już do corocznych świąt,
odpustów i uroczystości. Najczęściej są przerywnikiem i czasem wytchnienia od codziennej
monotonii. Mogą też być chwilą refleksji - dokąd
i po co to całe życiowe zabieganie. Ten numer naszego
„Idź…”, ze względu na jesienny czas przypomni
o Odpuście, Wszystkich Świętych i Dniu
Zadusznym, ale historia Kościoła w dzisiejszych
czasach zapisze się wołaniem Ducha Świętego
o miłosierdzie. Dlatego na wydarzenia tradycyjnie
obecne w tym czasie w naszej gazetce, spójrzmy
w świetle miłosierdzia.
Objawieniami św. Siostry Faustyny, Pan Bóg
przypomniał światu o tym, że zawsze możemy
liczyć na Jego przebaczenie i że dzisiaj szczególnie
jest ono światu potrzebne. Św. Jan Paweł II zaraz
po wyborze, rok po roku, kieruje do nas dwie
encykliki, których tytuły układają się w zaproszenie
do udziału w zbawieniu: „Odkupiciel Człowieka”
„Bogaty w Miłosierdzie”.
Z tego bogactwa czerpie obecny Ojciec Święty
ogłaszając w tym roku Jubileusz Nadzwyczajny, który kieruje nas ku Miłosierdziu Bożemu.
Światowym Dniem Młodzieży obchodzonym
w Krakowie, w roku 1050 rocznicy Chrztu Polski,
papież Franciszek przypomina światu, że „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia
dostąpią” (Mt 5,7).

W naszej parafii od 18 do 19 listopada będziemy
gościć pielgrzymującą kopię obrazu Jezusa Miłosiernego z Sanktuarium w Łagiewnikach. Będziemy
mogli go adorować u siebie od środy do czwartkowego popołudnia.
Ordynariusz naszej diecezji w liście na rozpoczęcie peregrynacji, korzystając z doświadczenia
innych biskupów, zapowiada dobro, jakie niesie
ze sobą to wydarzenie: „Jak pokazuje praktyka
i potwierdzają to liczne świadectwa duszpasterzy
oraz wiernych świeckich, czas nawiedzenia już
owocuje wielkim dobrem. Widać je w licznych spowiedziach, nawróceniach, w ożywieniu religijnym
wiernych, w uczynkach miłosierdzia, w dążeniu do
pojednania i zgody w rodzinach, a także w chęci
pogłębiania wiary i pobożności związanej z kultem
Bożego Miłosierdzia.”
Przygotowanie tego wydarzenia, to przede
wszystkim gotowość serca na spotkanie z Bożym
Miłosierdziem i Jubileuszowym odpustem, o którym
więcej w liście papieża Franciszka. Pomogą nam
w tym trzydniowe rekolekcje, bezpośrednio poprzedzające obecność peregrynującego obrazu. Naukami
rekolekcyjnymi wspierał nas będzie w całkowitym
zaufaniu Jezusowi ks. Zygmunt Kosowski, dyrektor
Wydawnictwa św. Stanisława B. M. w Krakowie.
Bardzo proszę zapoznać się ze szczegółowym
programem rekolekcji i peregrynacji, przedstawionym na sąsiednich stronach i uwzględnieniem

Z "Dzienniczka" Siostry Faustyny

W świecie zadawnionych niesprawiedliwości, pychy, arogancji i kultu
siły na miłosierdzie nie ma miejsca. I uważa się je za słabość, chociaż
jest jedyną mocą zdolną wskrzesić nadzieję. "Skoro bowiem świat przez
mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez
głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących" (1Kor). Fenomen „Dzienniczka” Siostry Faustyny wynika z prostoty i aktualności przekazu oraz
niezbędności miłosierdzia, aby świat mógł nadal istnieć, a my dostąpić
zbawienia. Jest niebo i piekło a pomiędzy - nasza wolna wola i Bóg
drżący o nasz wybór.
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ich już teraz w swoim tygodniowym rozkładzie
zajęć.
Potrzeba nam w życiu wielu rzeczy, a obecny
Papież wskazuje cytując św. Jana Pawła II, jak
i gdzie możemy spełnić swoje pragnienia: „Nie
bójmy się prosić Jezusa o wiele. On sam nas do
tego zachęca przez św. Siostrę Faustynę: Im dusza
więcej zaufa, tym więcej otrzyma.” Zaufajmy,
abyśmy mogli wiele otrzymać.
Święci są obrazem Miłosierdzia Pana Boga.
Czasami bardzo konkretnego miłosierdzia, takiego,
jakie świadczył i z jakiego był znany św. Jan Kanty,
odpustowy Patron naszej Parafii. Gorąco zapraszam
na Mszę odpustową 18 października na godz.
11.00. Udział w uroczystej liturgii pozwoli nam
przez praktyczny przykład miłosierdzia oraz wstawiennictwo świętego Profesora i Jałmużnika wejść
w coraz intensywniejsze oczekiwanie na odwiedziny
„Jezusa Miłosiernego”. Przewodniczył jej będzie
i słowem Bożym ubogaci O. Alan Rusek OFM
– proboszcz parafii p.w. Św. Ludwika Króla i
Wniebowzięcia NMP w Panewnikach.
Po drodze do przygotowań do owocnego

przeżycia Peregrynacji, jako dowód i owoc
Miłosierdzia dołączą do nas Wszyscy Święci
z 1 listopada i ci, którzy szczególnie w Dzień
Zaduszny, wyczekują tego Miłosierdzia.
Pamiętajmy, że dla zmarłych naszych bliskich,
krewnych, znajomych i sąsiadów Pan Bóg ma dar
odpustu, który możemy im w tym czasie ofiarować,
bo jak pisze papież Franciszek: „Kościół żyje
komunią Świętych. W Eucharystii komunia ta,
która jest darem Boga, aktualizuje się jako jedność
duchowa, która łączy nas wierzących ze Świętymi
i Błogosławionymi, których liczba jest niepoliczona. Ich świętość przychodzi z pomocą naszej
słabości i w ten sposób Matka-Kościół jest zdolna,
wraz ze swoją modlitwą i ze swoim życiem, wyjść
naprzeciw słabości jednych w świętości innych.”
Życzę każdemu i każdej z Was, jak największego otwarcia się na Miłosierdzie Boże, aby
„Bóg, bogaty w miłosierdzie, przez wielką swoją
miłość, przywrócił nas do życia”, a owoce Jego
obecności przyniosły prawdziwy pokój i radość
we wszystkich rodzinach naszej Parafii.
Szczęść Boże.
				
Ks. Proboszcz

LIST PASTERSKI Z OKAZJI ROZPOCZĘCIA
PEREGRYNACJI OBRAZU PANA JEZUSA MIŁOSIERNEGO
W DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ (Fragmenty)
1. Wędrujący znak Miłosierdzia Bożego
Kopia cudownego obrazu Pana Jezusa, który od
przeszło 70 lat doznaje niezwykłej czci w Łagiewnikach, w miejscu ostatnich lat życia, objawień i śmierci
św. s. Faustyny, została w dniu 14 września 2011
roku pobłogosławiona przez papieża Benedykta XVI
i od 16 października tegoż roku zaczęła nawiedzać
parafie archidiecezji krakowskiej. We wrześniu 2014
roku rozpoczęła się peregrynacja obrazu w diecezji
tarnowskiej.

Ogromna liczba pielgrzymów udających się do krakowskich Łagiewnik i liczne świadectwa wysłuchanych
modlitw potwierdzają słowa obietnicy Jezusa zapisane
przez siostrę Faustynę w jej Dzienniczku: „Podaję
ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po
łaski do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest
ten obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie” (Dz. 327).
O owocach peregrynacji kopii Obrazu Pana Jezusa
Miłosiernego pisze biskup Andrzej Jeż w liście
pasterskim podsumowującym nawiedzenie przez obraz

Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu,
ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej
i na całym świecie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz,
nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako
swej chwały.
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parafii diecezji tarnowskiej: „Jak pokazuje praktyka
i potwierdzają to liczne świadectwa duszpasterzy oraz
wiernych świeckich, czas nawiedzenia już owocuje
wielkim dobrem. Widać je w licznych spowiedziach,
nawróceniach, w ożywieniu religijnym wiernych,
w uczynkach miłosierdzia, w dążeniu do pojednania
i zgody w rodzinach, a także w chęci pogłębiania
wiary i pobożności związanej z kultem Bożego Miłosierdzia. Przed obliczem Jezusa Miłosiernego wielu
mogło doświadczyć, jak niezmierzone są zdroje Bożej
dobroci, która przenika ludzką codzienność i napełnia
ją światłem żywej nadziei”. […]
2. Jubileuszowy Rok Miłosierdzia
Swoje oczekiwania wobec tego pierwszego
w dziejach Kościoła Roku Miłosierdzia, wyraził Ojciec
Święty w dniu jego ogłoszenia, 13 marca 2015 roku:
„Jestem przekonany, że cały Kościół, który bardzo
potrzebuje miłosierdzia, bo jesteśmy grzesznikami,
będzie mógł znaleźć w tym Jubileuszu radość, by
odkryć i uczynić owocnym Boże miłosierdzie, przez
które wszyscy jesteśmy wezwani do dawania pociechy
każdemu człowiekowi naszych czasów”.
Te słowa papieża Franciszka potwierdzają, jak bardzo
zależy mu na tym, by grzesznik, człowiek zniewolony,
zbuntowany i poraniony, odnalazł się w ramionach miłosiernego Ojca. Papież wzywa wszystkich wierzących,
by głosili wobec świata prawdę o Bogu miłosiernym
i stawali się Jego wiarygodnymi świadkami.[…]
Tytuł bulli ogłaszającej Rok Miłosierdzia: Misericordiae vultus (Oblicze miłosierdzia) , wskazuje wprost na
Jezusa Chrystusa, bo to On „jest obliczem miłosierdzia
Ojca”. To właśnie On najdoskonalej – jak pisze Ojciec
Święty – „swoimi słowami, gestami i całą swoją osobą
objawia miłosierdzie Boga”. Dlatego też „potrzebujemy
nieustannie kontemplować tę tajemnicę miłosierdzia” .
Kontemplować zaś osobę Jezusa można, rozważając słowa
Ewangelii, modląc się Koronką do Bożego Miłosierdzia
czy wpatrując się w obraz z napisem: Jezu ufam Tobie.
3. Konieczne przygotowania na czas nawiedzenia
Nawiedzeniu naszej diecezji przez Obraz Pana Jezusa
Miłosiernego towarzyszyć będzie hasło „Miłosierni jak
Ojciec”, które zaproponował Ojciec Święty na czas
przeżywania przez Kościół Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Nawiązuje ono do słów Jezusa pochodzących
z Ewangelii św. Łukasza: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec
wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36). Odkrywajmy wyjątkowość tego wezwania, zachęcającego, by wierzący
upodobnili się do Boga, stając się miłosiernymi jak On,

przede wszystkim poprzez miłość wobec tych, których
uznaje się za niewdzięcznych i złych (por. Łk 6, 35).
W podobny sposób św. Paweł zachęca chrześcijan w Efezie, by byli „dla siebie nawzajem dobrzy
i miłosierni”, a zwłaszcza, by przebaczali sobie, tak
jak Bóg, który przecież przebaczył im w Chrystusie
(por. Ef 4, 32).
Niech przywołane teksty Pisma Świętego otworzą
nas na dary, które są przygotowane dla nas na czas
peregrynacji. Bądźmy otwarci i wrażliwi na łaskę,
która będzie nas dotykać w czasie przygotowań
i samego nawiedzenia Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego w naszych parafiach. Weźmy udział w rekolekcjach, nabożeństwach i wszelkich inicjatywach
organizowanych przez duszpasterzy i katechetów.
Pamiętajmy, że Bóg hojny w swojej łaskawości, pochyla
się nad tym, który jest zgnębiony na duchu, zdaje sobie
sprawę ze swej bezradności i z ufnością, wytrwale
prosi o łaskę.
Nie zapominajmy o ludziach, którzy nie odnajdują
w swoim sercu pragnienia zmiłowania się Boga nad
nimi. Potrzebują oni naszej modlitwy, świadectwa
i zachęty. […]
Nie bójmy się prosić Jezusa o wiele. On sam nas do
tego zachęca przez św. s. Faustynę: „Im dusza więcej
zaufa, tym więcej otrzyma. Wielką mi są pociechą dusze
o bezgranicznej ufności, bo w takie dusze przelewam
wszystkie skarby swych łask. Cieszę się, że żądają
wiele, bo moim pragnieniem jest dawać wiele, i to
bardzo wiele. Smucę się natomiast, jeżeli dusze żądają
mało, zacieśniają swe serca” (Dz 1578).
Proszę wszystkich, którzy w swoim życiu doświadczyli, jak dobry i miłosierny jest Pan, by dawali
świadectwo wobec tych, którzy na tę łaskę pozostają
jeszcze zamknięci. Niech słowo podnoszące na duchu,
modlitwa i czynne miłosierdzie pomogą naszym
biednym i za-gubionym braciom i siostrom w otwarciu
się na dary, których obficie pragnie udzielać Bóg bogaty
w Miłosierdzie.
Proszę zakony kontemplacyjne, wspólnoty
modlitewne, ludzi modlitwy, osoby chore i cierpiące,
by orężem modlitwy pokonywały wszystkie przeszkody
utrudniające łasce Bożej dostęp do ludzkich serc dotąd
nie dotkniętych łaską.
Na czas przygotowań do peregrynacji i samego nawiedzenia naszych parafii przez Obraz Pana Jezusa
Miłosiernego przyjmijcie pasterskie błogosławieństwo.
† Roman PINDEL
Biskup Bielsko-Żywiecki
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PROGRAM REKOLEKCJI
PRZED PEREGRYNACJĄ
OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO
Sobota - 14 listopada
1730
1830

Msza św. na rozpoczęcie rekolekcji
Nauka dla młodzieży

Niedziela - 15 listopada
700
915
1100
1700
1730
1800
1900

Msza św. z nauką ogólną
Msza św. z nauką dla młodzieży
Msza św. z nauką dla dzieci
wypominki
Koronka do Miłosierdzia Bożego
Msza św. z nauką ogólną
Procesja na cmentarz - "Światło Miłosierdzia"

Poniedziałek - 16 listopada
700
Msza św. z nauką ogólną
900
Msza św. z nauką dla starszych i chorych
Odwiedziny chorych w domu
1500
Koronka do Miłosierdzia Bożego
1530
Msza św. dla dzieci i gimnazjalistów
1730
Msza św. z nauką ogólną
1830
Nauka dla młodzieży

Wtorek - 17 listopada
700
Msza św. z nauką ogólną
800 – 1200, 1430 – 1630 Spowiedź św.
1730
Msza św. z nauką ogólną
Wzywaj mojego miłosierdzia dla grzeszników, pragnę ich zbawienia.
Kiedy odmówisz tę modlitwę za jakiego grzesznika z sercem skruszonym
i wiarą, dam mu łaskę nawrócenia. Modlitwa ta jest następująca:
O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego, jako zdrój
miłosierdzia dla nas - ufam Tobie.
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Program Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego
oraz relikwii św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II.
w Parafii p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Żabnicy

18 – 19 listopada 2015 r.

