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Kochani!
Przed nami kolejne święta Zmartwychwstania 

Pańskiego. Kościół liturgią Triduum Paschalne-
go każdego roku przypomina nam, że śmierć 
została już zwyciężona i możemy żyć w jedności 
z Bogiem. Jednak codzienne cierpienia i krzyże 
na cmentarzu nie pozwalają zapomnieć o skutkach 
grzechu pierworodnego. Każde nieszczęście jest 
echem tamtego wyboru z raju, gdy pierwsi rodzice 
podjęli decyzję budowania życia bez Pana Boga. 
Zaufali podszeptom szatana i własnemu pomysłowi 
na szczęście. Tamtą decyzją zamienili przeznaczoną 
nam pewność radości na ciągłą niepewność o jutro.

Bóg stając się człowiekiem odwraca porządek 
grzechu. Cierpienie i troski mogą stać się udziałem 
w krzyżu Chrystusa, a śmierć przejściem do życia 
wiecznego. Znowu możemy dokonać wyboru: 
uwierzyć Jezusowi lub się Mu sprzeciwić; 
oczekiwać na niedzielne spotkanie z Nim w Eu-
charystii lub cieszyć się na niedzielną wyprawę do 
supermarketu; uwierzyć w sakramentalne przeba-
czenie grzechów lub zaprzeczać, że je mamy. To 
są życiowe wybory między powrotem do wolności 
dzieci Bożych a trwaniem w niewoli grzechu.

Przez cały Wielki Post podczas Drogi Krzyżowej 
i Gorzkich Żali przypominaliśmy sobie jak bezgra-
nicznie nas Bóg umiłował i jak wiele dla Niego 
znaczymy. Szkoda, że tak wielu ludzi nie chce 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, 
który "pozwolił odnaleźć nam Miłosierdzie.

słyszeć od Pana Jezusa, jak bardzo nas kocha i jak 
bardzo Mu zależy na naszym zbawieniu. Martwimy 
się o zdrowie, pracę, o to, co przyniesie przyszłość. 
Ona nie kończy się na granicy śmierci, lecz sięga 
aż po wieczność. Trzeba ją uwzględnić w swoich 
planach. To od wiecznej nieprzyjaźni z Bogiem 
wybawił nas Jezus. To za wieczne szczęście każdego 
z nas zapłacił cenę męki i śmierci krzyżowej. 
To przez Jego Zmartwychwstanie żyjemy nadzieją 
naszego zmartwychwstania.

Wieczność przeraża, gdy patrzy się na nią przez 
pryzmat grzechu, ale Bóg w tym roku, a szczegól-
nie w tym Wielkim Poście, przypomina o swoim 
Miłosierdziu. Inaczej patrzy się na krzyż, cierpienie 
i niepowodzenia z mocnym zawierzeniem 
i modlitwą „Jezu ufam Tobie!”. On sam upewnił 
nas w tej prawdzie przychodząc do nas w znaku 
swojego Miłosiernego Wizerunku i relikwiach 
swoich świętych: Faustyny i Jana Pawła. Pamięć o 
tym wydarzeniu była i jest pomocą w naszym wiel-
kopostnym i życiowym zmaganiu się o zbawienie. 
Jeszcze bardziej wzmocnimy i utrwalimy to do-
świadczenie przez peregrynację parafialnego 
obrazu Jezusa Miłosiernego po naszych rodzinach. 
Tradycyjna już Droga Krzyżowa ze św. Janem 
Pawłem II pozwoli nam spojrzeć tym razem na 
siebie i krajobraz Żabnicy w świetle okazanego 
nam Miłosierdzia. 

    (Por. 2 Tm 1,18)

DIALOG MIŁOSIERDZIA
Droga Krzyżowa to XIV wyznań miłości Boga do człowieka. 
To dialog Miłosierdzia z grzesznikiem. Równocześnie to szkoła 
myślenia z miłosierdziem o drugim człowieku, tym, który często 
okazuje się naszym krzyżem. Zapisane w „Dzienniczku” słowa 
Siostry Faustyny przeznaczone są dla naszych oczu i uszu, a przede 
wszystkim dla naszego serca i pamięci. Stańmy przynajmniej na 
miejscu św. Faustyny, bo do krzyża Jezusa jesteśmy za słabi i za 
mało miłosierni. Odnajdźmy w zapisach Siostry od Miłosierdzia 
i własnym doświadczeniu dalszy ciąg niekończącego się dialogu 
z miłosierną Miłością.

JEZU UFAM TOBIE !
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Wspomagać nas będą w głębszym rozumieniu 
Tajemnic Wielkiego Tygodnia Rekolekcje Wiel-
kopostne, na które gorąco zapraszam, szcze-
gólnie tych, którym ciężko było do tej pory 
znaleźć czas w swoim zatroskaniu o sprawy 
doczesne. Rekolekcje, które dla nas poprowadzi 
ks. dr hab. Tomasz Dutkiewicz wykładowca Uni-
wersytetu M. Kopernika i Wyższej Szkoły Kultury 
Społecznej i Medialnej w Toruniu zaplanowane są 
na 12,13,14,15,16 marca. W swoich kalendarzach 
proszę już teraz uwzględnić szczegółowy plan 
tych szczególnych ćwiczeń duchowych.

Życząc wszystkim Parafianom radości z udziału 
w zwycięstwie nad grzechem i śmiercią, gorąco 
zapraszam do wspólnego przeżywania liturgii 

Wielkiego Tygodnia: w Wielki Czwartek - dzięk-
czynienia za dar Sakramentu Kapłaństwa i Euchary-
stii; w Wielki Piątek - adoracji krzyża, „na którym 
zawisło zbawienie świata”; w Wielką Sobotę - 
odnowienia w sobie mocy Sakramentu Chrztu do 
życia Zmartwychwstaniem, uwzględniając w tym 
roku również duchowy początek naszej Ojczyzny 
sprzed 1050 lat.

Rezurekcyjne „Alleluja!” niech zabrzmi 
dźwiękiem dzwonu ponad dachami naszych 
domów, lecz przede wszystkim w głębi każdego 
uwolnionego od grzechu i zmartwychwstałego 
w Miłosierdziu serca.

     Ks. Proboszcz

Stacja I – SĄD milczenie 
Jezus: Nie dziw się temu, że jesteś nieraz niewinnie posądzana. 

Ja z miłości ku tobie najpierw wypiłem ten kielich cierpień 
niewinnych (Dz. 289). Kiedy byłem przed Herodem, wypraszałem 
ci łaskę, abyś się umiała wznieść ponad wzgardę ludzką i wiernie 
szła Moimi śladami (Dz. 1164).

s. F.: Jezu, jesteśmy wrażliwi na mowę i zaraz chcemy odpowiadać, 
a nie zważamy na to, czy jest w tym wola Boża, żebyśmy mówili. 
Dusza milcząca jest silna, żadne przeciwności nie zaszkodzą jej, 
jeżeli wytrwa w milczeniu. Dusza milcząca jest zdolna do najgłęb-
szego zjednoczenia z Bogiem (Dz. 477).

 

Z nauczania Ojca Świętego
Jana Pawła II 
i Franciszka 

DROGOWSKAZY

Św. Jan Paweł II wiąże osobistą historię każdego z nas z historią życia naszego 
narodu. Tak jak nasze życie mierzy się nawróceniem, tak w nawróceniu Polski 
jest recepta na odrodzenie łaski życia, które narodziło się tutaj 1050 lat temu.

Pokuta oznacza wewnętrzną przemianę serca 
pod wpływem Słowa Bożego i w perspektywie 
Królestwa Bożego. Ale pokuta oznacza również 
przemianę życia zgodnie z przemianą serca i w tym 
znaczeniu czynienie pokuty dopełnia się w owocach 

pokuty godnych nawrócenia; całe życie staje się 
procesem nawrócenia, a zatem zmierza do stałego 
postępu ku lepszemu. Czynienie pokuty jest zatem 
czymś autentycznym i skutecznym jedynie wówczas, 
gdy wyraża się w aktach i czynach pokutnych. 
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W tym sensie pokuta w chrześcijańskim słowniku 
teologicznym i duchowym oznacza ascezę, to jest 
konkretny i codzienny wysiłek człowieka wspartego 
łaską Bożą, aby stracić swe życie dla Chrystusa, co 
jest jedynym sposobem, by je zyskać; aby porzucić 
dawnego człowieka i przyoblec człowieka nowego; 
aby przezwyciężać w sobie to, co cielesne, by 
zwyciężyło to, co jest duchowe; aby nieustannie 
wznosić się od rzeczy, które są na ziemi, do tych, 
które są w górze, gdzie przebywa Chrystus. Pokuta 
jest zatem nawróceniem, które przechodzi z serca 
do czynów, a więc do całego chrześcijańskiego 
życia.

W każdym z tych znaczeń pokuta jest ściśle 
połączona z pojednaniem, ponieważ pojednanie się 
z Bogiem, z sobą samym i z innymi zakłada 
pokonanie radykalnego rozdarcia, którym jest 
grzech; dokonuje się to jedynie poprzez wewnętrzną 
przemianę, czyli nawrócenie, które owocuje w życiu 
poprzez uczynki pokutne (Reconciliatio et paeni-
tentia, nr 4).

Nawrócenie do Chrystusa związane jest z chrztem, 
i to nie tylko dlatego, że taka jest praktyka Kościoła, 
ale z woli Chrystusa, który posłał uczniów, aby 
nauczali narody i chrzcili je, a także z wynika-
jącej z samej istoty rzeczy potrzeby otrzymania 
pełni nowego życia w Nim: „Zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam ci - mówi Jezus do Nikodema - jeśli się 
ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść 
do Królestwa Bożego” (J 3, 5). Chrzest odradza nas 
do życia dzieci Bożych, jednoczy nas z Jezusem 
Chrystusem, namaszcza w Duchu Świętym: nie jest 
on przeto zwykłym przypieczętowaniem nawrócenia, 
niejako zewnętrznym znakiem ukazującym je i po-
twierdzającym, ale jest sakramentem, który oznacza 

i urzeczywistnia nowe narodzenie z Ducha, ustanawia 
realne i nierozerwalne więzy z Przenajświętszą 
Trójcą, czyni członkami Chrystusa i Jego Kościoła 
(Redemptoris missio nr 47).