18 listopada – środa
1600 – Czuwanie modlitewne przed przybyciem Obrazu
1645 – Oczekiwanie na przyjazd samochodu – „kaplicy”
1700 – POWITANIE OBRAZU i RELIKWII
śś. Siostry Faustyny i Jana Pawła II
MSZA ŚWIĘTA pod przewodnictwem JE ks. Biskupa
1900 – Czuwanie Domowego Kościoła i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
2000 – Czuwanie młodzieży
2100 – MSZA ŚWIĘTA o powołania do służby Bożej z udziałem księży 		
rodaków i księży pracujących w naszej parafii oraz sióstr zakonnych
2200 – Droga Krzyżowa
2300 – Różaniec za zmarłych z wypominkami
2400 – MSZA ŚWIĘTA za zmarłych parafian

19 listopada – czwartek
0100 – Adoracja Róż: św. Antoniego, św. Apolonii, św. Zofii,
św. Elżbiety Węgierskiej
0200 – Adoracja Róż: św. Teresy Ledóchowskiej, św. Jadwigi Śląskiej
i św. Cecylii
Te dwa promienie oznaczają krew i wodę - blady promień oznacza
wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza krew,
która jest życiem dusz... Te dwa promienie wyszły z wnętrzności miłosierdzia mojego wówczas, kiedy konające serce moje zostało włócznią
otwarte na krzyżu.
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0300 – Adoracja Róż: św. Franciszka z Asyżu, M.B. Fatimskiej,
św. Bernadetty, św. Barbary
0400 – Adoracja Sióstr Albertynek
0500 – Adoracja Róż: św. Andrzeja, św. Anny, św. Heleny, św. Agaty
0600 – Adoracja Róż: św. Maksymiliana, M.B. Częstochowskiej, św. Marty
0700 – MSZA ŚWIĘTA z błogosławieństwem małżeństw
0800 – Adoracja Róż: św. Katarzyny, św. Weroniki, św. Jadwigi Królowej,
św. Marii Magdaleny
0900 – Adoracja Róż: św. Kingi, św. Teresy od Dz. Jezus, św. Józefa,
bł. Jolanty
1000 – MSZA ŚWIĘTA dla chorych i starszych
1130 – MSZA ŚWIĘTA dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
1300 – Adoracja Róż: św. Teresy z Avila, św. Małgorzaty, M.B. Różańcowej, 		
św. Kazimierza
1400 – Adoracja Róż: św. Jana Pawła II, św. Jana Kantego, św. Moniki,
bł. Urszuli Ledóchowskiej
1500 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
1530 – MSZA ŚWIĘTA na zakończenie nawiedzenia
z ucałowaniem relikwii śś. Apostołów Miłosierdzia
i Aktem Zawierzenia Parafii Jezusowi Miłosiernemu
1630 –ZAKOŃCZENIE NAWIEDZENIA, POŻEGNANIE OBRAZU

O, jak bardzo mnie rani niedowierzanie duszy. Taka dusza
wyznaje, że jestem święty i sprawiedliwy, a nie wierzy, że jestem
miłosierdziem, nie dowierza dobroci mojej. I szatani wielbią
sprawiedliwość moją, ale nie wierzą w dobroć moją.
Nie w piękności farby ani pędzla jest wielkość tego obrazu,
ale w łasce mojej.
Spojrzenie moje z tego obrazu jest takie jako spojrzenie z krzyża.
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DROGOWSKAZY
Z nauczania Ojca Świętego
Jana Pawła II
i Franciszka

Słowa homilii wygłoszonej na krakowskich Błoniach
w sierpniu 2002 roku, podczas beatyfikacji czwórki
światobliwych Polaków: abp. Zygmunta Szczęsnego
Felińskiego, ks. Jana Balickiego, o. Jana Beyzyma SJ
i s. Sancji Szymkowiak, zawierają diagnozę, ale przede
wszystkim prorocze drogowskazy na rozpoczynające się
III tysiąclecie chrześcijaństwa, które będzie zmagać
się „tajemnicą nieprawości”. Manipulowanie życiem,
ustalanie płci przez głosowanie, próby powoływania
rodziny bez męża i żony, stwarzanie świata bez Boga
– na bezmiar bezmyślności lekarstwem może być tylko
tylko Miłosierdzie. Święty Papież wołaniem miłości
prosi nas o świadectwo wiary, które da nadzieję umierającemu światu.
(…) Kościół od początku swego istnienia, odwołując
się do tajemnicy Krzyża i zmartwychwstania, naucza
o Bożym miłosierdziu, które jest rękojmią nadziei
i źródłem zbawienia człowieka. Wydaje się jednak, że
dzisiaj jest szczególnie wezwany, by głosić światu to
orędzie. Nie może zaniedbać tej misji, skoro wzywa
go do tego sam Bóg przez świadectwo św. Faustyny.
A wybrał do tego nasze czasy. Może dlatego, że
wiek dwudziesty, mimo niewątpliwych osiągnięć w
wielu dziedzinach, naznaczony był w szczególny sposób
„misterium nieprawości”. Z tym dziedzictwem dobra,
ale też i zła weszliśmy w nowe tysiąclecie. Przed
ludzkością jawią się nowe perspektywy rozwoju,
a równocześnie nowe, niespotykane dotąd zagrożenia.
Człowiek nierzadko żyje tak, jakby Boga nie było,
a nawet stawia samego siebie na Jego miejscu.
Uzurpuje sobie prawo Stwórcy do ingerowania

w tajemnicę życia ludzkiego. Usiłuje decydować
o jego zaistnieniu, wyznaczać jego kształt przez manipulacje genetyczne i w końcu określać granicę śmierci.
Odrzucając Boże prawa i zasady moralne, otwarcie
występuje się przeciw rodzinie. Na wiele sposobów
usiłuje się zagłuszyć głos Boga w ludzkich sercach,
a Jego samego uczynić „wielkim nieobecnym”
w kulturze i społecznej świadomości narodów. „Tajemnica
nieprawości” wciąż wpisuje się w rzeczywistość świata.
Doświadczając tej tajemnicy człowiek przeżywa
lęk przed przyszłością, przed pustką, przed cierpieniem, przed unicestwieniem. Może właśnie dlatego,
przez świadectwo skromnej zakonnicy, Chrystus niejako
wchodzi w nasze czasy, aby wyraźnie wskazać na to
źródło ukojenia i nadziei, jakie jest w odwiecznym
miłosierdziu Boga.
Trzeba, aby Jego orędzie o miłosiernej miłości
zabrzmiało z nową mocą. Świat potrzebuje tej miłości.
Nadszedł czas, żeby Chrystusowe przesłanie dotarło do
wszystkich, zwłaszcza do tych, których człowieczeństwo
i godność zdaje się zatracać w mysterium iniquitatis
(tajemnicy nieprawości). Nadszedł czas, aby orędzie
o Bożym miłosierdziu wlało w ludzkie serca nadzieję
i stało się zarzewiem nowej cywilizacji - cywilizacji
miłości.
To orędzie Kościół pragnie niestrudzenie głosić nie
tylko żarliwym słowem, ale także gorliwą praktyką
miłosierdzia. Dlatego też nieustannie wskazuje na
wspaniałe przykłady tych, którzy w imię miłości Boga
i człowieka „szli i owoc przynosili”. Dziś dołącza do
nich czworo nowych błogosławionych. Różne były
czasy, w których żyli, różne były ich osobiste dzieje.

Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do
źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: Jezu,
ufam Tobie.
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Jednak jednoczy ich ten szczególny rys świętości, jakim
jest oddanie sprawie miłosierdzia.
(…)
Bracia i siostry! Wpatrując się w postaci tych błogosławionych, pragnę przypomnieć raz jeszcze słowa,
które napisałem w encyklice o Bożym miłosierdziu:
„Człowiek dociera do miłosiernej miłości Boga, do
Jego miłosierdzia o tyle, o ile sam przemienia się
wewnętrznie w duchu podobnej miłości w stosunku
do bliźnich” . Obyśmy na tej drodze odkrywali coraz
pełniej tajemnicę miłosierdzia Bożego i żyli nią na
co dzień!
W obliczu współczesnych form ubóstwa, których
jak wiem nie brakuje w naszym kraju, potrzebna jest
dziś - jak to określiłem w liście Novo millennio ineunte
- „wyobraźnia miłosierdzia” w duchu solidarności
z bliźnimi, dzięki której pomoc będzie „świadectwem
braterskiej wspólnoty dóbr”. (…)Trzeba spojrzenia
miłości, aby dostrzec obok siebie brata, który wraz z
utratą pracy, dachu nad głową, możliwości godnego
utrzymania rodziny i wykształcenia dzieci doznaje
poczucia opuszczenia, zagubienia i beznadziei.
Potrzeba „wyobraźni miłosierdzia”, aby przyjść
z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo i ma-

terialnie; aby nie odwracać się od chłopca czy
dziewczyny, którzy zagubili się w świecie różnorakich uzależnień lub przestępstwa; aby nieść radę,
pocieszenie, duchowe i moralne wsparcie tym, którzy
podejmują wewnętrzną walkę ze złem.
Potrzeba tej wyobraźni wszędzie tam, gdzie ludzie
w potrzebie wołają do Ojca miłosierdzia: „Chleba
naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Oby dzięki
bratniej miłości tego chleba nikomu nie brakowało!
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia
dostąpią” (Mt 5, 7).
Bracia i siostry! Otwórzcie się na największy dar
Boga, na Jego miłość, która przez Krzyż Chrystusa
objawiła się światu, jako miłość miłosierna. Dzisiaj
- już w innych czasach, na progu nowego wieku
i tysiąclecia - nadal bądźcie „gotowi świadczyć sprawie
człowieka”. Dziś z całą mocą proszę wszystkich
synów i córki Kościoła, a także wszystkich ludzi
dobrej woli, aby „sprawa człowieka” nie była nigdy,
przenigdy odłączona od miłości Boga. Pomóżcie
współczesnemu człowiekowi zaznawać miłosiernej
miłości Boga! Niech w jej blasku i cieple ocala swoje
człowieczeństwo!

MISERICORDIAE VULTUS - OBLICZE MIŁOSIERDZIA
(Z bulli ustanawiającej nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia)

Franciszek, Biskup Rzymu, Sługa Sług Bożych
do wszystkich, którzy będą czytać ten list
Łaska, miłosierdzie i pokój
[…]
Potrzebujemy nieustannie kontemplować tę tajemnicę
miłosierdzia. Jest ona dla nas źródłem radości, ukojenia
i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia. Miłosierdzie: to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.
Miłosierdzie: to najwyższy i ostateczny akt, w którym
Bóg wychodzi nam na spotkanie. Miłosierdzie: jest
podstawowym prawem, które mieszka w sercu każdego
człowieka, gdy patrzy on szczerymi oczami na swojego
brata, którego spotyka na drodze życia. Miłosierdzie: to

droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera
serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo
ograniczeń naszego grzechu.
Są chwile, w których jeszcze mocniej jesteśmy
wzywani, aby utkwić wzrok w miłosierdziu, byśmy sami
stali się skutecznym znakiem działania Ojca. Z tego
właśnie powodu ogłosiłem Nadzwyczajny Jubileusz
Miłosierdzia jako pełen łaski czas dla Kościoła, by
uczynić świadectwo wierzących jeszcze mocniejszym
i skuteczniejszym.[…]
Ze wzrokiem utkwionym w Jezusie i w Jego obliczu
miłosiernym możemy zagłębić się w miłość Trójcy Przenajświętszej. Misją, którą Jezus otrzymał od Ojca, było