Aby wejść do Królestwa Bożego, trzeba się czło-
wiekowi narodzić na nowo, nie według praw ciała, 
ale wedle Ducha. Chrzest jest właśnie sakramen-
tem takich narodzin. W sposób dogłębny tłumaczy 
to apostoł Paweł we fragmencie Listu do Rzymian, 
którego wysłuchaliśmy: „Czyż nie wiadomo wam, 
że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanu-
rzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni 
w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas 
w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, 
abyśmy i my wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus 
powstał z martwych dzięki chwale Ojca” (Rz 6, 3-4). 
Apostoł ukazuje nam tutaj sens nowych narodzin: 
wyjaśnia, dlaczego sakrament chrztu dokonuje się 
przez zanurzenie w wodzie. Nie chodzi tutaj tylko 
o jakieś symboliczne zanurzenie w życiu Boga. 
Chrzest to konkretny i skuteczny znak zanurzenia 
w śmierci i w zmartwychwstaniu Chrystusa 
(XII ŚDM 1997, Paryż, 28 sierpnia 1997 r.).

  O rodacy! Jakże gorąco dziękuję wspólnie 
z wami raz jeszcze za to, że zostaliśmy przed 
tysiącem z górą lat ochrzczeni w imię Ojca i Syna, 
i Ducha Świętego. Że zostaliśmy zanurzeni w 
wodzie, która odbija w sobie obraz Boga żywego 
- w wodzie, która jest falą wieczności: „źródłem 
wody wytryskającej ku życiu wiecznemu” (J 4, 14). 
Że zostaliśmy my, ludzie, my, Polacy, z których 
każdy rodzi się jako człowiek „z ciała i krwi” swoich 
rodziców, poczęci i narodzeni z Ducha. Z Ducha 
Świętego (Błonie, Kraków, 9 czerwca 1979 r.) .

Stacja II – KRZYŻ odwaga
Jezus: Nie lękaj się cierpień, Ja jestem z tobą (Dz. 151). 

Im bardziej ukochasz cierpienie, tym miłość twoja ku Mnie będzie 
czystsza (Dz. 279).

s. F.: Jezu, dziękuję Ci za codzienne drobne krzyżyki, za przeciw-
ności w moich zamiarach, za trud życia wspólnego, za złe tłuma-
czenie intencji, za poniżanie przez innych, za cierpkie obchodzenie 
się ze mną, za słabe zdrowie i wyczerpanie sił, za zaparcie się 
własnej woli, za wyniszczenie swego ja, za nieuznanie w niczym, 
za pokrzyżowanie wszystkich planów (Dz. 343).
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PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH 
ŻABNICA 12.03 -16.03 2016 r. 

 
SOBOTA – 12 marca 
 
godz. 1800 Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla wszystkich 
  Po Mszy św. nauka stanowa dla młodzieży 
 
NIEDZIELA – 13 marca 
 
700  Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla wszystkich  
 Nauka stanowa dla mężczyzn 
915  Msza św. z nauką dla młodzieży 
1100  Msza św. z nauką dla dzieci 
1715  Gorzkie Żale z Kazaniem Pasyjnym  
1800 Msza św.  
 Nauka stanowa dla kobiet 
 
PONIEDZIAŁEK – 14 marca  
  
 700  Msza św. z nauką dla wszystkich 
 900  Nauka rekolekcyjna dla uczniów gimnazjum 
1000  Nauka rekolekcyjna dla uczniów szkoły podstawowej 
1100  Msza św. dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum 
1500  Msza św. dla chorych 
1800 Msza św. Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla wszystkich  
 Nauka stanowa dla młodzieży 
 
WTOREK – 15 marca  
 
700   Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla wszystkich   
800-930  Spowiedź św. 
930   Msza św. z nauką dla uczniów szkoły podstawowej  
1015-1200  Spowiedź św. 
1430-1530 Spowiedź św. 
1530   Msza św. z nauką dla uczniów gimnazjum 
1630-1800     Spowiedź św.     
1800   Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla wszystkich 
 
ŚRODA – 16 marca   
 
700   Msza św. z nauką dla wszystkich i rekolekcyjnym błogosławieństwem 
900   Msza św. z nauką i rekolekcyjnym błogosławieństwem  

dla uczniów szkoły podstawowej 
1130  Msza św. z nauką i rekolekcyjnym błogosławieństwem 

dla uczniów gimnazjum  
1400 Rekolekcyjne odwiedziny obłożnie chorych w domach 
1800   Msza św. z nauką dla wszystkich i błogosławieństwem  

na zakończenie Rekolekcji Wielkopostnych 2015. 
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Stacja III – I UPADEK czuwanie
Jezus: Uchybienia dusz mimowolne nie powstrzymują miłości 

Mojej (...) ani nie przeszkadzają Mi jednoczyć się z nimi, ale 
uchybienia chociażby najdrobniejsze, a dobrowolne, te tamują 
łaski Moje. I takich dusz nie mogę obsypywać swymi darami 
(Dz. 1641).

s. F.: O Jezu mój, jak bardzo jestem skłonna do złego. To 
zmusza mię do ustawicznego czuwania nad sobą, ale nie zrażam 
się niczym, ufam łasce Bożej, która w największej nędzy obfituje 
(Dz. 606).

Myśląc sercem…

ZGORSZENIE MIŁOSIERDZIA
Czy  Lenin, Stalin, Hitler, Che Guevara  i inni 

historyczni ludobójcy mogą być zbawieni? Czy 
ofiary hitlerowskiego i komunistycznego terroru 
mogą spotkać w niebie swoich oprawców? Czy 
nienawidzący Kościoła i chrześcijaństwa może 
otrzymać obywatelstwo Królestwa Bożego? Czy 
żyjący wbrew przykazaniom Bożym mają szansę 
na niebo? 

 Zaraz po fundamentalnej prawdzie, że „Jest jeden 
Bóg” następuje druga, która opisuje jaki On jest: 
„Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro 
wynagradza, a za zło karze.” I wydawałoby się, 
że odpowiedź na tego rodzaju pytania nasuwa się 
sama – jak sobie pościelisz tak się wyśpisz. Cała 
doczesność jest chwilą wyboru wiecznego nieba lub 
piekła. Niektórzy doświadczają jednego lub drugiego 
na ziemi, aby wiedzieli, co im się pomnoży przez 
wieczność na wieczność. 

Tylko, czy to jest sprawiedliwe wobec tych, 
którzy wyobraźnią nie obejmują nadchodzącego 
roku, miesiąca, a czasami nawet zaskakuje ich za 
szybko nadchodzący wieczór. Ciągle zaskoczeni, 
że już Adwent się skończył i Pasterka znowu nie-
spodziewanie; że Wielki Post tak szybko przeszedł, 
a właśnie wybieraliśmy się na Drogę Krzyżową; 
że już jest po Zmartwychwstaniu, a my ciągle jak 
nieżywi. Czasami w ostatniej chwili doganiają 

„pociąg zbawienia”, ale zamiast wyciągniętych do 
pomocy chrześcijańskich rąk widzą zasuwane w 
pośpiechu drzwi. I nagle szok! Jezus też został na 
peronie. 

Wielki Post rozpoczyna się Ewangelią, w której 
Jezus na pustyni uczy nas przechodzenia przez 
kolejne próby. Każda z nich przygotowuje zarówno 
do walki ze złem, jaki i do postępowania w świętości.

Pierwsza, druga, trzecia… niedziela wielko-
postna to kolejne progi, etapy, poziomy, piętra, 
stopnie w stronę Zmartwychwstania. Natrafiamy 
tam na konieczny warunek wejścia do królestwa 
Bożego – nawrócenie, które dokładnie oznacza 
zmianę myślenia, pozbycie się stereotypu. Gdy 
doniesiono Jezusowi o rzezi dokonanej na Jego 
rodakach przez Piłata, w odpowiedzi Jezus dodaje 
do ofiar rzymskiego prefekta dramat ofiar katastrofy 
budowlanej i mówi: „jeśli się nie nawrócicie, 
wszyscy tak samo zginiecie" (Łk 13,5).

Zmiana myślenia to początek zbawienia.  „Czas 
się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracaj-
cie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1,15), czyli: 
już czas, królestwo Boże jest w waszym zasięgu, 
tylko nawróćcie się, to znaczy - zmieńcie myślenie: 
z ludzkiego na Boże. Gdy Piotr chce powstrzymać 
Jezusa przed męką na krzyżu słyszy w odpowiedzi 
na przyjacielską troskę: " Zejdź Mi z oczu, szatanie! 
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Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz 
po ludzku" (Mt 16,23). Ludzkie myślenie stoi na 
zawadzie, jest przeszkodą w odkryciu i zrozumieniu 
Bożej intencji.

Co nas może zmusić do zmiany myślenia, 
zwłaszcza gdy jesteśmy pewni, że mamy rację – 
nikt! Jedynym ratunkiem jest zwątpienie. Zwątpienie 
w siebie. Dopóki jesteśmy pewni, że jedziemy 
w dobrym kierunku – nic nas nie zawróci znad 
przepaści. Dopóki jesteśmy pewni, że nie ma w nas 
grzechu – nie ma czego żałować i nie zatęsknimy 
za spowiedzią. Dopóki nie odkryjemy, że kłamiemy, 
będziemy żyć w fałszu. Dopóki nie odkryjemy, że 
żyjemy w cudzołóstwie nie będzie czuli, że brukamy 
dar miłości. Dopóki będziemy czekać na przeprosi-
ny sąsiada – uraza nie pozwoli przejść przez mur 
nienawiści.

W historii „Syna marnotrawnego” kluczowym 
momentem jest doświadczenie błędu: „Zaczął cierpieć 
niedostatek… Wtedy zastanowił się…Wybrał się 
i poszedł do swojego ojca” (Łk 15, 17 nn.).

Cierpienie, doświadczenie niedostatku i własnej 
biedy jest uszczypnięciem losu, że coś tu nie gra. 
Gdyby nie to, nigdy byśmy nie zastanowili się 
nad sensem życia, nad swoją relacją do Boga 
i Jego miejscem w moim życiu. Jako wierzący 
bylibyśmy, jak starszy syn, który zapomniał, że jest 
dziedzicem, spadkobiercą łaski, którym św. Paweł 
musi udowadniać nasz status: „Na dowód tego, że 
jesteście synami, Bóg zesłał do serc naszych Ducha 
Syna swego, który woła: Abba, Ojcze!  A zatem 
nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś 
synem, to i dziedzicem z woli Bożej” (Ga 4,6nn.). 

Niezrozumienie tego pozwala zrozumieć oburzenie 
na niesprawiedliwość, która pozwala łobuzom 

cieszyć się na równi z nami zbawieniem. Niezro-
zumienie, że bycie chrześcijaninem to nie ciężka 
służba, polegająca na wypełnianiu rozkazów Pana 
i świadomość, że „żadnego z nich nie przekroczy-
łem”. Rozkazu modlitwy, sakramentów, pierwszych 
piątków, różańców, Dróg Krzyżowych i wszystkich 
innych Bożych poleceń. W takiej rzeczywistości 
ciężkiej pracy zasługiwania na niebo, zrozumiałe jest 
poczucie niesprawiedliwości i zgorszenie wpuszcze-
niem tam braci, którzy niebem się nie przejmowali. 

Chyba, że… Chrystus jest naszą radością, a nie 
mozołem spełniania religijnych wymagań. Że nie 
pracujemy w znoju i trudzie na swoje zmartwych-
wstanie, lecz już teraz cieszymy się z udziału w 
Jego Zmartwychwstaniu. Z jednej strony tęskniąc 
za pełnią ucztowania z Bogiem, z drugiej martwiąc 
się, że nie wszyscy w tej radości będą mieć udział. 
To rozdarcie zanotował św. Paweł pisząc do Filipian: 
„ Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść, a 
być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze; pozostawać 
zaś w ciele to bardziej konieczne ze względu na was. 
A ufny w to, wiem, że pozostanę, i to pozostanę nadal 
dla was wszystkich, dla waszego postępu i radości w 
wierze, aby rosła wasza duma w Chrystusie Jezusie 
przez moją ponowną obecność u was” (Flp 1,23 nn). 

Bóg jest sprawiedliwy i obdarza miłosierdziem po 
równo każde swoje dziecko, które w Nim odkryje 
miłującego Ojca. Gdy źródłem mojej paschalnej 
radości będzie pewność, że żadne z rodzeństwa nie 
umrze na wieki, wtedy miłosierdzie przestanie być 
zgorszeniem. Zwłaszcza, gdy odkryję, że to właśnie 
ja najbardziej korzystam z Miłosierdzia, bo wciągnęło 
mnie życie i spóźniłem się na pociąg zbawienia. To 
dla mnie Jezus został na peronie świata.  

Andrzej Dżoń

Stacja IV – MATKA przytulenie
Jezus: Choć wszystkie dzieła z woli Mojej powstające, są 

narażone na wielkie cierpienia, to jednak rozważ, czy które 
z nich jest narażone na większe trudności, jak dzieło bezpośrednio 
Moje - dzieło Odkupienia. Nie powinnaś się zbyt przejmować 
przeciwnościami (Dz. 1643).

s. F.: Ujrzałam Najświętszą Pannę (...), która zbliżyła się do 
mnie i przytuliła mnie do siebie, i rzekła mi te słowa: Bądź 
odważna, nie lękaj się złudnych przeszkód, ale wpatruj się 
w mękę Syna Mojego, a tym sposobem zwyciężysz (Dz. 449).
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DROGA KRZYŻOWA

ze świętym
Janem Pawłem II

18 marca 2016 r.
(piątek)

godz. 17.00
     
ROZPOCZĘCIE „U Myców”  k/kapliczki
koronką do Miłosierdzia Bożego
ZAKOŃCZENIE 
w kościele parafialnym p.w. MB Częstochowskiej
w Żabnicy litanią do św. Jana Pawła II.
Po Drodze Krzyżowej Msza Św.
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Stacja V – SZYMON trud
Jezus: Dopuszczam (...) przeciwności (...), aby pomnożyć twoje 

zasługi. Nie za pomyślny wynik nagradzam, ale za cierpliwość 
i trud dla Mnie podjęty (Dz. 86).

s. F.: O Jezu mój, Ty nagradzasz nie za pomyślność czynu, 
ale za szczerą wolę i trud podjęty, dlatego jestem zupełnie spokojna, 
chociażby wszystkie poczynania i wysiłki moje zostały zniweczone 
albo nigdy nie urzeczywistnione. Jeżeli zrobię wszystko, co jest 
w mej mocy, reszta nie do mnie należy (Dz. 952).

LITURGIA 
WIELKIEGO TYGODNIA ‘2016

NIEDZIELA 
PALMOWA 
– 20 marca

Wielki Tydzień w liturgii Kościoła 
wprowadza nas w tajemnicę 
ostatnich dni i godzin życia Jezusa. 
Warto w tym czasie zwolnić rytm 
życia, przypomnieć sobie, że oto 
przed nami najważniejsze dni 
w roku. Triduum Paschalne, szczyt 
liturgii, prowadzi nas na spotkanie 
ze Zbawicielem, który daje nam 
siebie w tajemnicy Eucharystii, 
na Krzyżu przelewa za nas swoją 
Krew, a przez Zmartwychwstanie 
otwiera nam bramy wiecznego 
życia.

„Oto Król” - „Na krzyż z Nim!” 
Niedziela Palmowa przypomina prawdę, o której często nie pamiętamy. Prawdę, że bardzo blisko jest od 
„Hosanna” do „Winien jest śmierci”. Cisami ludzie, którzy stali swoje płaszcze na drodze, obcinali gałązki 
z drzew i wołali; Oto Król”, za chwilę wołać będą; „Na krzyż z Nim”. Jednak nie ludzie żyjący ponad 
dwa tysiące lat temu są tutaj najważniejsi. Byłoby wielkim błędem i zupełnym niezrozumieniem Ewangelii, 
gdybyśmy myśląc o owej „bliskości”, patrzyli tylko w ich kierunku. Ta „bliskość” - o czym czasami boleśnie 
się przekonujemy - ma miejsce w życiu każdego z nas. 

1100 Poświęcenie palm i procesja na pamiątkę uroczystego wjazdu Pana naszego, Jezusa 
 Chrystusa, do Jerozolimy.
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Stacja VI – WERONIKA lekcja
Jezus: Wiedz o tym, że cokolwiek dobrego uczynisz jakiej-

kolwiek duszy, przyjmuję jakobyś Mnie samemu to uczyniła 
(Dz. 1768).

s. F.: Uczę się być dobrą od Jezusa, od Tego, który jest 
dobrocią samą, abym mogła być nazwana córką Ojca niebieskiego 
(Dz. 669). Wielka miłość umie zamieniać rzeczy małe na rzeczy 
wielkie i tylko miłość nadaje czynom naszym wartość (Dz. 303).

WIELKI CZWARTEK - 24 marca

Dzień Eucharystii 
i Kapłaństwa. 

„Czy rozumiecie, co wam 
uczyniłem?” 

Po geście umycia nóg Jezus 
pyta swoich uczniów: „Czy 
rozumiecie, co wam uczyniłem?” 
To bardzo ważne pytanie. 
W kontekście wielkich wydarzeń, 
których jesteśmy świadkami 
w czasie Triduum Paschalnego, 
może jedno z najistotniejszych. 
I to nic, że nigdy nie zrozumiemy 
tajemnicy Eucharystii! kapłaństwa, 
że nie zrozumiemy pokory 
Chrystusa, która kazała Mu klękać 
przed uczniami jako słudze. Trzeba 
stawiać to pytanie, by świadomie 
uczestniczyć w każdej Mszy św. 
Trzeba stawiać je. gdy słyszymy; Ja odpuszczam Tobie grzechy”. Trzeba tak pytać, by się nie przyzwyczaić, 
by - nie daj Boże - wszystko, w co wierzymy, nie uczynić czymś najbardziej naturalnym, powszednim. 

1800 Msza św. Wieczerzy Pańskiej – pamiątka ustanowienia
 sakramentu kapłaństwa i Eucharystii.
          
Po Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy
i adoracja do 2200 .
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WIELKI PIĄTEK - 25 marca

Dzień Męki i Śmierci Chrystusa 
(obowiązuje post ścisły). 

„Królestwo moje nie jest z tego 
świata” 

Nie sposób zrozumieć chrześci-
jaństwa bez odkrycia tajemnicy 
krzyża, tej przedziwnej ekonomii. 
Po ludzku krzyż jest głupotą, zgor-
szeniem, porażką. Po ludzku - choć 
i tak nie jesteśmy wstanie przed 
nim uciec - trzeba unikać go jak 
ognia. Nie można dać się zniszczyć, 
zanegować. Nie można pozwolić 
sobie na to, by być na końcu, by 
być ostatnim. Trzeba ufać sobie. 
Ale Jezus przed Piłatem mówi: 
„Królestwo moje nie jest z tego 
świata”. Droga do tego Królestwa 
prowadzi przez krzyż. Trzeba więc 
przyjąć tajemnicę krzyża, bo tylko 
wtedy krzyż stanie się bramą.