Duszom, które uciekać się będą do mojego miłosierdzia, i duszom,
które wysławiać i głosić będą innym o moim wielkim miłosierdziu,
w godzinę śmierci postąpię z nimi według nieskończonego miłosierdzia
mojego.
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objawienie tajemnicy Bożej miłości w jej pełni. „Bóg
jest miłością” (1 J 4, 8.16), ogłasza po raz pierwszy
i jedyny na kartach Pisma świętego. Jan Ewangelista. Ta
miłość jest już wtedy możliwa, widoczna i namacalna
w całym życiu Jezusa. Jego osoba jest niczym innym
jak tylko miłością. To miłość, która się daje za darmo.
Relacje Jezusa z osobami, które Go otaczają, ukazują coś
jedynego i niepowtarzalnego. Znaki, które czyni przede
wszystkim w stosunku do grzeszników, do biednych,
wyłączonych, chorych i cierpiących, są naznaczone miłosierdziem. Wszystko w Nim mówi o miłosierdziu. Nie
ma też w Nim czegoś, co byłoby pozbawione współczucia.[…]
Jak można zauważyć, miłosierdzie w Piśmie Świętym
jest słowem-kluczem do wskazania działania Boga wobec
nas. On nie ogranicza się do potwierdzenia swojej miłości,
ale czyni ją widoczną i namacalną. Miłość nie może być
przecież abstrakcyjnym słowem. Z samej swej natury
jest ona konkretnym życiem: to intencje, zachowania,
postawy, które przyjmuje się w codzienności. Miłosierdzie Boga jest Jego odpowiedzialnością za nas. On czuje
się odpowiedzialnym, to znaczy: pragnie naszego dobra
i chce nas widzieć szczęśliwymi, napełnionymi radością
i pokojem. Na tejże właśnie długości fali powinna zostać
dostrojona i zorientowana miłość miłosierna chrześcijan.
Tak, jak kocha Ojciec, tak też powinni kochać i synowie.
Jak On jest miłosierny, tak też i my jesteśmy wezwani,
by być miłosierni: jedni wobec drugich.
Główną belką, na której wspiera się życie Kościoła,
jest miłosierdzie. Wszystko w działaniu duszpasterskim
Kościoła powinno zostać otulone czułością, z jaką
kieruje się do wiernych; nic też z jego głoszenia i z jego
świadectwa ukazanego światu nie może być pozbawione
miłosierdzia. Wiarygodność Kościoła weryfikuje się na
drodze miłości miłosiernej i współczującej. Kościół
„żyje niewyczerpanym pragnieniem ofiarowania miłosierdzia”. Być może przez zbyt długi czas zapomnieliśmy
wskazywać i żyć drogą miłosierdzia. Z jednej strony
pokusa, która podpowiada, aby brać pod uwagę tylko
i zawsze sprawiedliwość, sprawiła, że zapomnieliśmy,
iż jest to tylko pierwszy krok, jakkolwiek konieczny
i nieodzowny, ale Kościół potrzebuje wznieść się ponad

to, aby osiągnąć cel wyższy i o wiele bardziej znaczący.
Z drugiej strony ze smutkiem obserwujemy, jak doświadczenie przebaczenia w naszej kulturze staje się coraz
rzadsze. W niektórych przypadkach wydaje się nawet,
iż znika już samo słowo przebaczenie. Jednak bez doświadczenia przebaczenia pozostaje nam droga bezpłodna
i sterylna, jakbyśmy żyli w jakimś miejscu pustynnym
i odosobnionym. Nadszedł znowu czas dla Kościoła, aby
przyjąć na siebie radosne głoszenie przebaczenia. To jest
czas powrotu do tego, co istotne, aby wziąć na siebie
słabości i trudności naszych braci. Przebaczenie to siła,
która przywraca do nowego życia i dodaje odwagi, aby
patrzeć w przyszłość z nadzieją.
Nie możemy zapomnieć o wielkim nauczaniu, które
św. Jan Paweł II ofiarował w swojej drugiej encyklice
Dives in misericordia, które w ówczesnej epoce przyszło
tak niespodziewanie i zaskoczyło wielu tematem, jaki
poruszało. W szczególności chciałbym przywołać dwa
aspekty tego nauczania. Przede wszystkim święty
Papież podkreślał zapomnienie tematu miłosierdzia
w kulturze naszych dni: «Umysłowość współczesna,
może bardziej niż człowiek przeszłości, zdaje się sprzeciwiać Bogu miłosierdzia, a także dąży do tego, ażeby samą
ideę miłosierdzia odsunąć ma margines życia i odciąć
od serca ludzkiego. Samo słowo i pojęcie „miłosierdzie”
jakby przeszkadzało człowiekowi, który poprzez nieznany
przedtem rozwój nauki i techniki bardziej niż kiedykolwiek w dziejach stał się panem i uczynił sobie ziemię
poddaną. Owo „panowanie nad ziemią”, rozumiane nieraz
jednostronnie i powierzchownie, jakby nie pozostawiało
miejsca dla miłosierdzia. [...] I dlatego też wielu ludzi
i wiele środowisk, kierując się żywym zmysłem wiary,
zwraca się niejako spontanicznie do miłosierdzia Bożego
w dzisiejszej sytuacji Kościoła i świata».
Co więcej, św. Jan Paweł II tak motywował pilną
potrzebę głoszenia i świadczenia o miłosierdziu
w świecie współczesnym: «[ono jest podyktowane]
miłością człowieka i wszystkiego, co ludzkie, a co
w odczuciu tak bardzo wielu współczesnych jest zagrożone
wielkim niebezpieczeństwem. Ta sama tajemnica
Chrystusa [...] każe równocześnie głosić miłosierdzie
jako miłosierną miłość Boga, objawioną w tajemnicy

Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwróci z ufnością
do miłosierdzia mojego.
Wszelka dusza wierząca i ufająca miłosierdziu mojemu dostąpi go.
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Chrystusa. I każe też do tego miłosierdzia odwoływać się,
wzywać go na naszym trudnym i przełomowym etapie
dziejów Kościoła i świata [...]». To nauczanie św. Jana
Pawła II jest dziś jeszcze bardziej aktualne i zasługuje
na to, aby je ponownie podjąć w tym Roku Świętym.
Przyjmijmy na nowo jego słowa: „Kościół żyje swoim
autentycznym życiem, kiedy wyznaje i głosi miłosierdzie — najwspanialszy przymiot Stwórcy i Odkupiciela — i kiedy ludzi przybliża do Zbawicielowych
zdrojów miłosierdzia, których jest depozytariuszem
i szafarzem”[…].
Pierwszą prawdą Kościoła jest miłość Chrystusa.
Tejże miłości, która zmierza aż do przebaczenia i do dania
siebie samego, Kościół czyni się sługą i pośrednikiem
wobec ludzi. Stąd też tam, gdzie Kościół jest obecny,
musi się też zaznaczyć miłosierdzie Ojca. W naszych
parafiach, w naszych wspólnotach, w stowarzyszeniach, w ruchach, gdziekolwiek są chrześcijanie, każdy
powinien tam odnaleźć oazę miłosierdzia.
Chcemy żyć tym Rokiem Jubileuszowym w świetle
słowa Pana: Miłosierni jak Ojciec. Ewangelista
przypomina nauczanie Jezusa, który mówi: „Bądźcie
miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36).
To program na życie, który jest trudny, ale zarazem
bogaty w radość i w pokój. Nakaz Jezusa jest zwrócony
do tych, którzy słuchają Jego głosu (por. Łk 6, 27). Aby
być zdolnymi do miłosierdzia, powinniśmy najpierw
nastawić się na słuchanie słowa Bożego. To oznacza
odzyskanie na nowo wartości ciszy, aby móc medytować
słowo, które jest do nas zwrócone. W ten sposób możliwa
jest kontemplacja miłosierdzia Boga i przyjęcie go jako
własnego stylu życia.
[…]Miłosierni jak Ojciec jest zatem „mottem” Roku
Świętego. W miłosierdziu mamy dowód tego, jak Bóg
kocha. On daje wszystko z siebie samego, zawsze, za
darmo i nie prosząc o nic w zamian. Przychodzi nam
z pomocą, kiedy go wzywamy. Piękne jest, że codzienna
modlitwa Kościoła zaczyna się od słów: „Boże, wejrzyj
ku wspomożeniu memu, Panie, pośpiesz ku ratunkowi
memu” (por. Ps 70[69], 2). Pomoc, której wzywamy, jest
już pierwszym krokiem miłosierdzia Bożego, uczynionym
w naszą stronę. On przychodzi, aby wybawić nas od

słabości, w których żyjemy. Jego pomoc sprawia,
że potrafimy dostrzec Jego obecność i odczuć Jego
bliskość. Dzień za dniem, dotknięci przez Jego współczucie, możemy również i my być współczujący dla
wszystkich[…].
Jest moim gorącym życzeniem, aby chrześcijanie
przemyśleli podczas Jubileuszu uczynki miłosierdzia
względem ciała i względem ducha. Będzie to sposobem
na obudzenie naszego sumienia, często uśpionego
w obliczu dramatu ubóstwa, a także umożliwi nam
coraz głębsze wejście w serce Ewangelii, gdzie ubodzy
są uprzywilejowani dla Bożego miłosierdzia. Przepowiadanie Jezusa przedstawia te uczynki miłosierdzia,
abyśmy mogli poznać, czy żyjemy jak Jego uczniowie,
czy też nie. Odkryjmy na nowo uczynki miłosierdzia
względem ciała: głodnych nakarmić, spragnionych
napoić, nagich przyodziać, przybyszów w dom przyjąć,
więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych
pogrzebać. I nie zapominamy o uczynkach miłosierdzia
względem ducha: wątpiącym dobrze radzić, nieumiejętnych pouczać, grzeszących upominać, strapionych
pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie
darować, modlić się za żywych i umarłych.
Nie możemy uciec od słów Pana, gdyż to na ich
podstawie będziemy osądzeni: czy daliśmy jeść temu, kto
jest głodny, czy daliśmy pić temu, kto jest spragniony,
czy przyjęliśmy przybysza i ubrali nagiego, czy mieliśmy
czas, aby być z chorym i z więźniem (por. Mt 25, 31-45).
Podobnie również zostaniemy zapytani, czy pomogliśmy
wyjść z wątpliwości, które sprawiają, że człowiek zaczyna
się bać, i które stają się źródłem samotności; czy byliśmy
zdolni do przezwyciężenia ignorancji, w której żyją
miliony osób, a przede wszystkim dzieci pozbawione
koniecznej pomocy, aby wyjść z biedy; czy byliśmy
blisko tego, kto jest samotny i uciśniony; czy przebaczyliśmy temu, kto nas obraził i odrzuciliśmy każdą formę
urazów i nienawiści, które prowadzą do przemocy; czy
byliśmy cierpliwi na wzór Boga, który jest tak bardzo
cierpliwy wobec nas; i wreszcie czy powierzaliśmy Panu
na modlitwie naszych braci i siostry. W każdym z tych
„najmniejszych” jest obecny sam Chrystus. Jego ciało
staje się znów widoczne jako umęczone, poranione,

O, gdyby dusze chciały słuchać głosu mego, kiedy przemawiam
w głębi ich serca, w krótkim czasie doszłyby do szczytu świętości.
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ubiczowane, niedożywione, w ucieczce..., abyśmy mogli
je rozpoznać, dotknąć i pomóc z troską. Nie zapominajmy o słowach św. Jana od Krzyża: „Pod wieczór życia
będą cię sądzić z miłości” […].
Słowo przebaczenia niech dotrze do wszystkich,
a wezwanie do doświadczenia miłosierdzia niech nie
pozostawi nikogo obojętnym. Moje zaproszenie do
nawrócenia kieruję z jeszcze większą intensywnością
do tych osób, które znajdują się daleko od łaski Boga
ze względu na sposób, w jaki żyją. Myślę w sposób
szczególny o tych mężczyznach i kobietach, którzy
należą do grup przestępczych, jakiekolwiek by one
były. Dla waszego dobra proszę was o zmianę życia.
Proszę was w imię Syna Bożego, który, chociaż
walczył z grzechem, nigdy nie odrzucił grzesznika.
Nie wpadajcie w straszliwą pułapkę myślenia, że życie
zależy od pieniędzy, i że wobec nich wszystko inne
staje się pozbawione wartości i godności. To jest tylko
iluzja. Nie zabierzemy pieniędzy z nami po śmierci.
Pieniądze nie dają nam prawdziwej radości. Przemoc,
użyta do zdobycia pieniędzy ociekających krwią, nie
czyni człowieka ani mocnym, ani nieśmiertelnym. Dla
wszystkich, wcześniej lub później, przyjdzie sąd Boży,
od którego nikt nie będzie mógł uciec.
To samo wezwanie niech dotrze do osób wspierających bądź współuczestniczących w korupcji. Ta zgniła
rana społeczeństwa jest ciężkim grzechem, który woła
do nieba, ponieważ uderza w same podstawy życia
osobistego i społecznego. Korupcja nie pozwala patrzeć
w przyszłość z nadzieją, ponieważ w swojej bezwzględności i chciwości niszczy projekty słabych i miażdży
najbiedniejszych. Korupcja to zło, które zakorzenia
się w codziennych gestach po to, aby rozrosnąć się
potem w publiczne skandale. Korupcja jest uporczywym
trwaniem w grzechu, który chce zastąpić Boga iluzją
pieniądza jako formy władzy. Jest to dzieło ciemności
wspierane przez podejrzliwość i przez intrygi. Corruptio
optimi pessima [gdy najlepsze się deprawuje, staje się
najgorszym], mówił słusznie św. Grzegorz Wielki, aby
wskazać, że nikt nie może czuć się odpornym na tę
pokusę. Aby odsunąć ją z życia osobistego i społecznego,
konieczna jest rozwaga, czujność, lojalność, przejrzystość,