1800 Droga Krzyżowa
Liturgia Wielkiego Piątku:
- czytanie Męki Pańskiej
- adoracja Krzyża
- Komunia św.
- przeniesieni Pana Jezusa w Najśw. Sakramencie do Grobu Pańskiego
- adoracja przy Grobie Pańskim

2000 Gorzkie Żale /3 części/ 
2100 Młodzież
2200 Adoracja w ciszy
2400 Żywe Róże - św. Moniki, bł. Urszuli Ledóchowskiej, św. Jana Kantego

Stacja VII – II UPADEK obecność
Jezus: Przyczyną twoich upadków jest to, że za wiele liczysz 

sama na siebie, a za mało się opierasz na Mnie (Dz. 1488). Wiedz, 
że sama z siebie nic nie możesz (Dz. 639). Nawet łask Moich nie 
jesteś zdolna przyjąć bez szczególnej pomocy Mojej (Dz. 738).

s. F.: Jezu nie pozostawiaj mnie samej (...). Ty, Panie, wiesz, 
jak jestem słaba. Jestem przepaścią nędzy, jestem nicością samą, 
więc cóż w tym będzie dziwnego, jeżeli mnie pozostawisz samą 
i upadnę (Dz. 1489). Więc Ty, Jezu, musisz być ustawicznie ze 
mną, jak matka przy słabym dziecku - więcej nawet (Dz. 264).
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WIELKA SOBOTA - 26 marca

l00 Żywe Róże - Matki Bożej    
 Różańcowej, św. Kazimierza,
 św. Małgorzaty 
200  Żywe Róże - św. Teresy z Avila,
 bł. Jolanty 
300  Żywe Róże - św. Kingi, św. Józefa
 i św. Teresy od Dz. Jezus
400  Siostry Albertynki
500  Żywe Róże - św. Marii Magdaleny
 i św. Jadwigi Królowej 
600  Żywe Róże - św. Katarzyny Aleksan 
 dryjskiej, św. Weroniki, św. Marty 
700  Żywe Róże - św. Agaty, św. Maksy-
 miliana, Matki Bożej Częstochowskiej 
8°° Ministranci 
900  Uczniowie Gimnazjum 
10°° Uczniowie Szkoły Podstawowe 
ll00  Żywe Róże - św. Andrzeja, św. Anny, św. Heleny 
1200  Żywe Róże - św. Barbary, św. Bernadety, św. Jana Pawła II
1300  Żywe Róże - św. Franciszka z Asyżu, Matki Bożej Fatimskiej, św. Cecylii 
1400  Żywe Róże - św. Teresy Ledóchowskiej, św. Jadwigi Śląskiej, św. Zofii 
1500  Żywe Róże - św. Antoniego, św. Apolonii, św. Elżbiety Węgierskiej 
1600  Kobiety 
1700  Mężczyźni

1000, 1100, 1200, 1300  POŚWIĘCENIE POKARMÓW  

Ten dzień wypełniony jest adoracją Jezusa Eucharystycznego przy Grobie Pańskim. 
Cisza Wielkiej Soboty to cisza zawodu, który spotkał uczniów i wielu innych, którzy przychodzili do Jezusa. 

Cisza, w której wyraźnie brzmią słowa z drogi do Emaus: „A myśmy się spodziewali...” (Łk 24, 21). To także 
cisza arcykapłanów, faryzeuszy, uczonych w Piśmie wszystkich, którzy krzyczeli „Ukrzyżuj Go, ukrzyżuj!” 
(Łk 23,21). To cisza Piłata. Cisza umytych rąk, rozwiązanego problemu. Cisza tej Soboty to jednak także 
cisza żalu, cierpienia, ale nie rozpaczy. Cisza przeczucia, przypominania sobie słów o zmartwychwstaniu, 
o świątyni, którą w trzech dniach Jezus odbuduje. To cisza chrześcijan - Maryi, Apostołów, Marii Magdaleny, 
Józefa z Arymatei, Nikodema.., To także moja cisza... I głębokie przekonanie, że droga do Niedzieli Zmar-
twychwstania prowadzi przez krzyż Wielkiego Piątku i ciszę Wielkiej Soboty

       Wielka Sobota kończy się Wigilią Paschalną. Wydarzenie to, jest przesycone symboliką życia i miłości. 
Liturgią Eucharystyczną wchodzimy już w radość Niedzieli Zmartwychwstania, aby w procesji rezurekcyjnej 

ogłosić światu prawdę o zwycięstwie życia nad grzechem, dać świadectwo tryumfu Zmartwychwstałego. 

1800 Liturgia Wielkiej Soboty:
  - poświęcenie ognia i Paschału;
  - poświęcenie wody;
  - odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych;
  - Msza święta.
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Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - 27 marca

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

A my w każdą niedzielę „oczekujemy Jego przyjścia w chwale… wierząc w ciała zmartwychwstanie i żywot 
wieczny.”(Credo)

600  MSZA ŚW. REZUREKCYJNA Z PROCESJĄ 

Stacja VIII – PŁACZĄCE wiara
Jezus: O, jak miła jest Mi żywa wiara (Dz. 1421). Pragnę, 

ażeby było w was więcej wiary w chwilach obecnych (Dz. 352).
s. F.: Gorąco proszę Cię, Panie, abyś raczył wzmacniać wiarę 

moją, bym w życiu codziennym i szarym nie kierowała się uspo-
sobieniem ludzkim, ale duchem. O, jak wszystko ciągnie człowieka 
do ziemi, ale wiara żywa utrzymuje duszę w wyższych sferach, 
a miłości własnej przeznacza miejsce dla niej właściwe - to jest 
ostatnie (Dz. 210).
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ŻYWY RÓŻANIEC 
– ŻYWY KOŚCIÓŁ – ŻYWA WIARA

RÓŻA ŚW. JANA PAWŁA

Homilia kardynała Angelo Comastri podczas dzięk-
czynnej Mszy św. za kanonizację Jana Pawła II

(Fragmenty)
8 kwietnia 2005 roku wielu z nas było tutaj na tym 

placu, aby oddać ostatni hołd Janowi Pawłowi II. Nasze 
oczy, mokre od łez, patrzyły zdumione - pamiętacie to? 
- obserwowały Ewangeliarz leżący na prostej dębowej 
trumnie, umieszczonej w centrum placu przed bazyliką. 
Nagle wiatr, ku zdziwieniu wszystkich zaczął przewracać 
karty księgi.

Wszyscy w tym czasie zastanawialiśmy się: „Kim był 
Jan Paweł II? Dlaczego tak bardzo Go kochaliśmy?”.

Niewidzialna ręka przewracająca karty Ewangeliarza 
zdawała się mówić: „Odpowiedź jest w Ewangelii! 
Życie Jana Pawła II było nieustannym posłuszeń-
stwem Ewangelii Jezusa: za to - powiedział nam 
wiatr - za to go kochaliście! Rozpoznaliście w jego 
życiu odwieczną Ewangelię: Ewangelię, która dała 
światło i nadzieję wielu pokoleniom chrześcijan!”.

Wiemy dziś, że to przeczucie było inspiracją, ponieważ 
Kościół, poprzez papieża wczoraj uznał świętość Jana 
Pawła II, a my dzisiaj radujmy się i wspólnie dziękujemy 
Bogu, niestrudzonemu twórcy świętych.

Pamiętając jednak o słowach Jana Pawła II: „Święci 
nie żądają od nas oklasków, ale byśmy ich naślado-
wali” musimy postawić sobie pytanie: Czego nas uczy 
świętość tego niezwykłego ucznia Jezusa w XX wieku?.

Natychmiast przychodzi na myśl pierwsza odpowiedź: 
Jan Paweł II miał odwagę otwarcie wyrażać wiarę w 
Jezusa „w epoce ‘milczącej apostazji’ człowieka sytego, 

który żyje tak, jakby Bóg nie istniał”. Wieczorem 16 
października 1978 roku, kiedy dopiero co został wybrany 
na papieża ukazując się z loggi tej bazyliki, Jan Paweł 
zawołał: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. 
Było to wołanie jego wiary, to był cel jego życia, były 

Stacja IX – III UPADEK walka
Jezus: Wiedz, że największą przeszkodą do świętości jest zniechę-

cenie i nieuzasadniony niepokój; on ci odbiera możność ćwiczenia się 
w cnocie (...). Ja jestem zawsze gotów ci przebaczyć. Ile razy Mnie 
o to prosisz, tyle razy wysławiasz miłosierdzie Moje (Dz. 1488).

s. F.: Jezu mój, pomimo Twych łask, jednak czuję i widzę całą 
nędzę swoją. Zaczynam dzień walką i kończę go walką. Zaledwie 
się uporam z jedną trudnością, to na jej miejsce powstaje dziesięć 
do zwalczenia, ale nie martwię się tym, bo wiem dobrze, że to jest 
czas walki, a nie pokoju (Dz. 606).
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to pierwsze słowa jego pontyfikatu.
3 kwietnia 2006 roku na tym samym placu, mówiąc 

o swoim poprzedniku Benedykt XVI powiedział: „Nie-
odżałowany Papież, którego Bóg obdarzył wielo-
rakimi darami ludzkimi i duchowymi, przechodził 
próbę ogniową trudów apostolskich i choroby, coraz 
bardziej jawił się jako ?skała? w wierze. Kto miał 
sposobność obcować z nim blisko, mógł niemal 
namacalnie stwierdzić, jak szczera i niezłomna była 
jego wiara, która jeśli wywierała wrażenie na kręgu 
współpracowników, niewątpliwie miała ? w czasie jego 
długiego pontyfikatu ? wielki dobroczynny wpływ 
na cały Kościół, zwłaszcza w ostatnich miesiącach 
i dniach jego życia. Była to wiara świadoma, mocna 
i autentyczna, wolna od lęków i kompromisów”. Tak 
zaświadczył Benedykt XVI.

Dziś jesteśmy tu, by jemu powiedzieć: dziękuję! 
A przede wszystkim jesteśmy tutaj, by zebrać to, co 
nam pozostawił oraz przykład jego mężnej wiary. Jakie 
dziedzictwo i jaki przykład?

Jan Paweł II miał odwagę bronienia rodziny, która 
jest Bożym planem wyraźnie wypisanym w księdze 
życia: bronił rodziny, kiedy coraz bardziej upowszechniał 
się zamęt i publiczna agresja w stosunku do rodziny, 
w szalonej próbie napisania jakiejś „Anty- księgi 
Rodzaju”, wymierzonej przeciw Stwórcy. W adhortacji 
apostolskiej „Familiaris consortio” Jan Paweł wyraźnie 
powiedział: „W obecnym momencie historycznym, gdy 
rodzina jest przedmiotem ataków ze strony licznych 
sił, które chciałyby ją zniszczyć lub przynajmniej 
zniekształcić, Kościół jest świadom tego, że dobro 
społeczeństwa, i jego własne, związane jest z dobrem 
rodziny, czuje silniej i w sposób bardziej wiążący 
swoje posłannictwo głoszenia wszystkim zamysłu 
Bożego dotyczącego małżeństwa i rodziny”.[…]

  Święty Janie Pawle II, wyjednaj nam z nieba dar 
wielkiego światła, by odnaleźć drogę Bożego planu 
w odniesieniu do rodziny. Jest to jedyna droga dająca 

rodzinie godność, prawdę miłości oraz przyszłość 
małżonkom i przyszłość dzieciom.

Jan Paweł II miał też odwagę, by bronić życia 
ludzkiego - i to każdego życia ludzkiego - w epoce, 
w której upowszechnia się kultura odrzucenia, jak wielo-
krotnie mówił papież Franciszek: tak we współczesnym 
głodzie miłości najsłabsi są odrzucani, ponieważ nie znosi 
ich egoizm, odczuwając ich, jako ciężar. Jest to straszna 
prawda, będący oznaką cofania się cywilizacji! […]

Ale mężna wiara Jana Pawła II oznaczała coś więcej.
Miał odwagę, by bronić pokoju, gdy wiały posępne 

wiatry wojny. W 1991 i 2003 roku próbował ze 
wszystkich sił, by zapobiec dwóm wojnom w Zatoce 
Perskiej: nie został wysłuchany, ale nieustannie wołał 
o pokój. 16 marca 2003 r., w ostatniej próbie zatrzyma-
nia machiny wojennej, zechciał powiedzieć: „Ja wiem, 
co to jest wojna, ale muszę powiedzieć, że wojna nie 
rozwiązuje problemów, ale je mnoży”. Święte słowa, 
słowa prawdziwe i aktualne.

Jan Paweł II miał odwagę, by wyjść do ludzi młodych, 
aby ich wyzwolić z kultury pustki i tymczasowości oraz 
zaprosić ich do przyjęcia Chrystusa, jedynego światła 
życia i jedynego, który może dać pełnię radości sercu 
ludzkiemu.

15 sierpnia 2000 roku, witając nieprzebrany tłum 
młodzieży tutaj, na placu Świętego Piotra, powitał 
ich w ten sposób: „Czego szukacie? ...Pozwólcie, że 
jeszcze raz zapytam: czego szukacie? Albo lepiej ? 
Kogo szukacie?... Odpowiedź może być tylko jedna: 
wy szukacie Jezusa Chrystusa! Jezusa Chrystusa, który 
jednak wychodzi pierwszy na poszukiwanie was... nie 
sądźcie nigdy, że w Jego oczach jesteście nieznajomy-
mi, niczym puste liczby tworzące anonimowy tłum. 
Chrystus ceni każdego z was, każdego osobiście zna 
i gorąco kocha”. […]

Aż do końca Jan Paweł II dał się prowadzić Maryi 
po drodze wiary, zawierzenia, całkowitego daru z siebie.

TO BYŁ ŚWIĘTY!

Stacja X – OBNAŻENIE pokora
s. F.: Stanął nagle Jezus przede mną obnażony z szat, okryty 

ranami na całym ciele, oczy tonęły we krwi i łzach, twarz cała 
zeszpecona, pokryta plwocinami. Wtem mi powiedział Pan:

Jezus: Oblubienica musi być podobna do swego Oblubieńca.
s. F.: Zrozumiałam te słowa do głębi. Tu nie ma miejsca na jakieś 

wątpliwości. Podobieństwo moje do Jezusa ma być przez cierpienie 
i pokorę (Dz. 268).
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RÓŻA 
ŚW. JANA PAWŁA

  1. Biegun Małgorzata
  2. Ciupka Barbara
  3. Ćmiel Maria
  4. Ćmiel Monika
  5. Dudka Monika
  6. Gębala Ewelina
  7. Gliszczyńska Małgorzata
  8. Jarco Anna
  9. Jurasz Ewelina
10. Kania Jadwiga
11. Kupczak Barbara
12. Kupczak Katarzyna
13. Mateja Barbara
14. Paździorko Katarzyna
15. Pieczarka Beata
16. Pielichowska Joanna
17. Szczotka Barbara
18. Śleziak Zofia
19. Tyrlik Monika
20. Wolny Ewa

Stacja XI - UKRZYŻOWANIE winowajcy
Jezus: Uczennico Moja, miej wielką miłość do tych, którzy ci 

zadają cierpienie; czyń dobrze tym, którzy cię nienawidzą. (Dz. 1628).
s. F.: O Jezu mój, Ty wiesz, jakich trzeba wysiłków, aby obcować 

szczerze i z prostotą z tymi, od których natura nasza ucieka, albo 
z tymi, którzy czy świadomie, czy tez nieświadomie zadali nam 
cierpienie. Po ludzku jest to niemożliwe. W takich chwilach staram 
się odkryć, więcej niż kiedy indziej w danej osobie, Ciebie, mój Jezu, 
i ze względu na Ciebie, czynię dobro tym osobom (por. Dz. 766).

Święty Janie Pawle II, módl się za Kościół, który 
tak bardzo kochałeś i pchnąłeś śmiało na drogę 
heroicznej wierności Jezusowi!

Różaniec rodziców za dzieci powstał z pragnienia 
ofiarowania Bogu wszystkich dzieci i naszych rodzin. 
W dzisiejszym świecie, w którym jest tyle zła i pokus 
najlepszą i najpewniejszą drogą jest ofiarowanie 
wychowanie swoich dzieci Bogu przez Maryję Najlepszą 
Matkę. To Ona ukazuje nam wzór miłości rodziciel-
skiej i jest najlepszą Przewodniczką ku Jezusowi, 
którym jest naszym jedynym dobrem i szczęściem. 
To za Maryją pragniemy podążać, powierzamy się Jej 
w całości, zawierzamy Jej nasze dzieci, drogi ich 
rozwoju i całą przyszłość. Dziękując Bogu za to, że 
obdarował nas dziećmi stajemy przed Maryją i Jezusem 
z tym wszystkim, co jest przedmiotem naszej troski, 
a także z naszymi radościami. 

Prosimy Boga o błogosławieństwo dla naszych dzieci, 
o wsparcie w naszym życiu powołania do rodzicielstwa, 
o czystość naszych serc i ich przemianę ku dobremu. 
W każdym wieku dzieciom potrzeba naszego rodzi-
cielskiego wspierania modlitwą. To Bóg daje pełnię 
życia, dobre relacje i jest źródłem miłości. Niech miłość 
i miłosierdzie realizuje się w naszej codzienności 
poprzez przebaczenie, nawrócenie, pojednanie i ofia-
rowanie wszystkiego Bogu. 

 Gorąco wierzymy i ufamy, że nasze modlitwy 
wspiera w niebie nasz patron, św. Jan Paweł II, dla 
którego dobro rodziny i dzieci było tak ważne. Św. 
Jan Paweł II tak mówił: „Jako modlitwa o pokój, 
różaniec był też zawsze modlitwą rodziny i za 
rodzinę. (...) Trzeba powrócić do modlitwy w rodzinie 
 i do modlitwy za rodzinę. (...) Rodzina, która modli 
się zjednoczona, zjednoczona zostaje. Czymś pięknym 
i owocnym jest powierzenie w tej modlitwie drogi 
wzrastania dzieci. Oby ten mój apel nie popadł w za-
pomnienie nie wysłuchany”.

    Zelatorka Katarzyna Kupczak 
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ABY MIŁOSIERDZIE BOŻE DOTARŁO DO KAŻDEGO SERCA 
PARAFIALNA PEREGRYNACJA OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO W RODZINACH

Kończy się pierwszy kwartał Jubileuszowego Roku 
Miłosierdzia. Wprowadził nas w ten czas miłosierdzia 
sam Jezus w swoim wizerunku z aktem strzelistym 
„Jezus Ufam Tobie!”. Bóg daje znaki po to, aby je 
odczytywać. Jako wspólnota parafialna przeżyliśmy 
głęboko tę dobę obecności Jezusa Miłosiernego i relikwii 
Jego świętych czcicieli św. Faustyny i św. Jana Pawła II. 

Teraz, aby miłosierdzie zakorzeniło się we wspólnocie, 
która jest fundamentem wszystkich wspólnot: Kościoła, 
narodu i państwa, czyli w rodzinie – przygotujemy się 
do parafialnej peregrynacji kopii Obrazu Jezusa Miło-
siernego. Wskazówką są słowa z Listu Wielkopostnego 
naszego Biskupa Ordynariusza, w którym zawarta jest 
troska: „Aby Miłosierdzie Boże dotarło do każdego 
serca. […] Co jeszcze można zrobić wobec tych, którzy 
nie otworzyli się na Boże Miłosierdzie, a do tego stronią 
od Tego, który jest miłosierny i łaskawy?  

[…] Chcemy jeszcze w tym roku podjąć wysiłki, 
by orędzie o Bożym Miłosierdziu dotarło w sposób 
bardziej osobisty do każdej rodziny naszej diecezji. 
W związku z tym po zakończeniu parafialnych uroczy-
stości peregrynacyjnych Obraz Pana Jezusa Miłosiernego 
z Łagiewnik rozpocznie wędrówkę po domach i miesz-
kaniach parafian – rodzin i osób samotnych. Chodzi o 
to, by Wizerunek z napisem „Jezu, ufam Tobie” mógł 
się zatrzymać u każdego, by nie ominął także tych, 
którzy nie dotarli do kościoła parafialnego i dotąd nie 
znaleźli czasu na modlitwę, a może w ogóle dawno już 
przestali się modlić. Niech będzie to troską i potrzebą 
serca każdego z księży proboszczów i wikariuszy, ale 
także sąsiadów i krewnych wobec tych, którzy pozostają 
dotąd obojętni na prawdę o Bożym Miłosierdziu, a 
nawet są względem niej niechętni czy wrogo nastawieni.

[…] Niech Ewangelia zachęci każdego z nas, byśmy 

nie rezygnowali z troski o naszych bliskich, ale też o 
tych, których nie znamy, a którzy potrzebują Bożego 
Miłosierdzia. Może to być córka, która się zagubiła, 
syn, który nie mógł znaleźć pracy, a później popadł w 
alkoholizm czy sąsiad, który złorzeczy, gdy widzi nas 
idących do kościoła. Nie możemy zapomnieć o lekcji 
wytrwałego wysiłku modlitwy i poszukiwania nowych 
dróg okazywania Miłosierdzia, płynącej z dzisiejszej 
Ewangelii. Lekcja ta może skłoni nas, byśmy przekazali 
komuś zaproszenie na rekolekcje dla małżeństw znaj-
dujących się kryzysie, innym razem każe nam wskazać 
komuś najbliższą grupę Anonimowych Alkoholików, 
albo podać miejsce i termin spotkań dla osób żyjących 
z człowiekiem uzależnionym. Kiedy indziej okazanie 
miłosierdzia wyrazi się we wskazaniu nazwiska dobrego 
terapeuty, spowiednika czy duszpasterza.