połączone z odwagą ujawnienia. Jeśli nie walczy się
otwarcie z korupcja, wcześniej lub później staje się jej
wspólnikiem i niszczy się własną egzystencję.
TO JEST WŁAŚNIE CZAS SPOSOBNY
NA ZMIANĘ ŻYCIA! To jest czas, aby pozwolić
dotknąć swe serce. W obliczu popełnionego zła, nawet
w przypadku ciężkich przestępstw, nadchodzi moment
wysłuchania płaczu osób niewinnych, ograbionych
z majątku, z godności, z uczuć, z samego życia. Pozostawanie na drodze zła jest tylko źródłem iluzji i smutku.
Prawdziwe życie jest zgoła inne. Bóg nie męczy się,
trzymając rękę wyciągniętą. On jest zawsze gotowy do
wysłuchania i również ja jestem gotowy, tak jak i moi
bracia Biskupi i Kapłani. Wystarczy tylko przyjąć zaproszenie do nawrócenia i poddać się sprawiedliwości,
podczas gdy Kościół ofiaruje miłosierdzie.[…]
Jubileusz niesie ze sobą również nawiązanie do
odpustu. W Roku Świętym Miłosierdzia odpust zyskuje
szczególne znaczenia. Przebaczenie Boga dla naszych
grzechów nie zna granic. W śmierci i zmartwychwstaniu
Jezusa Chrystusa Bóg czyni widoczną swoją miłość, która
prowadzi aż do zniszczenia grzechu ludzkiego. Pojednanie
się z Bogiem staje się możliwe dzięki Misterium Paschalnemu oraz poprzez pośrednictwo Kościoła. Bóg jest
zatem zawsze gotowy do przebaczenia i nie męczy się
nigdy, ofiarując je w sposób zawsze nowy i nieoczekiwany. My wszyscy natomiast doświadczamy grzechu.
Wiemy, że jesteśmy wezwani do doskonałości (por. Mt 5,
48), lecz jednocześnie odczuwamy silny ciężar grzechu.
Podczas, gdy odczuwamy moc łaski, która nas przemienia,
doświadczamy również siły grzechu, która ma na nas
wpływ. Pomimo przebaczenia, w naszym życiu niesiemy
sprzeczności, które są konsekwencją naszych grzechów.
W Sakramencie Pojednania Bóg przebacza grzechy,
które zostają naprawdę zgładzone, lecz jednak
negatywny ślad, który grzechy zostawiły w naszym
postępowaniu i w naszych myślach pozostaje. Miłosierdzie Boże jest jednakowoż silniejsze również
niż ten ślad. Staje się ono odpustem Ojca, który
poprzez Kościół — Oblubienicę Chrystusa — dosięga
grzesznika, któremu udzielił już przebaczenia i uwalnia
go od każdej pozostałości skutków grzechu, umożli-

Kto ufa miłosierdziu mojemu, nie zginie, bo wszystkie sprawy jego
moimi są, a nieprzyjaciele rozbiją się u stóp podnóżka mojego.
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wiając mu raczej działanie z miłością oraz wzrastanie
w miłości, niż ponowny upadek w grzech.
Kościół żyje komunią Świętych. W Eucharystii komunia
ta, która jest darem Boga, aktualizuje się jako jedność
duchowa, która łączy nas wierzących ze Świętymi i Błogosławionymi, których liczba jest niepoliczona (por. Ap
7, 4). Ich świętość przychodzi z pomocą naszej słabości
i w ten sposób Matka-Kościół jest zdolna, wraz ze swoją
modlitwą i ze swoim życiem, wyjść naprzeciw słabości
jednych w świętości innych. Żyć zatem odpustem Roku
Świętego oznacza przybliżać się do miłosierdzia Ojca,
mając pewność, że Jego przebaczenie rozciąga się
na całe życie wierzącego człowieka. Odpust jest doświadczeniem świętości Kościoła, który ma udział we
wszystkich dobrodziejstwach płynących z Odkupienia
Chrystusa, aby przebaczenie rozciągnęło się aż do ostatecznych skutków, do których dociera miłość Boga. Żyjmy
intensywnie Jubileuszem, prosząc Ojca o przebaczenie
grzechów i o udzielenie swojego miłosiernego odpustu.
[…]
Myśl moja biegnie teraz do Matki Miłosierdzia.
Słodycz Jej spojrzenia niech nam towarzyszy w tym
Roku Świętym, abyśmy wszyscy potrafili odkryć radość z
czułości Boga. Nikt tak jak Maryja nie poznał głębokości
tajemnicy Boga, który stał się człowiekiem. Wszystko
w Jej życiu zostało ukształtowane przez obecność miłosierdzia, które stało się ciałem. Matka Ukrzyżowanego
i Zmartwychwstałego weszła do sanktuarium miłosierdzia Bożego, ponieważ wewnętrznie uczestniczyła
w tajemnicy Jego miłości.
Wybrana na Matkę Bożego Syna, Maryja była od
zawsze przygotowana przez miłość Ojca na to, by stać się
Arka Przymierza między Bogiem i ludźmi. Zachowała w
swoim sercu Boże miłosierdzie w doskonałej syntonii ze
swoim Synem Jezusem. Jej pieśń pochwalna, odśpiewana
na progu domu św. Elżbiety, została zadedykowana miłosierdziu, które się rozciąga „z pokolenia na pokolenie”
(Łk 1, 50). Również i my zostaliśmy ujęci w tych
proroczych słowach Dziewicy Maryi. Niech to będzie
dla nas pocieszeniem i wsparciem, podczas gdy przekraczać będziemy Drzwi Święte, aby doświadczyć owoców
miłosierdzia Bożego.
Pod krzyżem Maryja wraz z Janem, uczniem miłości,

stała się świadkiem słów przebaczenia, które wyszły
z ust Jezusa. Najwyższy akt przebaczenia dla tego, kto
Go ukrzyżował, ukazuje nam jak daleko może sięgać
Boże miłosierdzie. Maryja potwierdza, że miłosierdzie
Syna Bożego nie zna granic i dociera do wszystkich,
nie wykluczając nikogo. Zwracamy się do Niej słowami
starożytnej, a zarazem zawsze nowej modlitwy, zaczynającej się od słów Salve Regina [Witaj, Królowo] prosząc,
aby nigdy nie przestała zwracać ku nam swoich miłosiernych oczu i uczyniła nas godnymi kontemplacji oblicza
miłosierdzia swojego Syna Jezusa.
Nasza modlitwa rozciąga się również na wielu Świętych
i Błogosławionych, którzy uczynili z miłosierdzia swoją
misję życia. W sposób szczególny myśl kieruje się
ku wielkiej apostołce miłosierdzia, świętej Faustynie
Kowalskiej. Ta, która została wezwana do wejścia
w głębokości Bożego miłosierdzia, niech wstawia się za
nami i uzyska dla nas łaskę życia i chodzenia zawsze
w świetle Bożego przebaczenia oraz w niezachwianej
ufności w Jego miłość.
Rok Święty Nadzwyczajny jest zatem po to, aby
w codzienności żyć miłosierdziem, które od zawsze Ojciec
rozciąga nad nami. W tym Jubileuszu dajmy się Bogu
zaskoczyć. On nigdy nie przestaje otwierać drzwi swojego
serca, by powtarzać, że nas kocha i że chce dzielić
z nami swoje życie. Kościół bardzo silnie odczuwa pilną
potrzebę głoszenia miłosierdzia Boga. Życie Kościoła
jest autentyczne i wiarygodne, gdy czyni z miłosierdzia swoje pełne przekonania przesłanie. Kościół
wie, że jego pierwszym zadaniem, przede wszystkim
w takim momencie, jak obecnie, pełnym wielkich nadziei
i silnych przeciwieństw, jest wprowadzenie wszystkich
w wielką tajemnicę miłosierdzia Boga, kontemplując
oblicze Chrystusa. […]
W tym Roku Jubileuszowym niech Kościół stanie się
echem Słowa Boga, które brzmi mocno i przekonująco
jako słowo i jako gest przebaczenia, wsparcia, pomocy,
miłości. Niech się nie zmęczy nigdy ofiarowaniem miłosierdzia i niech będzie zawsze cierpliwy w umacnianiu
i przebaczaniu. Kościół niech się stanie głosem każdego
mężczyzny i każdej kobiety, niech powtarza z ufnością
i bez ustanku: „Wspomnij na miłosierdzie Twe, Panie,
na łaski Twoje, co trwają od wieków” (Ps 25).

Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz
się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić.
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KORONKA
DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
(zamiast wstępu)
„O, jak wielkich łask udzielę duszom, które
odmawiać będą tę koronkę (...)
Zapisz te słowa, córko moja, mów o moim miłosierdziu, niech pozna cała ludzkość niezgłębione miłosierdzie moje. Jest to znak na czasy ostateczne, po nim
nadejdzie dzień sprawiedliwy. Póki czas, niech uciekają
się do źródła miłosierdzia mojego, niech korzystają
z krwi i wody, która dla nich wytrysła” (Dz. 848).
„Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię
nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi
wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani
będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku;
chociażby grzesznik był najzatwardzialszy, jeżeli tylko
raz zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego
miłosierdzia mojego” (Dz. 687).
„Przez odmawianie tej koronki podoba mi się dać
wszystko, o co mnie prosić będą. Zatwardziałym grzesznikom, gdy będą ją odmawiać, spokojem napełnię
dusze, a godzina ich śmierci będzie szczęśliwa. Napisz
to dla dusz strapionych: Gdy dusza pozna ciężkość
swych grzechów, gdy się odsłoni duszy cała przepaść
nędzy, w jakiej się pogrążyła, niech nie rozpacza, ale
z ufnością niech się rzuci w ramiona mojego miłosierdzia, jak dziecko w objęcia ukochanej matki. (...) żadna
dusza, która wzywała miłosierdzia mojego, nie zawiodła
się, ani nie doznała zawstydzenia. Mam szczególne
upodobanie w duszy, która zaufała dobroci mojej.
Napisz: Gdy tę koronkę przy konających odmawiać
będą, stanę pomiędzy Ojcem, a duszą konającą nie jako
Sędzia sprawiedliwy, ale jako Zbawiciel miłosierny”
(Dz. 1541).
„Każdą duszę bronię w godzinie śmierci, jako
swej chwały, która odmawiać będzie tę koronkę albo
przy konającym inni odmówią - odpustu tego samego
dostąpią. Kiedy przy konającym odmawiają tę koronkę,

uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione
ogarnia duszę” (Dz. 811).
Na początku
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię
Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego
daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my
odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na
pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony
owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko
Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę
śmierci naszej. Amen.
Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego
jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha
Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod
Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał.
Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca
wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych
i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół
powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
Na dużych paciorkach (1 raz)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę
i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego
Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze
i całego świata.
Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas
i całego świata.
Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny
zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Niechaj się nie lęka do mnie zbliżyć dusza słaba, grzeszna, a choćby
miała więcej grzechów niż piasku na ziemi, utonie wszystko w otchłani
miłosierdzia mojego.
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Myśląc sercem…
CYWILIZACJA MIŁOSIERDZIA
Na ponad siedem miliardów mieszkańców świata,
ponad dwa miliardy to chrześcijanie, czyli 32 procent
ludzkości. Mamy liczebną przewagę. Jesteśmy częścią
cywilizacji, której zawdzięczamy to, kim dzisiaj
jesteśmy i czym się szczycimy, jako ludzie. Chrześcijaństwo zaowocowało ideą równości, bo i król i biedak
ma nad sobą Boga. To z chrześcijańskiego obrazu Boga
w człowieku i przez Wcielenie Syna Bożego godność
człowieka jest nienaruszalna tak bardzo, że nawet twórcy
systemów totalitarnych najpierw musieli prześladowanym odebrać miano człowieka, żeby ich prześladować.
Dzisiaj jesteśmy świadkami takiego samego zabiegu
na dzieciach nienarodzonych, którym trzeba najpierw
odmówić człowieczeństwa, aby bezkarnie dyskutować
o ich zabijaniu.
To Ewangelia leży u podstaw samoograniczającej
się wolności ze względu na prawo wolności bliźniego.
Można długo wymieniać wszystko, co nam się kojarzy,
jako normalność, czyli: święte prawo własności, samodzielność i niezależność ekonomiczna ludzi, małżeństwo
monogamiczne kobiety i mężczyzny, nadrzędność
rodziny, czyli ojca i matki z dziećmi nad rodem, czy
jakąkolwiek organizacją. I jeszcze pojęcie czasu jako
dobra, które trzeba szanować, zagospodarowywać,
oszczędzać, a w tym się mieści większość technicznych
wynalazków ułatwiających życie i oszczędzających czas
i ludzki wysiłek, a to z kolei pociąga za sobą rozwój
wszelakich dziedzin nauki.
To chrześcijaństwo wypracowało więź idącą poprzez
pokolenia, współodpowiedzialność za przeszłość
i przyszłość, z której rodzi się naród, jako naturalny
związek duchowy, oparty na dobrowolności i poczuciu
odpowiedzialności za swoją historię.
Dzisiaj wiele z tych wartości możemy skonfrontować

z często zaskakującą i niezrozumiałą dla nas kulturą
islamu, lub dla odmiany z cywilizacją budowaną bez
odniesień do Boga.
Pomimo wszystkich mankamentów łacińskiej, czyli
tzw. zachodniej cywilizacji, tutaj zmierzają tłumy
szukające dobrobytu i tu ateiści realizują się w walce
o swoje widzenie świata. Feministki nie wyjadą stąd,
by walczyć o prawa naprawdę kaleczonych i upokarzanych na świecie kobiet. Różni erotycznie nieuporządkowani nie szukają aprobaty w innych kulturach,
tylko tu tworzą awangardę perwersyjnej prowokacji,
w rzeczywistości, gdzie narodziny Chrystusa wyznaczają
rytm mijającego czasu i daty biznesowych spotkań na
całym świecie.
Po co przywołanie tych historycznych oczywistości?
Bo one napawają nadzieją w coraz bardziej nieprzewidywalnym świecie.
Z jednej strony dominujący dorobek cywilizacji,
którą nazywamy chrześcijańską, z drugiej strony Ewangelia, która jawi się, jako bardzo ekskluzywne
wezwanie. W przypadku strategii Pana Jezusa wobec
Jego wyznawców można powiedzieć o antyreklamie
i antypropagandzie: Wtedy Jezus rzekł do swoich
uczniów: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze
samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie
naśladuje (Mt 16,24); Kto kocha ojca lub matkę bardziej
niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna
lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien.
Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest
Mnie godzien (Mt 10,37-38); Kto oddala swoją żonę
a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną
bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. Rzekli Mu
uczniowie: Jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną,