 Nawiedzenie rodzin przez kopię Obrazu Jezusa Mi-
łosiernego daje szansę pojednania i wzajemnego prze-
baczenia w rodzinach, wśród sąsiadów i we wspólnocie 
parafialnej.”

W naszej parafii zainaugurujemy tę „duszpaster-
ską wizytę” obrazu „Jezus Ufam Tobie!” w Niedzielę 
Miłosierdzia, związaną w naszej pamięci z przejściem 
w do nieba św. Jana Pawła II.

Z Ewangelią w ręku, pod miłosiernym spojrzeniem 
Pana Jezusa, będziemy mogli z nadzieją rozpoznać 
wszystkie rodzinne świeże lub zadawnione rany 
i doświadczyć cudu uzdrowienia. Nieuporządkowane 
związki, zadawnione waśnie, nieuregulowane długi, po-
koleniowe nieporozumienia, powolne konanie w grzechu 
– i wskrzeszające z martwych słowa Jezusa: „Nie grzesz 
już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło” 
(J 5,14). I staniemy się dla siebie nawzajem świadectwem, 
że tutaj „przybliżyło się Królestwo Boże” (Łk 10,9).

Stacja XII – ŚMIERĆ podobieństwo 
Jezus: To wszystko dla zbawienia dusz. Rozważ, co ty czynisz dla ich zbawienia (Dz. 1184).
s. F.: Ujrzałam Pana Jezusa przybitego do krzyża. Kiedy Jezus chwilę 

na nim wisiał, ujrzałam cały zastęp dusz ukrzyżowanych tak jak Jezus. 
I ujrzałam trzeci zastęp dusz i drugi zastęp dusz. Drugi zastęp nie był 
przybity do krzyża, ale dusze trzymały silnie w ręku krzyż; trzeci zaś zastęp 
dusz nie był ani ukrzyżowany, ani (nie) trzymał w ręku krzyża silnie, ale 
wlokły te dusze krzyż za sobą i były niezadowolone. Wtem rzeki mi Jezus:

Jezus: Widzisz, te dusze, które są podobne w cierpieniach i wzgardzie 
do Mnie, te też będą podobne i w chwale do Mnie; a te, które mają mniej 
podobieństwa do Mnie w cierpieniu i wzgardzie - te też będą miały mniej 
podobieństwa i w chwale do Mnie (Dz. 446).
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Z kroniki peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego
KRONIKA PEREGRYNACJI OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO to zapis historii modlitwy, która dla 

przyszłych pokoleń będzie świadectwem Miłosierdzia przechodzącego przez naszą ziemię i przez nasze serca. 
Może nasze doświadczenie i modlitwa „Jezu Ufam Tobie!” pozwoli im trwać w wierze z taką samą ufnością, 
z jaką my przyjęliśmy miłosierne spojrzenie Chrystusa. Dzięki temu zawierzeniu, będziemy się mogli wszyscy 
rozpoznać kiedyś w niebie.
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Wielkopostne pielgrzymowanie do Mogiły

W pogodną sobotę 5 marca 2016 grupa parafian wraz 
z ks. Adamem wyruszyła na pielgrzymkę do Mogiły. 
Jest to obecnie dzielnica Nowej Huty, gdzie znajduje 
się kościół i klasztor oo. Cystersów.

Klasztor pochodzi z 1255 r. Jest to jeden z najstar-
szych i najpiękniejszych obiektów sakralnych cyster-
skich w Polsce i Europie. Znajduje się na europejskim 
szlaku cysterskim. Zakonnicy przybyli pod Kraków 
w 1222 r., sprowadzeni przez biskupa krakowskiego 
Iwona Odrowąża. Wkrótce zbudowali opactwo z wcze-
snogotyckim kościołem św. Wacława. 

U Ojców Cystersów
W kaplicy obok prezbiterium przechowywany jest 

gotycki krucyfiks, czczony już w połowie XIV stulecia. 
O długiej tradycji jego kultu świadczy ogromna ilość 
wotów na ścianach kaplicy i „koleiny” wyżłobione 
w posadzce przez setki pielgrzymów na kolanach 
podchodzących do cudownego wizerunku. Wierni 
przybywają tu także ze względu na przechowywane 
w Mogile relikwie Krzyża Świętego. Główne uroczy-
stości w sanktuarium przypadają na dzień 14 września, 
tj. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

Cystersi powracali do ewangelicznej prostoty 
i praktyki ubóstwa, wszystko to miało prowadzić 
do naśladowania Chrystusa. Mnisi musieli wyrzec 
się wszelkiego bogactwa, duży nacisk był położony 
na surowość obyczajów. Cysters miał być pokutni-
kiem, który odsuwa się od świata doczesnego, żyje 
w samotności i ciszy. Mnisi osiedlali się przeważnie 
na pustkowiach, w lasach lub w bagnistych dolinach, 
w miejscach bardzo oddalonych od osad, dlatego też 
musieli być samowystarczalni. Prowadzili własne go-
spodarstwa, uprawiali ziemię. Do Polski cystersi zostali 
sprowadzeni w połowie XII wieku. Zakon ten należał do 
inicjatorów zakładania kuźni wodnych, stawów rybnych 
czy budowy młynów i browarów. 

Po przybyciu do sanktuarium w Mogile najpierw 
jeden z braci zakonnych przybliżył nam historię 
tego świętego miejsca. Obejrzeliśmy kaplicę łaskami 
słynącego Pana Jezusa Mogilskiego, bazylikę, kapitularz 
oraz ogród klasztorny.

Następnie wszyscy pielgrzymi wzięli udział we 
Mszy św. w cudownej kaplicy pod przewodnictwem 
ks. Adama. Po zakończonej eucharystii wyruszyliśmy 
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na dalszą trasę pielgrzymowania do sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Łagiewnikach. Dla wszystkich uczest-
ników był to szczególny czas w Roku Miłosierdzia. 
Przedmiotowym celem przebywania w tym świętym 
miejscu był udział w koronce do Bożego Miłosierdzia 
o godzinie 15.00.

Ora et labora
Kolejnym punktem były odwiedziny u ojców 

Benedyktów w Tyńcu na krótkiej modlitwie w ciszy. 
Benedyktyni to zakon założony w 529 roku przez 
św. Benedykta z Nursji. Słynne motto zakonu brzmi: 
Ora et labora (Módl się i pracuj). Benedyktyni przy-
czynili się do rozwoju kultury europejskiej, prowadzą 
słynne szkoły i zajmują się ogrodnictwem i zielarstwem. 
Zapoczątkowali zwyczaj mszy gregoriańskich, chorału 
gregoriańskiego, pielęgnują piękno liturgii, jako Służby 
Bożej i najważniejszej czynności Kościoła. 

Pierwsze opactwo zostało założone na wzgórzu 
Monte Cassino we Włoszech i istnieje do dziś. W 
Polsce benedyktyni są obecni od 1006 r. Obecnie 
istnieją klasztory w Tyńcu, Biskupowie i Lubiniu. 
Zakon benedyktyński kultywuje ubóstwo. Benedyk-
tyni poprzez ubóstwo pragnęli upodobnić się do 
Jezusa i Go naśladować. Opactwo benedyktynów w 
Tyńcu, usytuowane na wapiennym wzgórzu nad Wisłą, 
ufundował najprawdopodobniej Kazimierz I Odnowiciel 

w 1044 r. Obecnie trójnawowa świątynia ma gotyckie 
prezbiterium i barokową nawę główną. Autorem wielu 
ołtarzy, m.in. rokokowego ołtarza głównego z czarnego 
marmuru, przedstawiającego Świętą Trójcę i Apostołów 
- św. Piotra i Pawła, był Francesco Placidi.  W kościele 
znajduje się późnobarokowa ambona w kształcie łodzi, 
utrzymana w czarno złotej tonacji. Godne zauważenia 
są również m.in. krużganki klasztorne oraz pozostałości 
dawnych zabudowań wzgórza.

Zwyczaj uprawy przez benedyktynów w klasztornych 
ogrodach ziół leczniczych zaowocował wieloma do dziś 
popularnymi i skutecznymi mieszankami ziołowymi. 
Benedyktyni produkują także inne produkty spożywcze, 
wytwarzane według starych, zakonnych receptur, które 
można było nabyć w przyklasztornym sklepiku. 

Po zakończonych odwiedzinach u ojców bernar-
dynów nastał czas powrotu do naszej parafii. Całość 
dopełniło wysłuchanie w ciszy fragmentów dzienniczka 
św. Siostry Faustyny odtworzone z płyty CD. 

Umocnieni duchowo szczególnie poprzez pobyt w 
Mogile w tym wielkopostnym czasie pełni pozytywnych 
wrażeń wróciliśmy wieczorem do swoich domów.                          

Barbara
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Stacja XIII – ZDJĘCIE Z KRZYŻA obfitość
 Jezus: Najmilsza jest Mi ta dusza, która wierzy mocno w dobroć 

Moją i zaufała Mi zupełnie; obdarzam ją swoim zaufaniem i daję 
jej wszystko, o co prosi (Dz. 453).

s. F.: Uciekam się do Twego miłosierdzia, Boże łaskawy, któryś 
sam jeden jest tylko dobry. Choć nędza moja wielka i przewinienia 
liczne, jednak ufam miłosierdziu Twemu, boś jest Bóg miłosierdzia 
i od wieków nie słyszano, ani nie pamięta ziemia, ani niebo, by 
dusza ufająca miłosierdziu Twemu została zawiedziona (Dz. 1730).

XXXI ŚWIATOWE DNI 
MŁODZIEŻY 

W NASZEJ DIECEZJI 
I KRAKOWIE

Pomysłodawcą i inicjatorem był błogosławiony Jan Paweł II, który 
zgromadził młodych w Rzymie. Dwa pierwsze spotkania w Rzymie 
(1984, 1985) nie były jeszcze Światowymi Dniami Młodzieży. 
To jednak one dały papieżowi impuls do podjęcia tej błogosławionej 
inicjatywy, która trwale wpisała się w życie Kościoła.