Powiedz, córko moja, że jestem miłością i miłosierdziem samym.
Kiedy dusza zbliża się do mnie z ufnością, napełniam ją takim ogromem
łaski, że sama w sobie tej łaski pomieścić nie może, ale promieniuje
na inne dusze.

str. 16

IDŹ ogłoś to po górach
to nie warto się żenić. Lecz On im odpowiedział: Nie
wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane.
Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki
takimi się urodzili; i są niezdatni do małżeństwa, których
ludzie takimi uczynili; a są i tacy bezżenni, którzy dla
królestwa niebieskiego sami zostali bezżenni. Kto może
pojąć, niech pojmuje! (Mt 19,10).
Gdy zatroskany Piotr chce uchronić Jezusa przed
zapowiadanym ukrzyżowaniem, Jezus „odwrócił się
i rzekł do Piotra: Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś
Mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na
ludzki” (Mt 16,23).
Uczniowie wychowani w religijnym przekonaniu,
że bogactwo jest dowodem Bożego błogosławieństwa
słysząc, że „łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho
igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego”,
zaczynają wątpić w możliwość zbawienia: „Któż więc
może się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi
to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko
jest możliwe” (Mk 10,25-27).
Miliardy chrześcijan przez pokolenia, to nie były
rzesze ewangelicznych radykałów, lecz tacy sami
wyznawcy Chrystusa, jak dzisiejsi chrześcijanie. I tak
samo rzadko, jak dzisiaj można było spotkać świętych.
W takim razie skąd ta moc w chrześcijańskiej przemianie
świata i obecność ewangelicznych wartości w awangardzie nawet ateistycznego humanizmu?
U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga
wszystko jest możliwe. Jezus powtarza to przez wieki,
a od zeszłego stulecia spogląda na nas miłosiernie
z obrazu, czy bezradni w końcu wyszepczemy JEZU
UFAM TOBIE.
Z akcentem na TOBIE. Już nie sobie ufam, a tym
bardziej tym, co nazywają postępem cofnięcie się do
czasów grzechu pierworodnego. Tym, co chcą zająć

miejsce Boga, a potykają się o pieluchy pełne własnych
grzechów. Bezradni wobec chorób, starości, głodu,
trzęsień ziemi, bezrobocia, niespłacalnych kredytów,
imigrantów, własnych namiętności.
Tak bardzo bezradni, że Jezus wychodzi naprzeciw
tej bezradności i nakazuje świętej Faustynie: Powiedz
grzesznikom, że zawsze czekam na nich, wsłuchuję się
w tętno ich serca, kiedy uderzy dla mnie. Napisz, że
przemawiam do nich przez wyrzuty sumienia, przez
niepowodzenie i cierpienia, przez burze i pioruny,
przemawiam przez głos Kościoła, a jeżeli udaremnią
wszystkie łaski moje, poczynam się gniewać na nich,
zostawiając ich samym sobie i daję im, czego pragną.
Dlatego niczego po swojemu nie pragnę, by przypadkiem Bóg nie wysłuchał tego pragnienia, zostawiając
mnie samemu sobie. A doświadczenie własnej nędzy
może stać się źródłem błogosławieństwa, bo ufam
słowom Jezusa: Im większa nędza, tym większe ma
prawo do miłosierdzia Mojego, a namawiaj wszystkie
dusze do ufności w niepojętą przepaść miłosierdzia
Mojego, bo pragnę je wszystkie zbawić (…).
Jestem miłością i miłosierdziem samym. Kiedy dusza
zbliża się do mnie z ufnością, napełniam ją takim
ogromem łaski, że sama w sobie tej łaski pomieścić nie
może, ale promieniuje na inne dusze (…). Prędzej niebo
i ziemia obróciłyby się w nicość, aniżeliby duszę ufającą
nie ogarnęło miłosierdzie Moje(…). Kiedy dusza zbliża
się do Mnie z ufnością, napełniam ją takim ogromem
łaski, że sama w sobie tej łaski pomieścić nie może,
ale promieniuje na inne dusze.
Dlatego zbliżam się i uczę ufności, aby promieniowanie Miłosierdzia, ogarnęło przynajmniej tych, których
kocham, nawet jeżeli o miłości nie wiem za wiele.
A może właśnie dlatego.
				
Andrzej M. Dżoń

Napisz: Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, otwieram wpierw
na oścież drzwi miłosierdzia mojego. Kto nie chce przejść przez
drzwi miłosierdzia, ten musi przejść przez drzwi sprawiedliwości
mojej.
Na ukaranie mam wieczność, a teraz przedłużam im czas miłosierdzia, ale biada im, jeżeli nie poznają czasu nawiedzenia mego.
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U Sióstr …

„JEST MIŁOŚĆ, KTÓRA NIE POZWALA BYĆ OSPAŁYM”
(Z kazania ks. Bp. Piotra Sawczuka podczas Jubileuszu Sióstr Albertynek)

[…] Kochane siostry, ileś lat temu Duch Święty,
nakierował wasze oczy na krzyż, pokazał miłość
Świętego Boga do grzesznego człowieka i natchnął
wasze serca, by tej właśnie Miłości poświęcić swoje
życie. Nie lękać się już o nic, nie troszczyć się zbytnio,
ale zaufać Panu i otworzyć się na moc z nieba. Może ona
dokonać w człowieku niezwykłych rzeczy, cudownych.
W dzisiejszym czytaniu z pierwszego listu do
Koryntian św. Paweł, ten, który przecież wcześniej
z okrutną gorliwością zwalczał chrześcijan, teraz przeszedłszy na ich stronę pisze, że Chrystus ukrzyżowany wprawdzie dla Żydów jest zgorszeniem, a dla
pogan i tych z czasów apostolskich i tych dzisiejszych,

głupstwem. Dla niego jednak i dla wszystkich uczniów
Chrystusa jest mocą i mądrością Bożą. […]Święty
Brat Albert uległ fascynacji Bożą miłością, sercem
okazanym przez Jezusa człowiekowi, a siostry, jako
uczennice świętego Założyciela również zafascynowały
się Bożą Miłością Ukrzyżowaną i całym życiem składają
świadectwo, umiłowania Krzyża.
To świadectwo jest bardzo potrzebne w dzisiejszym świecie. Świadectwo pokornego, cichego trwania
przy Krzyżu, z wiarą i miłością. [...]Potrzebne jest
wyraziste świadectwo, budowania życia na fundamencie krzyża, na tym wszystkim, co on wyraża.
Jest obszar spraw najważniejszych, których trzeba

Najboleśniej ranią mnie grzechy nieufności.
Dusza, która zaufa mojemu miłosierdziu, jest najszczęśliwsza,
bo ja sam mam o nią staranie.
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strzec, z wielką troską. Jest płomień, który oświeca
drogę. Jest miłość, która nie pozwala być ospałym.
[…]Mamy dziś okazję postawić pytanie, w jakiej
postawie my czekamy na Pana? I to, co robimy, to
jest to, o co chodzi Panu? Gdyby w naszych drzwiach
stanął Oblubieniec, co by zobaczył, co mogłoby Go
przekonać, że do Niego należymy? Płonąca lampa, to
symbol miłości, to też symbol życia. Czy jest w nas
Jego życie?. Czy po wielu latach spędzonych na drodze
powołania, żywe jest w nas pragnienie Jego bliskości,
czy nie słabniemy?[…] Trzeba zdobywać się na coraz
większą subtelność sumienia, ożywiać pragnienie
świętości, uczyć się miłowania, czyli dawania siebie
i pamiętać, że miłość do Boga sprzęgnięta jest ściśle
z miłością do człowieka.
Każda albertynka wie to bardzo dobrze. Wiedział
to doskonale św. Brat Albert, bł. Matka Bernardyna.
Prawie 50 lat temu, św. Jan Paweł II jeszcze, jako
krakowski arcybiskup o życiu Brata Alberta mówił,
że rzucony na kolana przed Majestatem Boga, upadł
na kolana przed majestatem człowieka i to najbiedniejszego, przed majestatem ostatniego nędzarza. A
sam św. Brat Albert szczerze przyznawał: „Mamy
wśród nas zatwardziałych grzeszników, którzy nie byli
w kościele, od co najmniej 20-tu lat. Przygniecio-

nych występkami i rozpaczą, do tego stopnia, że
niemal doznają piekła już tu na ziemi, lecz kiedy
spada na nich moc łaski, pewność, że Bóg może
im pomóc, trudno nawet sobie wyobrazić, co się
z nimi dzieje, jakaż odnowa, prawdziwe zmartwychwstanie”. Tu jest sens tego, czego podjął się św. Brat
Albert, bo przecież wszystko w życiu chrześcijanina,
winno zmierzać ku zmartwychwstaniu.
Kochane siostry Jubilatki chcemy wam z całego serca
podziękować za waszą wieloletnią modlitwę, za waszą
wytężoną pracę, za opiekę nad chorymi i biednymi
ludźmi, za waszą wiarę i za waszą miłość. Idzie duża
praca nieżyczliwych mediów, aby zasugerować, że ta w
habicie, czy ten w sutannie to ludzie zagubieni, niezdolni
do pokazywania drugim drogi, że to ludzie borykający
się ze swoimi problemami i nie powinni mieć odwagi
mówić o zasadach moralnych. Święty Brat Albert
odkrył przed laty genialną rzecz, że miłość obroni się
sama, nie wchodząc w polemiki, nie broniąc zażarcie
racji. Po prostu, pokazał pełną miłości twarz Jezusa,
ofiarnie pochylając się przed majestatem człowieka
potrzebującego, ponieważ wiedział, że „res sacra
miser” – „biedny jest rzeczą świętą”, jest świętością,
bo mieszka w nim Chrystus. Amen!

DOBROĆ NA MIARĘ CODZIENNEGO CHLEBA
Pustelnię Świętego Brata Alberta na Kalatówkach,
z kaplicą Świętego Krzyża, zaczęto wznosić wiosną
1898 roku. Budowali ją bracia albertyni, z pomocą
górali, pod kierunkiem Brata Alberta, a w projekcie
prawdopodobnie pomagał Stanisław Witkiewicz. Teren
ofiarował hrabia Władysław Zamoyski, ówczesny
właściciel Zakopanego.
Po czterech latach bracia zbudowali na zboczu
Krokwi drugą pustelnię dla siebie, a dotychczasową
przekazali siostrom albertynkom. Miało to miejsce
12 sierpnia 1902 roku. Uroczystości przewodniczył
biskup Anatol Nowak.
Początkowo zamieszkało tu siedem sióstr w ścisłej

klauzurze. Do wybuchu
I wojny światowej
Pustelnia była domem
nowicjackim Zgromadzenia Sióstr Albertynek,
a równocześnie miejscem,
gdzie siostry utrudzone
wyczerpującą pracą
w przytuliskach odzyskiwały zdrowie i siły,
odradzały się duchowo
i nabierały zapału do
dalszej posługi najbied-

O, gdyby znali grzesznicy miłosierdzie moje, nie ginęłaby ich tak
wielka liczba. Mów duszom grzesznym, aby się nie bały zbliżyć do
mnie, mów o moim wielkim miłosierdziu.
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niejszym. W 1908 r. papież św. Pius X, za staraniem
biskupa A. Nowaka, udzielił pozwolenia na stałe przechowywanie Najświętszego Sakramentu w kaplicy.
Pustelnia św. Brata Alberta odznacza się surowością
stylu oraz franciszkańską prostotą. Nad ołtarzem
w kaplicy znajduje się zabytkowy krucyfiks - dzieło
nieznanego artysty - który Brat Albert otrzymał od
ojców paulinów w Krakowie i przed którym spędzał
długie godziny, zatopiony w kontemplacji cierpiącego
Chrystusa.
„Bogu chwała, wiekuista niech będzie Bogu chwała,
cześć Maryi, uwielbienie Świętym Pańskim, pokój
żyjącym, wieczny odpoczynek zmarłym, zdrowie
chorym, dla grzeszników pokuta prawdziwa, dla sprawiedliwych w dobrym wytrwanie, dla żeglarzy na morzu
spokój, dla podróżujących pomyślna droga. Niech
nas z Synem Swoim Przenajświętsza Maryja Panna
błogosławi. Amen”.
W kalatowskiej Pustelni wzrastała do świętości
Błogosławiona Siostra Bernardyna Jabłońska, wierna
współpracowniczka i kontynuatorka dzieła miłosierdzia św. Brata Alberta. Zakopiańska Pustelnia jest
cenną relikwią. Dla sióstr jest wyjątkowym miejscem
rekolekcji, gdzie mogą indywidualnie i wspólnotowo
kształtować i pogłębiać więź z Bogiem. Jest miejscem

Poniżej kaplicy zbudował Brat Albert mały domek,
zwany chatką, który miał służyć kapłanom przychodzącym odprawić Mszę świętą. Była w nim także mała
celka z drewnianym łóżkiem, w której mieszkał Brat
Albert, gdy do Pustelni sprowadziły się siostry. Obecnie
w chatce urządzona jest Izba Pamięci po św. Bracie
Albercie. Tam można też zaopatrzyć się w książki,
obrazki, kartki pocztowe.
Przy ścieżce do kaplicy znajduje się mała studzienka,
na obudowie której umieścił Brat Albert obrazek Matki
Bożej Częstochowskiej oraz starożytną modlitwę franciszkańską Bogu chwała.

Utrata każdej duszy pogrąża mnie w śmiertelnym smutku. Zawsze
mnie pocieszasz, kiedy się modlisz za grzeszników. Najmilsza mi jest
modlitwa - to modlitwa za nawrócenie dusz grzesznych; wiedz, córko
moja, że ta modlitwa zawsze jest wysłuchana.
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pielgrzymkowym, zarówno dla osób duchownych, jak
i świeckich.
Pustelnię nawiedził także wielki czciciel Krakowskiego Biedaczyny - Ojciec Święty Jan Paweł II, podczas
pielgrzymki do Ojczyzny, po beatyfikacji S. Bernardyny
Jabłońskiej pod Wielką Krokwią 6 czerwca 1997 r.
Stańmy w zadumie nad tym miejscem, gdzie wśród
surowego piękna gór dojrzewały do świętości te dwie
postacie, których dewizą życiową była dobroć na miarę
codziennego chleba.

SIOSTRA DAMIANA
W klasztorze – pustelni na Kalatówkach spędziła
wiele lat nasza rodaczka - s. Damiana Maciejowska.
Wykonywała wiele rozmaitych posług, które jej zlecały
władze zakonne: ogrodniczki, zakrystianki i organistki.
Umacniała się w powołaniu zakonnym i odkrywała różne
talenty m.in. talent rzeźbiarski. Na terenie klasztoru
wygospodarowała sobie małą pracownię.

W tym roku s. Damiana wraz ze swoimi siostrami
z powołania obchodziła Jubileusz 25-lecia profesji
zakonnej. Pięknie się złożyło, że Jubileusz s. Damiany
wypadł w „Roku życia osób konsekrowanych”
Dziękując Bogu za dar powołania s. Damiany
i innych naszych Sióstr Rodaczek prośmy Pana
Boga za przyczyną św. Brata Alberta i błog.

Siostry Bernardyny o nowe i święte powołania
do Zgromadzenia Sióstr Albertynek również
i z naszej parafii.

Pierwsze - nie walcz sama z pokusą, ale natychmiast odsłoń ją spowiednikowi, a wtenczas pokusa straci całą swą siłę; Drugie - w tych
doświadczeniach nie trać pokoju, przeżywaj moją obecność,
proś o pomoc Matkę moją i świętych;
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ŻYWY RÓŻANIEC
– ŻYWY KOŚCIÓŁ – ŻYWA WIARA
RÓŻA ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ
Święta Katarzyna Aleksandryjska należała do
najbardziej znanych świętych, szczególnie na
Wschodzie, chociaż jej kult rozwinął się także i na
Zachodzie. Jednakże mało jest o niej wiadomości.
Są dwa opisy jej męki i śmierci, ale pochodzą
dopiero z wieku VI i są powiązane z legendami.
Są dwa świadectwa o św. Katarzynie z wieku IV,
bliskie czasów świętej. Dali je św. Rufin i Euzebiusz
z Cezarei Palestyńskiej.
Według zachowanych źródeł Katarzyna pochodziła
ze stolicy Egiptu, Aleksandrii, wywodziła się z królewskiego rodu. Była więc osobą zamożną i bardzo
wykształconą we wszystkich ówczesnych dziedzinach. Miała wielu znamienitych kandydatów na
męża, ale ich propozycje odrzucała, złożyła bowiem,
jako chrześcijanka dozgonny ślub czystości.
W wieku 18 lat umacniała w wierze chrześcijan
prześladowanych za czasów rzymskiego cesarza
Maksencjusza. Próbowała również przekonać
swoimi argumentami samego cesarza, obecnego
wówczas w Aleksandrii, do wiary w Chrystusa.
Maksencjusz zarządził dysputę grona kilkunastu
filozofów z Katarzyną. Filozofowie zostali
przekonani przez Katarzynę i nawrócili się na
chrześcijaństwo.
Katarzyna, jak bywało to z innymi chrześcijanami podczas prześladowań, była zmuszana do

złożenia ofiary pogańskim bożkom, w konsekwencji do wyparcia się wiary w Chrystusa, lecz nie
poddała się. Aresztowano ją i poddano strasznym
torturom: „smagano żyłami wołowymi tak, że ciało
męczennicy było jedną raną, morzono głodem,
łamano jej kości, wreszcie ścięto mieczem”. Było to
na początku IV wieku około roku 307-312. Według
legendy ciało św. Katarzyny aniołowie przenieśli
z Aleksandrii do kościoła klasztornego na Górze
Synaj, gdzie relikwie świętej przebywają do dzisiaj.
Kult św. Katarzyny znany początkowo w Egipcie,

Trzecie - miej tę pewność, że ja na ciebie patrzę i wspieram cię;
czwarte - nie lękaj się ani walk duchowych, ani żadnych pokus, bo ja
cię wspieram, byleś ty chciała walczyć; wiedz, że zawsze zwycięstwo
jest po twojej stronie;
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rozpowszechnił się na cały chrześcijański Wschód,
a jego centrum była wspomniana Góra Synaj.
W Kościele Zachodnim znany jest od wieku VIII.
Cześć św. Katarzyny w średniowieczu propagowali
benedyktyni z opactwa Monte Cassino. Powstało
wiele świątyń pod wezwaniem świętej. O żywym
kulcie świętej męczennicy świadczą jej patronaty.
Święta Katarzyna jest patronką Zakonu
Katarzynek, adwokatów, filozofów chrześcijańskich, kolejarzy, kołodziejów, młynarzy, modystek,
mówców, literatów, powroźników, prządek, stowarzyszeń literackich, studentów, szwaczek, uczonych,
woźniców, zecerów, prostego ludu, uniwersytetów.
Liturgiczny obchód ku czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy, przypada na
dzień 25 listopada.
W ikonografii św. Katarzyna jest ukazywana
„jako młoda dziewica o niezwykłej urodzie,
w koronie na rozpuszczonych falujących włosach,
w bogatej sukni, z księgą w dłoni lub jako
męczennica z atrybutami męczeństwa (koło zębate,
miecz), u jej stóp leży niekiedy głowa lub postać
cesarza Maksencjusza; atrybutem Katarzyny jest
także pierścień zaręczynowy, wkładany jej na palec
przez Dziecię Jezus — jest to symbol mistycznych
zaślubin z Chrystusem”.

„Boże, Ty ukazujesz moc w ludzkiej słabości,
od Ciebie święta Katarzyna otrzymała siłę
do zniesienia męczeństwa, niech wszystkim,
którzy radują się jej chwałą, zawsze wyprasza
łaskę do przezwyciężania pokus.”

Róża św. Katarzyny
Aleksandryjsiej
Jurasz Weronika
Ślósarczyk Teresa
Krzus Ewa
Dudka Maria
Maślanka Anna
Kupczak Bronisława
Jurasz Aniela
Zuziak Zofia
Wojtyła Stefania
Wojtyła Alina
Wojtyła Magdalena
Jurasz Maria
Kupczak Zofia
Pawlik Anna
Piwowarczyk Barbara
Pszczółka Maria
Golec Krystyna
Gluza Maria
Bednarz Katarzyna
Jurasz Ewa

Piąte - wiedz, że przez mężną walkę oddajesz mi wielką chwałę,
a sobie skarbisz zasługi, pokusa daje sposobność do okazania mi
wierności.
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NASZE WSPÓLNE WĘDROWANIE

Śladami Wikingów i nie tylko… (Norwegia, Dania, Szwecja )
Nasze wspólne wędrowanie

rozpoczęliśmy od mszy świętej
w kościele w Oświęcimiu. Przy
dźwiękach pięknej muzyki gitarowej
prosiliśmy o bezpieczne pielgrzymowanie i dobrą pogodę. Pierwszy dzień
to przejazd przez całą Polskę aż do
Świnoujścia, gdzie nocnym promem
popłynęliśmy do Ystad. Na początek
zwiedzaliśmy miasto Goteborg w
Szwecji. Podziwialiśmy piękny
budynek opery, największy wieżowiec
pomalowany w tak charakterystyczny sposób, że otrzymał przydomek
„Szminka”. Spacerowaliśmy główną
ulicą miasta, gdzie znajdują się
wielkie centra handlowe i piękny park.
Następnie autokarem dotarliśmy do
słynnego 80 – hektarowego Parku
Vigenlanda, w którym znajduje się
212 rzeźb. Wszystkie zaprojektował
Gustav Vigenland. Artysta twierdził,
iż jego prace muszą być ponadczasowe, nie przypisane do żadnej epoki,
dlatego postacie są bez ubrań.
Jedną z atrakcji turystycznych
w Norwegii jest słynna skocznia
narciarska Holmenkollen. Nasz
skoczek Adam Małysz pięciokrotnie triumfował na tym obiekcie
w konkursach Pucharu Świata –
za co został okrzyknięty „królem
Holmenkollen”. Skocznia została
odbudowana i ponownie otwarta
w 2010 roku. Zmagania sportowców
na trybunach może tam teraz oglądać
30 000 widzów.

Największa nędza nie powstrzymuje mnie od połączenia się z duszą,
ale gdzie pycha, tam mnie nie ma.
Łaski z mojego miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a nim
jest - ufność.
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Będąc w Oslo, nie można nie odwiedzić Ratusza,
w którym mają swą siedzibę władze miasta. Jest też galeria
sztuki oraz pomieszczenia biurowe. Corocznie odbywa
się tam ceremonia wręczania Pokojowej Nagrody Nobla.
W stolicy odwiedziliśmy również Muzeum Łodzi
Wikingów. Prezentowane są w nim trzy dębowe łodzie
wraz ze znalezionymi w nich przedmiotami. Największa
z nich ma 25m długości i 5m szerokości. Wikingowie
grzebali swych zmarłych z całym dobytkiem i tak wewnątrz
jednej łodzi odnaleziono podwójny pochówek kobiecy,
przedmioty codziennego użytku jak również wóz, sanie,
krzesło, namiot z drobnym inwentarzem oraz szczątki psów
i koni.

Kierując się dalej na północ jechaliśmy
jednym z piękniejszych górskich płaskowyżów
w Europie – Hardangervid, gdzie znajduje się największe
siedlisko reniferów. Niestety, nie udało się nam żadnego
spotkać. Mieliśmy natomiast okazję pochodzić po
śniegu.
Kolejną najczęściej odwiedzaną atrakcją turystyczną jest wodospad Voringsfossen (182m), około
300km od Oslo. Potężny wodospad spadający na dno
głębokiego kanionu jest przepiękny. Znajduje się tam

punkt widokowy skąd można
zobaczyć cała panoramę
doliny, która zapiera dech
w piersiach.
Następnie dotarliśmy do
Bergen, gdzie jak podają
statystyki przez 250 dni
w roku pada deszcz. Nas
powitało piękne słońce
i mnóstwo ludzi spacerujących wzdłuż nabrzeża.
Największą atrakcją tego
miasta jest słynny norweski
targ rybny pod gołym niebem,
gdzie można zobaczyć
świeże kraby, dorsze, mięso
wieloryba, wędzone łososie,
kiełbasę z renifera oraz wiele
innych artykułów. Podziwialiśmy również kolorowe
drewniane budynki, które zaczęto budować już w średniowieczu. Wielokrotne pożary rujnowały te domy ale
odbudowywano je zawsze według oryginalnych starych
wzorów z użyciem tradycyjnych metod, aby zachować
unikalną drewnianą architekturę.

Głównym punktem naszej wyprawy był
przeszło dwugodzinny rejs statkiem po najgłębszych
i najdłuższych fiordach Norwegii: Sognefjord, Aurlandfjord i Nacroyfjord. Największy z nich ma 204km
długości i aż 1300m głębokości. Wokół fiordów jest
wiele atrakcji turystycznych. W pobliżu znajduje się
największy europejski lodowiec, można zobaczyć
drewniany, słupkowy kościółek, małe wioski do których
można dostać się tylko drogą wodną. Lecz fiordy to
przede wszystkim niezapomniane krajobrazy, które łączą
piękno górskich szczytów z taflą morskiej wody. Dzięki
pięknej pogodzie, która nie opuszczała nas przez cały
czas trwania wycieczki, mogliśmy zrobić mnóstwo
cudownych zdjęć aby jak najdłużej zachować przepiękne
widoki w pamięci.
Ale to nie koniec atrakcji! Tego samego dnia czekała
nas jeszcze jedna przejażdżka – tym razem kolejką

Uczucie nie zawsze jest w twej mocy; poznasz po tym, czy masz
miłość, jeżeli po doznanych przykrościach i przeciwnościach nie tracisz
spokoju, ale modlisz się za tych, od których doznałaś cierpienia,
i życzysz im dobrze.
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Flam Line. Jedną z najpiękniejszych
kolejek widokowych w Europie.
Różnica wzniesień to 865m, długość
trasy to około 20km w tym 20 tuneli.