Jako datę ustanowienia Światowych Dni Młodzieży przyjmuje się 20 grudnia 1985 r., kiedy to Jan Paweł II 
wyraził pragnienie, by Światowe Dni Młodzieży odbywały się co roku w Niedzielę Palmową jako spotkanie 
diecezjalne, a co dwa lub trzy lata w wyznaczonym przez niego miejscu jako spotkanie międzynarodowe.

1985 – RZYM
Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest 

w was (1 P 3, 15)
Wielkie spotkanie młodych z okazji Międzynarodo-

wego Roku Młodzieży w Rzymie na Placu św. Piotra 
w Niedzielę Palmową. Ojciec Święty pisze List 
Apostolski do młodych całego świata oraz ogłasza 
ustanowienie Światowych Dni Młodzieży. To początek 
pielgrzymowania młodych przez ziemię. Do Rzymu 
przybywa 350.000 tys. młodych z całego świata.

1987 - BUENOS AIRES,
Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma 

ku nam (1 J 4, 16)
Wielkie spotkanie młodych z okazji Międzynarodo-

wego Roku Młodzieży w Rzymie na Placu św. Piotra 
w Niedzielę Palmową. Ojciec Święty pisze List 
Apostolski do młodych całego świata oraz ogłasza 
ustanowienie Światowych Dni Młodzieży. To początek 
pielgrzymowania młodych przez ziemię. Do Rzymu 
przybywa 350.000 tys. młodych z całego świata.

1989 – SANTIAGO DE COMPOSTELLA
Jam jest Drogą i Prawdą, i Życiem (J 14, 6)
Był to ważny rok dla Europy - rok przemian społecz-

nych. Upadek wielkich ideologii, trudne poszukiwanie 
tożsamości, pogubienie się w prawdach najbardziej 
podstawowych. W sierpniu na zaproszenie Jana Pawła 
II przybywa do Santiago de Compostela w Hiszpanii 
czterysta tysięcy młodych. To spotkanie – to wspólne 
poszukiwanie Chrystusa, który jest Drogą, Prawda 
i Życiem i odkrywanie prawdy o sensie pielgrzymo-
wania.

1991 – CZĘSTOCHOWA
Otrzymaliście Ducha przybrania za synów (Rz 

8, 15.)
Papież przekazuje młodym zgromadzonym na Jasnej 

Górze w liczbie miliona sześciuset tysięcy orędzie 
Chrystusa, w którym nie ma miejsca na podziały. 
Wszyscy jesteśmy braćmi. Młodzi Wschodu i Zachodu. 
Runęły mury podziału. Można cieszyć się wspólnotą 
ducha i odkrywać prawdę, że wszyscy jesteśmy dziećmi 
Boga.
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Stacja XIV – GRÓB zaufanie
Jezus: Jeszcze nie jesteś w ojczyźnie, więc idź wzmocniona Mą 

łaską i walcz o królestwo Moje w duszach ludzkich, a walcz jak 
dziecię królewskie, i pamiętaj, że prędko miną dni wygnania, a 
z nimi i możność zbierania zasług na niebo. Spodziewam się od 
ciebie (...) wielkiej liczby dusz, które będą przez wieczność całą 
wysławiać miłosierdzie Moje (Dz. 1489).

s. F.: Każdą duszę, którąś mi powierzył, Jezu, będę się starała 
wspomagać modlitwą i ofiarą, aby łaska Twoja mogła w nich działać. 
O, wielki Miłośniku dusz, Jezu mój, dziękuję Ci za to wielkie 
zaufanie, Żeś raczył pod naszą opiekę oddać te dusze (Dz. 245).

1993 – DENVER
Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie 

i miały je w obfitości (J 10, 10).
To w świecie trudny czas walki o poszanowanie 

godności osoby ludzkiej. To czas głośnego wołania 
Jana Pawła II o budowanie „cywilizacji miłości”. Jan 
Paweł II zaprasza młodych, aby stali się pielgrzyma-
mi po drogach historii współczesnej, i aby w każdym 
człowieku odnaleźli miejsce obecności Boga.

1995 – MANILA
Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam 

(J 20, 21).
Pielgrzymka przez ziemie zawiodła młodych na 

kontynent azjatycki. To rekordowe - jak do tej pory 
spotkanie młodych z Janem Pawłem II. W Manili 
stawiło się cztery miliony młodych.

1997 – PARYŻ
Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, 

a zobaczycie (J 1, 38-39).
Spotkanie zgromadziło milion sto tysięcy młodych 

ze 160 krajów świata. To była liczba przewyższająca 
wszelkie przewidywania. Optymistyczne dane mówiły 
o dwustu pięćdziesięciu tysięcy młodych. Ale na nic 
zdały się ludzkie kalkulacje i dziennikarskie proroctwa. 
Młodzi pokazali światu swój entuzjazm i radość ze 
spotkania z Chrystusem. W Paryżu otrzymaliśmy jeszcze 
jedną lekcję - człowiek, który zawierzył Chrystusowi 
i Jego Matce, zdolny jest nieść Prawdę całemu światu.

2000 – RZYM
A słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas 

(J 1, 14).
To czas Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Jan Paweł 

II zaprosił wszystkich młodych do Rzymu. Dwa miliony 

dwieście tysięcy młodych w tym czasie rozważało 
słowa: „A słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród 
nas” (J 1, 14).

2002 – TORONTO
Wy jesteście solą dla ziemi... Wy jesteście światłem 

świata (Mt 5, 13-14).
Jan Paweł II wyjaśniał pielgrzymom głębię ewange-

licznych błogosławieństw, a na zakończenie spotkania, 
przekazał zadanie: „Wy jesteście naszą nadzieją, młodzi 
są naszą nadzieją. Nie pozwólcie umrzeć tej nadziei! 
Oprzyjcie na niej swoje życie! Nie jesteśmy sumą 
naszych słabości i błędów; jesteśmy sumą miłości Ojca 
do nas i naszej realnej zdolności stania się obrazem 
Jego Syna”.

2005 – Kolonia
Przybyliśmy oddać Mu pokłon (Mt 2, 2).
To niezwykłe spotkanie „dwóch” Papieży. Benedykt 

XVI kontynuował pielgrzymi szlak i spotyka się 
z młodymi. W sercach brzmiała jeszcze żywa pamięć 
Jana Pawła II, ale Benedykt XVI wskazał nam kierunek 
dalszej drogi: Adorację, Eucharystię i moc Bożego Słowa.

2008 – SYDNEY
Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego 

moc i będziecie moimi świadkami (Dz 1, 8).
Spotkanie to zostało nazwane „bierzmowaniem 

świata” i objawiło nową moc Ducha Świętego działa-
jącego nadal w Kościele.

2011 – MADRYT
Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni 

w wierze (por. Kol 2, 7).
Benedykt XVI mówi nam, że jeśli pozostanie-

my w miłości Chrystusowej, zakorzenieni w wierze, 
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napotkamy – nawet wśród sprzeczności i cierpień – 
źródło wesela i radości. Ale nie zatrzymujmy Chrystusa 
tylko dla siebie, przekazujmy radość naszej wiary innym, 
bo świat potrzebuje naszej wiary i potrzebuje Boga.

2013 – RIO DE JANEIRO
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody! (por. Mt 

28,19).
Papież wzywa młodych ludzi z całego świata do 

podjęcia misji bycia świadkami Chrystusa Zmar-
twychwstałego. ŚDM dwóch papieży, zaplanowane 
i ogłoszone przez Benedykta XVI, a przewodniczył im 
papież Franciszek.

2016 – KRAKÓW 
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosier-

dzia dostąpią” (Mt 5,7). 
Ojciec Święty Franciszek podkreśla wagę słów 

Chrystusa na temat istoty szczęścia, bo to one są sercem 
nauczania naszego Pana. Jezus, w swoim pierwszym 
Kazaniu, zostawił nam osiem wskazówek postaw, przy-
bliżających ludzi do Królestwa Niebieskiego.

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY 
w Diecezji Bielsko Żywieckiej

Dzień przyjazdu 19.07.2016 r. – wtorek
Przyjazd grup do parafii w godzinach wieczornych. 

Rozlokowanie i kolacja u Rodzin.

Dzień Refleksji i Zadumy – Auschwitz – Birkenau
9:00 – modlitwa w parafii, potem wyjazd do Oświęcimia. 

W planie zwiedzanie Muzeum KL Auschwitz i KL 
Birkenau, spotkanie modlitewne ze Wspólnotą Braci 
z Taize, Msza św. w jednym z kościołów w Oświęcimiu. 
Powrót ok. 18:00. 21:00 – Apel Jasnogórski w parafii. 
Śniadanie i kolacja u Rodzin.

Ewangelizacja na 8 szczytach
9:00 – modlitwa w parafii, potem wyjazd w góry, 

podczas którego odbędzie się wspólna celebracja dla 
okolicznych grup na jednym ze szczytów (lub w jego 

okolicy). Powrót ok. 18:00. 21:00 – Apel Jasnogórski 
w parafii. Śniadanie i kolacja u Rodzin.

Spotkanie z kulturą regionu i Polski
9:00 – modlitwa w parafii, potem wyjazd na Pętlę 

Beskidzką ze zwiedzaniem jednego sanktuarium (Msza 
św.), charakterystycznego miejsca związanego z kulturą 
naszego regionu i muzeum. Powrót ok. 18:00. 21:00 – 
Apel Jasnogórski w parafii. Śniadanie i kolacja u Rodzin.

23. 07. 2016 r. – sobota – Dzień Zaangażowania 
Społecznego

Ten dzień grupy spędzają na parafii, podejmując różne 
formy zaangażowania społecznego, zależne od potrzeb 
i charakterystyki parafii. Mogą to być spotkania w 
szpitalach, Domach Dziecka, Ośrodkach opiekuńczych, 
DPS-ach, hospicjach itp., różne prace fizyczne, np. 
porządkowanie cmentarza, salek parafialnych, wspólna 
organizacja festynu parafialnego, wydarzenia kulturalne-
go, czy innego spotkania. Opiekę nad grupą w całości 
przejmuje parafia, koszty obiadu pokrywa Centrum 
ŚDM (jeśli parafia nie ma możliwości przygotowania 
obiadu, Centrum zorganizuje catering). Elementem jed-
noczącym wszystkie grupy będzie udział we Mszy św. 
w parafiach (proponujemy w ramach modlitw porannych 
o 9:00) oraz Apel Jasnogórski o 21:00. Po południu 
można we własnym zakresie zorganizować spotkanie o 
dowolnym charakterze. Śniadanie i kolacja u Rodzin.