W drodze powrotnej za-

trzymaliśmy się w Kopenhadze
stolicy Danii, gdzie wraz z panią
przewodnik zobaczyliśmy: Pałac
Królewski (niestety w tym czasie nie
przebywała tam rodzina królewska),
Parlament, Małą Syrenkę oraz jedną
z największych i najpiękniejszych
fontann Kopenhagi – Fontannę
Gefion. Fontanna ta przedstawia
boginię rolnictwa wraz z jej czterema
synami przemienionymi w woły
ciągnące pług. Figury są ogromnych
rozmiarów i zachwycają detalami,
a wypływająca woda sprawia, że
posągi wyglądają jak żywe. Na koniec
wizyty udaliśmy się na spacer po najdłuższym deptaku Północnej Europy
– ulicą Stroger, znaną z najmodniejszych sklepów, występów licznych
artystów, muzyków i kawiarenek.
Każdego dnia uczestniczyliśmy
w Eucharystii, którą sprawował
ks. Adam. Na trasie naszego pielgrzymowania nie było zbyt wielu
kościołów, dlatego nasze msze
święte odprawiane były w różnych
malowniczych miejscach: w parku,
nad jeziorem, niedaleko wodospadu,
pośród skał.
W czasie wycieczki autokarem
pokonaliśmy około 4 000km. Podczas
jazdy podziwialiśmy przepiękne
krajobrazy, które im dalej na północ,
to były ciekawsze. Mieliśmy okazję jechać tunelem
liczącym około 24km oraz, w co trudna uwierzyć,
rondem w tunelu. Widzieliśmy również dom na którego
dachu rosną najprawdziwsze świerki. W czasie trwania

wycieczki spotykaliśmy się z ogromną serdecznością
i gościnnością mieszkańców. Każdemu, kto ma trochę
wolnego czasu i oszczędności, polecam wycieczkę do
krajów Wikingów!
				
Agnieszka Maślanka

Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej,
wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje
świat na ostateczne przyjście moje.
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Pielgrzymka do Miechowa
W dniu 14 marca 2015 o godzinie 7:30 wyruszyła
pielgrzymka z parafii Matki Bożej Częstochowskiej
z Żabnicy do Miechowa, zwanego Polską Jerozolimą.
Zapału gorących serc do modlitwy parafian, nie ostudził
nawet padający deszcz, który nam towarzyszył przez
cały dzień.
Na miejscu byliśmy o godzinie 11:00. Zaraz po
przybyciu do bazyliki w Miechowie, została odprawiona
Msza Święta przez księdza Adama w kaplicy Grobu
Bożego. Nakarmieni słowem Bożym, po Mszy Świętej

zaczęliśmy zwiedzać wnętrze kościoła Grobu Bożego
w Miechowie. A było co zwiedzać! Bo w bazylice
jest aż dwanaście ołtarzy i trzydzieści figur świętych.
Nie wszystko mogliśmy zwiedzić gdyż zajęło by nam
to dużo czasu. Szczegółowo zwiedziliśmy kaplicę
Marii Magdaleny, gdzie znajdowała się makieta całego
klasztoru.
Głównym elementem naszego pielgrzymowania
było zwiedzenie Kaplicy Bożego Grobu, który jest
kopią bazyliki w Jerozolimie. Na ścianie w kaplicy
został wmurowany kamień wyjęty z Grobu Jezusa

Chrystusa w Jerozolimie. W XII stuleciu człowiek
o imieniu Jaksa powróciwszy z pielgrzymki do Ziemi
Świętej do Miechowa dał początek na ziemiach polskich
wspólnocie zakonnej Stróżów Grobu Bożego zwanych
,,Bożogrobcami”. Zakon ten zapoczątkował w czasie
wielkiego tygodnia ubieranie symbolicznego Grobu
Pana Jezusa. Wiele ciekawych wiadomości dowiedzieliśmy się o tym zakonie ,,Bożogrobowców” w Polsce.
Po zwiedzeniu bazyliki udaliśmy się do muzeum,
gdzie podziwialiśmy piękne szaty, w jakie przyodziewali
się zakonnicy z tamtych czasów, oraz wierną kopię
Całunu Turyńskiego. Po zwiedzeniu muzeum udaliśmy
się w drogę powrotną, podczas której zatrzymaliśmy
się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Tam uczestniczyliśmy w Koronce do Bożego
Miłosierdzia. Był także czas na prywatną modlitwę.
Czas szybko mijał i trzeba było wracać do domu.
Do Żabnicy dojechaliśmy szczęśliwie o godzinie 18:30.
Bardzo dziękujemy księdzu Adamowi za zabranie nas
do tych Świętych i ciekawych miejsc.
						
Anna
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PIELGRZYMKA DO SANKTUARIÓW
W TUCHOWIE I ZABAWIE
W sobotę – 18 kwietnia o
godzinie 7.00 zgromadziliśmy się
przed kościołem i prawie wszyscy
pielgrzymi wstąpili do świątyni na
krótką modlitwę, prosząc Pana Jezusaukrytego w Najświętszym Sakramencie, Jego Matki i naszej Matki
Bożej Częstochowskiej o szczęśliwe
pielgrzymowanie. O godzinie 7.15
wyruszyliśmy w drogę rozpoczynając
ją modlitwą. Odśpiewaliśmy pieśń
„Kiedy ranne wstają zorze…” i inne
pieśni oraz Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi. W ciągu dnia odmówiliśmy
Różaniec i Koronkę do Miłosierdzia
Bożego. I tak dojechaliśmy około
godziny 11 do Tuchowa, do Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej.
Kościół ten jest pod wezwaniem
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i Świętego
Stanisława Biskupa i Męczennika. W 2010 roku Ojciec
Święty, Benedykt XVI, wyniósł światynie do godności
Bazyliki Mniejszej. Opiekę nad Bazyliką sprawują od
1983 roku Ojcowie Redemptoryści.
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Później wszyscy wzięliśmu udział we Mszy świętej,
którą odprawił ks. Adam. Po Mszy świętej, jeden z ojców
opowiedział nam historię kościoła i mieliśmy okazję
zwiedzić muzemu oraz piękną ruchomą szopkę. Tak
zakończyliśmy zwiedzanie Sanktuarium W Tuchowie,
po czym udaliśmy się do miejscowości Zabawa, w która
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jest miejscem życia i męczeńskiej śmierci bł. Karoliny
Kózkówny. Tam zwiedziliśmy muzeum umieszczone
w miejscu urodzenia się Błogosławionej, a później
przeszliśmy Drogą Krzyżową, prowadzącą od jej domu
na miejsce męczeńskiej śmierci. Zwiedzieliśmy również
kościół – Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny.
Tym wydarzniem zakończyła się nasza pielgrzymka.
Pogoda nam dopisała, a w drodze powrotnej modlitwą
i pieśnią dziękowaliśmy Panu Bogu za szczęśliwe pielgrzymowanie. Do Żabnicy wróciliśmy około godziny
20.00. Za to wszystko Chwała Panu.
						
Pielgrzymi

Ministranci i młodzież w Tarnowskich Górach.
7 marca 2015 roku spod naszego kościoła wyruszyła
wycieczka do Tarnowskich Gór. Z samego rana ministranci wraz z Oazą zerwali się z łóżek i radosnym
krokiem podążyli na kolejną wyprawę z naszym
księdzem Wikariuszem.
Mimo tego, że czekała nas prawie trzygodzinna
droga autokarem, nikt nie narzekał i pełni energii
oraz optymizmu, ciekawi następnych miejsc, które
odwiedzimy, pożegnaliśmy się z Żabnicą.
Sprzyjająca pogoda i optymizm każdego z nas
sprawił, że droga minęła nam w mgnieniu oka i szybko
dotarliśmy do celu. Pierwszym miejscem, które zwiedziliśmy, a właściwie przepłynęliśmy była Sztolnia
Czarnego Pstrąga, gdyż zwiedzanie owej sztolni
odbywa się za pomocą łodzi.
Przewodnik, niczym mityczny Charon przeprawił nas
od jednego szybu do drugiego, pchając łodzie, a zarazem
snując opowieści górnicze. Po drodze minęliśmy trzy
wzniesione przez górników specjalne obudowy, zwane

bramami. Każda z nich miała swoją nazwę. Początkowo
połowa z nas bała się podziemnej przeprawy przez
600 metrów, ale z czasem strach nas opuścił. Przepływając pierwszą bramę - Bramę Odwagi, nasze
obawy zostały daleko za nami, a my kierowaliśmy się
dalej, aż dotarliśmy do Bramy Temidy, zwanej inaczej
Bramą Lenistwa. Tutaj mogliśmy pozbyć się naszych
wad, a zwłaszcza lenistwa pukając trzy razy palcem
w ścianę. Docierając do końca szybu mieliśmy pewność,
że będziemy szczęśliwsi, mądrzejsi, bądź bogatsi, albo
nawet wszystko na raz, gdyż zgodnie z legendą, gdy
przepływając przez Bramę Mądrości spadną na nas
krople wody, któraś z tych wartości będzie nam towarzyszyła.
Gdy wysiedliśmy z łódek spacerem wróciliśmy do
autokaru, by wyruszyć w dalszą część wycieczki.
Dla rozprostowania nóg udaliśmy się na Kopiec
Wyzwolenia. Początkowo nikomu nie chciało
wdrapywać się ponad 350 m n.p.m. ale kręta ścieżka
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i słońce sprawiły, że nikt nawet nie poczuł tej
wysokości. Po uwiecznieniu naszego wyczynu
i podziwianiu dookoła cudownych widoków
zeszliśmy, a niektórzy „zlecieli”, z góry
i udaliśmy się do ostatnich już miejsc w naszym
planie wycieczki.
Swoim pięknem i okazałością zachwyciło
nas Sanktuarium Matki Sprawiedliwości
i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich.
Na przełomach wieków sanktuarium piekarskie
odwiedziło wiele osobistości życia społecznego
i politycznego takich jak: Jan III Sobieski,
bł. Matka Teresa z Kalkuty, św. Jan Paweł II
oraz Benedykt XVI, a teraz nawet i my
mieliśmy okazję tam gościć.
Nasza przewodniczka opowiedziała nam
o odbytych do tego miejsca pielgrzymkach,
cudownym obrazie Matki Boskiej Piekarskiej
oraz o historii Sanktuarium. Po ciekawych opowieściach, modlitwie i zwiedzeniu Bazyliki Najświętszej Maryi Panny, świętego Bartłomieja oraz Kalwarii
Piekarskiej, jako pierwsza grupa w tym roku mieliśmy
okazję odwiedzić Muzeum Sanktuaryjne, gdzie zobaczyliśmy niezwykłe eksponaty związane z działaniem
Bożej Opatrzności.
Zachwyceni, ale i zarazem lekko zmęczeni opuściliśmy Piekary Śląskie i udaliśmy się w drogę powrotną.
Początkowo padliśmy jak zabici na siedzenia autokaru,
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ale po nabraniu sił w oczekiwanym długo KFC byliśmy
pełni energii, radośnie pokonywaliśmy każdy kilometr
drogi śpiewając zarówno pieśni religijne, jak i znane
przyśpiewki góralskie. Droga do Żabnicy minęła nam
równie przyjemnie jak droga do Tarnowskich Gór.
Z niecierpliwością oczekujemy następnej wycieczki
i mamy nadzieję, że dobry humor i piękna pogoda
znów nam dopiszą.
					
Andżelika Moc
					
Kl. II Gimnazjum
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Jubileusz 25-lecia
Domowego Kościoła Ruchu Światło - Życie w Żabnicy.
Rys historyczny…

Oaza Rodzin Domowego Kościoła powstała
w naszej parafii we wrześniu 1990 roku. Inicjatorem
był ówczesny proboszcz Ks. Mieczysław Danielczyk
, który opiekował się wspólnotą przez pierwsze trzy
lata wraz z Ks. Jerzym Musiałkiem z Cięciny. W tym
czasie do wspólnoty należało 9 małżeństw. Od 1994
roku wspólnotę tworzy 5 małżeństw. Od 2013 r. do
dzisiaj krąg małżeństw Domowego Kościoła tworzy
6 małżeństw. Są to małżeństwa:
Maria i Stanisław Dończyk, Maria i Mieczysław
Gluza, Maria i Emil Kupczak, Władysława
i Stanisław Rubys, Weronika i Franciszek Jurasz,
Barbara i Andrzej Wróbel.
Przez kolejne lata opiekują się naszą wspólnotą księża
posługujący w naszej parafii:
Ks. Józef Baran, Ks. Wacław Pelczar, Ks. Jarosław
Fijołek, Ks. Andrzej Bojda, Ks. Władysław Cader,
Ks. Arkadiusz Talik, Ks. Maciej Jenkner i Ks. Adam
Ciapka dzisiaj opiekujący się naszą wspólnotą. Bogu
niech będą dzięki za ich posługę.

25 lat minęło jak jeden dzień …

Uroczysta Dziękczynna Msza św. z racji Jubileuszu 25
lecia Oazy Rodzin w naszej parafii została odprawiona 3
października 2015 roku o godz. 18:00. Na tę uroczystość
byli zaproszeni: Moderator Diecezjalny Domowego
Kościoła Ks. Jerzy Musiałek, Moderator Rejonu
Żywiec II Domowego Kościoła Ks. Paweł Rojczyk
oraz para diecezjalna Domowego Kościoła; Anita
i Krzysztof Tyrybon. Cała wspólnota kręgu małżeństw
Domowego Kościoła czynnie uczestniczyła we Mszy
św. i prowadziła modlitwę różańcową . Para diecezjalna
w czasie Mszy św. opowiedziała o drodze formacyjnej
w Domowym Kościele i dala świadectwo życia – dobra,
jakiego doświadczyli i doświadczają od Boga trwając
w tej wspólnocie Kościoła. W tej radości zapraszali
małżeństwa sakramentalne i ich rodziny do wspólnoty
rodzin Domowego Kościoła Ruchu Światło Życie. To
wspaniała droga wzrastania w wierze - odkrywania
swojego powołania do małżeństwa i rodziny, relacji
miłości miedzy sobą, doświadczenia miłości Boga,
Jego Bożych Darów. Nie lękaj się – ta Wspólnota jest
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mocno zakorzeniona w Kościele Katolickim, w Jego
nauczaniu i posłuszeństwie Jego Pasterzom.
Twórcą Ruchu Światło - Życie był Ks. Franciszek
Blachnicki. Ten Ruch trwa w Polsce i poza jej granicami
od ponad 40 lat. Obejmuje swoim programem formacyjnym także dzieci i młodzież. Wszystkie dodatkowe
informacje można znaleźć na stronie internetowej
www.dk.oaza.pl

Aż do końca życia – Boga wielbić
pragniemy…

Nasz czas spotkania z naszym Panem i Zbawicielem
Jezusem Chrystusem to: modlitwa osobista, małżeńska,
rodzina; codzienne karmienie się słowem Bożym z kart
Pisma Świętego, częste uczestnictwo w Eucharystii, na

której możemy się karmić Jego Słowem i Ciałem; comiesięczny dialog małżeński, podczas którego uczymy
się wzajemnie siebie słuchać z miłością i szczerze
rozmawiać o wszystkich dziedzinach naszego życia małżeńskiego i rodzinnego, podejmujemy wspólne decyzje
odnośnie naszych planów i marzeń, uczestniczymy
w rekolekcjach organizowanych cyklicznie przez
Diakonie naszego Ruchu Światło Życie. Codziennie
prosimy na modlitwie Ducha Świętego o Jego Dary
i Moc, aby nasze życie było spełnione w Bogu Ojcu
Wszechmogącym. Wierzymy głęboko, że tylko ON
przemienia nasze serca do miłości i świętości. Chwała
Panu!
Maria i Stanisław Dończyk
Para animatorska Kręgu Domowego Kościoła

Z kroniki parafialnej
Poniższe wpisy kończą Kronikę Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej Oddział w Żabnicy.
Czasami zwykła data nabiera dramatycznego charakteru i mówi więcej niż wszystkie komentarze.
„Czuwaj!
Żabnica, 26. VII. 1939 r.”
A później był 1 września 1939 roku. Westerplatte i Węgierska Górka. Trzeba dziękować Panu Bogu, że dzisiejsze
daty, są tylko zwykłymi datami, a nie synonimami narodowych tragedii. A „Czuwaj!” i czuwanie aktualne są
w każdym czasie.
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RÓWNOŚĆ I WOLNOŚĆ
WYBORU
Coraz częściej, być może pod presją wyborów,
niewierzący usiłują nas zdyscyplinować według
swojej wiary- niewiary. Zapominają, że korzystają
z naszego dorobku – nie tylko materialnego, ale
przede wszystkim duchowego i społecznego. Przepisujemy dwa artykuły z portalu Fronda.pl, aby ukazać
absurd próby wypchnięcia nas poza obywatelskie społeczeństwo (nawiasem mówiąc, w Kościele świeccy to
wszyscy wierni niekonsekrowani ślubami zakonnymi
lub święceniami kapłańskimi) przez odbieranie prawa
do pogłębiania wiary w swojej szkole jak i pozbawienie udziału w kształtowaniu swojego państwa bez
rezygnacji ze swojej chrześcijańskiej tożsamości. Czyli
sprowadzenie nas do roli podatników ateistycznego
państwa. Znowu niektórzy nazywają walką o postęp,
cofnięcie nas do czasów chrześcijańskich katakumb.
ANI ZŁOTÓWKI KATOLIKÓW NA SZKOŁY
BEZ KATECHEZY – to najlepsza odpowiedź na
postulaty antyklerykałów z inicjatywy „Świecka
szkoła”. Chcecie mieć szkoły bez religii? OK, ale
wara wam od podatków katolików!
Szczerze mówiąc mam dość tłumaczenia, że szkoła
nie jest własnością ateistów, antyklerykałów czy wolnomyślicieli. Nie jest też własnością państwa. Ona
jest publiczna, to znaczy obywatelska. A tak się
składa, że w naszym kraju, wciąż większość Polaków
deklaruje się jako ludzie wierzący. I większość z nas
nadal chce przekazywania tej wiary naszym dzieciom.
Nie tylko w domu, ale także w szkole. Czy mamy do
tego prawo? Jasne, że tak. Państwo, które chce nas
tego pozbawić byłoby totalitarne, a ludzie, którzy
się za tym opowiadają, nawet jeśli odwołują się do
argumentów finansowych, w istocie nawiązują do
bolszewickiego (bo pozbawionego Boga) modelu
edukacji.
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Naszą odpowiedzią na postulaty zwolenników
„świeckiej szkoły” powinna być prosta propozycja.
Jeśli chcecie mieć szkoły bezbożników to je sobie
zakładajcie. Ja chciałem, by moje dzieci odbierały
wychowanie w pełni spójne z moimi poglądami,
więc wysłałem je do szkół katolickich, a jeśli Wam
przeszkadza religia, to zbudujcie sobie – z własnych
pieniędzy – szkoły młodych bezbożników. A jeśli już
chcecie zmieniać prawo, to w taki sposób, by zamiast
pozbawiać kogoś prawa do religii, dać rodzicom
prawo wyboru. Jak to zrobić? Odpowiedź jest bardzo
prosta: niech subwencja edukacyjna idzie w całości za
dzieckiem do szkoły, którą rodzice wybiorą. Jeśli jest
to szkoła katolicka niech pieniądze przeznaczone na
jego edukację idą właśnie tam, a jeśli wy założycie
sobie szkoły bezbożników, to niech kasa na wasze
dzieci (ile ich macie, drodzy specjaliści od „świeckiej
edukacji”?) idzie za nimi. I będzie normalnie.
Kłopot polega na tym, że oni nie chcą normalności. Nie chcą, bo wiedzą, że na całym świecie,
nawet w ateistycznej Francji, lewicowcy i liberałowie posyłają dzieci do szkół katolickich, które są
zwyczajnie lepsze od laickich, które uczą jedynie
wolnego myślenia. Nie chcą tego także dlatego, że
im wcale nie chodzi o wolność wyboru i o pieniądze,
ale o to, by odebrać ciężko wywalczoną wolność
nauczania religii naszym dzieciom, i by wrócić do
bolszewickich, komunistycznych standardów. I to
na zgody być nie może.
				

Tomasz P. Terlikowski

O FARSIE DEMOKRACJI I „PCHANIU SIĘ
KOŚCIOŁA DO POLITYKI”
Ileż to razy słyszy się od „światłych”, „postępowych” i „zatroskanych” o stan demokracji w Polsce
polityków: niech Kościół, księża do polityki się nie
pchają! Tak jakby biskupi, księża, zakonnicy nie byli
obywatelami tego państwa, nie płacili podatków i
dlatego nie mieli prawa zabierać głosu w istotnych
sprawach dotyczących naszej Ojczyzny i obywateli.
Na biskupów, kapłanów, którzy mają odwagę
wytykać błędy i grzechy rządzącym, którzy to bardziej
swoimi działaniami przypominają reżim totalitarny
niż demokratyczną władzę, trwa nagonka w prorządowych mediach, dokonuje się manipulacji, a nawet
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ucieka się do jawnych kłamstw, aby zniszczyć ich
autorytet i odebrać im prawo głosu.
Zadaniem katolika, każdego katolika w tym także
duchownych, jest zajmowanie się polityką. Bo polityka
to „najwznioślejsza forma miłości”, to troska o dobro
wspólne, jakim jest Naród i Ojczyzna. Żaden katolik
nie może milczeć, gdy deptana jest godność osoby
ludzkiej, jej fundamentalne prawo do życia. Gdy
deptane są swobody obywatelskie, gdy z wyborów,
które są fundamentem demokratycznego państwa,
robi się farsę, zezwala się na ich fałszowanie i potem
stara się wmówić społeczeństwu, że nic się nie stało,
a tych, którzy domagają się ich powtórzenia posądza
się o „odmęty szaleństwa”.
W swojej zeszłorocznej homilii papież Franciszek
przypomniał, że obywatele nie mogą nie interesować się polityką. Nikt z nas nie może powiedzieć:
«Ja w to nie wchodzę, to oni rządzą...». Ależ nie,
odpowiadam za to jak rządzą, i muszę uczynić
wszystko, co w moich siłach, aby rządzili dobrze,
starając się jak najpełniej uczestniczyć w życiu politycznym. Polityka - mówi nauka społeczna Kościoła
jest jedną z najwznioślejszych form miłości, gdyż

jest służbą dobru wspólnemu. Nie mogę umyć rąk.
Wszyscy musimy coś dać z siebie - powiedział papież
Franciszek. WSZYSCY tzn. i świeccy i duchowni, bo
jakby nie było, duchowni też są obywatelami danego
państwa i mają takie same prawa jak pozostali! Nie
mogą „nie pchać się do polityki”, gdy widzą jak
wartości narodowe, patriotyczne nazywa się „nienormalnością” itd.
Wiadomo, że realny wpływ na to, kto w danym
państwie otrzyma władzę, mamy przede wszystkim
w czasie wyborów. Dlatego udział w wyborach
to obowiązek sumienia każdego chrześcijanina
wypływający z czwartego przykazania Dekalogu:
czcij ojca swego i matkę swoją. Ojczyzna to Matka
i dlatego nie mogę zwalniać się z obowiązku troski
o tę Matkę, troski o to, kto nią będzie rządził i jak
będzie nią rządził. Dlatego Papież wyraźnie stwierdza:
Dobry katolik miesza się do polityki, dając z siebie
to, co najlepsze, aby rządzący mógł dobrze rządzić,
czyli organizować społeczeństwo tak, aby obywatel
wzrastał w nim do coraz większego dobra i aby
jak największa liczba obywateli miała w tym dobru
udział.
				
dk. Jacek Jan Pawłowicz

Życzenia
„Jako pasterz Kościoła pragnę wyrazić uznanie i podziękowanie tym wszystkim wychowawcom
i nauczycielom, którzy w trudnych, a czasem w bardzo trudnych warunkach, swoim słowem i postępowaniem, dzięki odwadze i mądrej roztropności pomogli w ogromnej mierze zachować i przekazać
młodzieży autentyczne wartości chrześcijańskie i narodowe. To ich świadectwo było i pozostaje szczególnie cenne.”
											św. Jan Paweł II

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
wszystkim Nauczycielom i Wychowawcom,
Dyrekcjom Gimnazjum i Przedszkola
oraz nowej Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej
życzymy
opieki ich Patrona, św. Jana Kantego, który najdoskonalej potrafił połączyć troskę o dusze
swoich wychowanków z dbałością o rzetelność w zdobywaniu przez nich wiedzy.
Niech będzie świątobliwym przykładem bycia światłem dla doświadczających mroków
niewiedzy i świadectwem dla wątpiących w moc Bożego Miłosierdzia.
Duszpasterze i Redakcja „Idź ogłoś to po górach”
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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

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!

SALON
KOSMETYCZNY
„Twoje 5 Minut”

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

-Makijaże
-Solarium
-Elektrolecznictwo
-Zabiegi modelujące twarz
-Odmładzanie
-Wyszczuplanie
i modelowanie sylwetki
-Magnetoterapia

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

ul. Łagodna 13, Tel.: 0-784-002-557
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MSZE ŚW.
w niedziele i święta kościelne: 700; 915; 1100; 1800.
1530 (w kaplicy na Skałce od VI do X)
Msze św. w święta zniesione: 700; 1600; 1800.
Msze św. w dni powszednie: 630; 1800 (1730).
NABOŻEŃSTWA W CIĄGU ROKU:
Nowenna do MB Częstochowskiej - środa 1800
Nowenna do Miłosierdzia Bożego (z wystawieniem Najśw. Sakramentu) - czwartek 1800
Koronka do Miłosierdzia Bożego - piątek 1500
Litania i Akt Oddania Najśw. Sercu Pana Jezusa I piątek miesiąca 630 i 1800
Wezwania do Matki Bożej - I sobota miesiąca 630
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu N.M.P. niedziela 640
Nabożeństwa fatimskie - od maja do października
Nabożeństwo majowe, czerwcowe, różańcowe po wieczornej Mszy św.
Nabożeństwo wypominkowe – niedziela 1700
Nieszpory – niedziela 1730
Droga Krzyżowa – piątki Wielkiego Postu 1530
i 1700 , niedziele Wielkiego Postu 800
Gorzkie Żale – niedziele Wielkiego Postu 1715
Nowenna do św. Jana Kantego – przed odpustem
św. Jana Kantego
KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA:
Czwartek 1400-1630
Sprawy pilne codziennie po Mszach św.
Zapowiedzi przedślubne – po wcześniejszym uzgodnieniu dnia i godziny
Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce
nr 11 8131 0005 0014 6157 2000 0010
IDŹ ogłoś to po górach - Czasopismo parafialne;
Redakcja: ks. Proboszcz Jacek Jaskiernia, Andrzej Dżoń,
Lucyna Dżoń. Kontakt z redakcją w kancelarii parafialnej
lub przez Duszpasterzy. Nakład: 1000 egz.
Parafia p.w. M.B. Częstochowskiej, 34-350 Żabnica,
ul. ks. Karola Śmiecha 167

Dożynki
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Urodzinowe życzenia
Święty Nepomucenie
prawie bliźniaku Kantego
wśród sosen zamiast na moście
chronisz mieszkańców od złego
Wśród zawieruchy wojennej
z której Polska powstała
miałeś pilnować dobytku
by rzeka go nie zabrała
Od wieku stoisz na straży
strzegąc wierności i wiary
pośrodku między mostami
odpędzasz grzechów koszmary
W komży kapłańskiej i stule
dla tych co żalem natchnieni
tyś Bożym przebaczeniem
i uchem Chrystusa na ziemi
Wysłuchasz i nikt się nie dowie
jak duszę grzech poniewiera
a w ciszy konfesjonału
Jezus jej niebo otwiera
Powiedz tym którzy za sto lat
przyjdą Ci złożyć życzenia
że świętość to obowiązek
co świat miłością odmienia
					

A.M.D.