24. 07. 2016 r. – niedziela – Rozesłanie (Bielsko-
-Biała)

Do południa młodzież spędza czas z rodziną, która 
ich gości i uczestniczy we wspólnej uroczystej Mszy 
z parafią, po obiedzie w Bielsku – Białej odbędzie 
spotkanie wszystkich przyjezdnych grup oraz naszej 
młodzieży, zwłaszcza tej, która wybiera się na Centralne 
obchody ŚDM do Krakowa. Przewidywane rozpoczę-
cie o godz. 15:00 Koronką do Bożego Miłosierdzia. 
W ramach spotkania odbędzie się Adoracja Najświęt-
szego Sakramentu, wspólna modlitwa, śpiewy, koncerty, 
zabawy, a zakończy się ono Nabożeństwem Rozesłania. 
Po zakończeniu powrót na parafie. Śniadanie i obiad 
u Rodzin. Podwieczorek i kolacja dla młodzieży 
goszczącej w naszej diecezji w ramach spotkania.

25. 07. 2016 r. – poniedziałek – wyjazd do Krakowa
Po śniadaniu u Rodzin i modlitwie porannej w parafii 

młodzież zagraniczna, a także młodzież z naszych parafii 
wyjeżdża na Centralne Obchody ŚDM do Krakowa, skąd 
po zakończeniu, w niedzielę, 31. 07. wracają do domu.
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Przepisy… PRAWDA NAS WYZWOLI

Dwa przepisy: o żołnierzach wyklętych (Mucha 
W., Armia z innego świata, Gazeta Polska 9/2016) 
i o 1050 - leciu chrztu Polski (fragmenty homilii ks. 
abp. Stanisława Gądeckiego  na rozpoczęcie Jubileuszu 
1050. rocznicy chrztu Polski na Jasnej Górze 29 
listopada 2015 r.). Łączy je jedna intencja – powrót 
do prawdy. Przez lata komunizmu żołnierzy wiernych 
Polsce radzieccy najeźdźcy i ich współpracownicy 
traktowali, jako bandytów, zdrajców i zagrożenie komu-
nistycznego ładu. Takim samym zagrożeniem była dzia-
łalność Kościoła. Należało zabić pamięć o obu. Wyklęto 
z pamięci bohaterów walki z hitlerowskim i radzieckim 
okupantem o wolność Ojczyzny. Wymazano prawdę 
o chrześcijańskiej duszy naszego narodu. Największym 
osiągnięciem sprawców tych kłamstw i ich wkładem 
w naszą historię są poukrywane groby ich ofiar.

BEZ CHRZTU NIE BYŁOBY 
POLSKIEJ PAŃSTWOWOŚCI
Kiedy 1050 lat temu książę Mieszko I przyjmował 

chrzest, wiedział, jakiego dokonuje wyboru. Przyjęcie 
chrztu świętego przez władcę Polan było ze wszech 
miar decyzją historyczną i historiotwórczą. Kraj Polan 
dokonywał bowiem zasadniczej zmiany; przechodził od 
kultu stworzeń do kultu Stwórcy. Nie było to przejście 
od jednej religii do drugiej. To było coś więcej. Było to 
radykalne przejście od bałwochwalstwa do wiary. Ten 
fakt przesądził o dalszym kierunku naszej kultury i men-
talności, zakorzeniając nas w zachodnim chrześcijaństwie. 

Od momentu przyjęcia chrztu Kościół stał się jednym 
z najważniejszych fundamentów państwa polskiego. 
Struktury państwowe i kościelne wzajemnie się 
przenikały, co umacniało młode państwo. Pierwsze 
biskupstwo polskie w Poznaniu powstałe w 968 roku 
objęło swoim zasięgiem całe ówczesne państwo Polan, 
będące zlepkiem różnorodnych terytoriów plemiennych. 
Po poszerzeniu władztwa Mieszka I i jego syna Bolesława 
Chrobrego, struktura terytorialna państwa otrzymała nową 
organizację kościelną w postaci arcybiskupstwa gnieźnień-
skiego (1000 r.), które za pośrednictwem podległych mu 

biskupstw: krakowskiego, wrocławskiego, kołobrzeskiego 
i poznańskiego, spajało państwo polskie w jedną całość. 
Później gdy w czasie rozbicia dzielnicowego Polska 
rozpadła się na poszczególne księstwa, świadomość 
przynależności ich mieszkańców do wspólnej prowincji 
gnieźnieńskiej była najważniejszym czynnikiem 
w procesie jednoczenia i odrodzenia państwa polskiego. 
Wierzono, że Polska zrośnie się w jedną całość, jak 
niegdyś ciało św. Stanisława. Książęta polscy czytali 
żywoty św. Stanisława i z nich m.in. czerpali siły do walki 
o zjednoczenie państwa polskiego. 

Przyjęcie religii chrześcijańskiej, a wraz z nią prze-
konania o autonomii osoby ludzkiej, o jej wolności, 
wywarło ogromny wpływ na świadomość polityczną 
elit rządzących państwem polskim. To na skutek religii 
chrześcijańskiej w polskich elitach władzy zrodził 
się duch, który uważał Polskę za dobro wspólne. 
Już pierwszy polski kronikarz mistrz Wincenty, piszący 
na przełomie XII/XIII w. uważał państwo polskie za 
Rzeczpospolitą (res publica), której władcom winna być 
obca tyrania i niesprawiedliwość. Umiłowanie sprawie-
dliwości i wolności doprowadziło ostatecznie do tego, 
że przez wiele wieków Polska była najbardziej demo-
kratycznym państwem na świecie. Krajem o niezwykłej 
tolerancji, gdzie wszelkie mniejszości szukały schronienia 
i gdzie mogły cieszyć się szeroką swobodą. 

Już w XI i XII w. ciągnęły do Polski tysiące Żydów 
aszkenazyjskich, znajdujących tu schronienie przed prze-
śladowaniami w Zachodniej Europie. Polska stała się 
Ojczyzną także dla innych wspólnot etnicznych: dla 
Niemców, Flamandów, Walonów, Wołochów, Tatarów 
i wielu innych nacji. Państwowość polska była tak 
atrakcyjna, że niemieccy poddani państwa zakonu krzy-
żackiego zbuntowali się przeciwko Krzyżakom i uprosili 
króla polskiego Kazimierza Jagiellończyka o wcielenie 
tych ziem do Polski. 

Na ziemie Polski przybywali wybitni ówcześni inte-
lektualiści; włoski mnich Benedykt, niemiecki zakonnik 
Bruno z Kwerfurtu. Spod pióra tego ostatniego wyszedł 
m.in. Żywot św. Wojciecha, arcydzieło ówczesnej 
literatury hagiograficznej. Z czasem narodziło się polskie 
dziejopisarstwo, najpierw pisane przez obcych przybyszy 
(Anonim zwany Gallem), a później genialnych histo-
riografów Polaków – mistrza Wincentego, Wincentego 
z Kielczy czy jednego z największych historyków 
wszech czasów – Jana Długosza. Wszyscy ci twórcy, 
ale też późniejsi, inspirowali się wiarą, chrześcijańskimi 
naukami, dziejami Kościoła. Ludzie Kościoła organi-
zowali powstanie pierwszych polskich uniwersytetów 
w Krakowie (1364-1400 r.) i w Wilnie (1579 roku). 
Spośród ludzi polskiego Kościoła wywodził się jeden 
z najwybitniejszych uczonych wszech czasów – Mikołaj 
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Kopernik. Polski przekład Biblii autorstwa polskiego 
jezuity Jakuba Wujka z końca XVI-wieku przyczynił 
się do powstania języka literackiego i do ostatecznego 
ukształtowania dzisiejszego języka polskiego. Tematyka 
religijna, począwszy od Psałterza Dawidów Jana Kocha-
nowskiego, a skończywszy na przekładach biblijnych 
Czesława Miłosza, była nieprzerwanie obecna w polskiej 
literaturze i sztuce. 

Gdy system polityczny w Rzeczypospolitej popadł 
w stan kryzysu, ludzie Kościoła, jak np. jezuita Piotr 
Skarga, z ogromnym zaangażowaniem przystąpili do 
walki o naprawę Rzeczypospolitej. Później przedstawi-
ciele Kościoła stawali na czele stronnictw dążących do 
modernizacji państwa polskiego (np. Hugo Kołłątaj). 
W czasie zaborów Kościół katolicki stał się ostoją 
polskości, fundamentem formowania się nowoczesne-
go Narodu Polskiego. W czasie powstań narodowych 
księża organizowali pomoc materialną i duchową 
powstańcom, a niekiedy sami stawali na czele oddziałów 
powstańczych (np. słynny ks. Stanisław Brzóska). 
Z tej racji Kościół katolicki był też prześladowany 
przez zaborców. Nie złamały Kościoła liczne sekulary-
zacje, prześladowania księży i hierarchów, kontrybucje 
etc. Gdy trzeba było, Kościół schodził do podziemia 
i wspierał wolnościowe dążenia Narodu Polskiego. 
Najlepszym przykładem jest postawa ks. kard. Mie-
czysława Ledóchowskiego, który za obronę języka 
polskiego w nauczaniu religii i w walce o niezależno-
ści Kościoła od pruskiego zaborcy został uwięziony. 
Fala strajków szkolnych, z których najbardziej znany 
jest strajk dzieci wrzesińskich, dowodził przywiązania 
mieszkańców zaboru pruskiego do języka polskiego 
i religii katolickiej. Wielkopolscy księża ze swej strony 
przychodzili z pomocą polskiemu społeczeństwu 
w zmaganiach ekonomicznych z pruskim zaborcą. Tacy 
księża jak Piotr Wawrzyniak zakładali towarzystwa 
przemysłowe, kasy pożyczkowe, kółka rolnicze i inne 
organizacje, które pomogły przetrwać ludności polskiej 
dotkliwe i długotrwałe represje zaborców. 

W czasie II wojny światowej zarówno Niemcy hi-
tlerowskie, jak i Związek Sowiecki, mając świadomość 
roli Kościoła katolickiego w życiu Narodu Polskiego, 
poddali go okrutnym represjom. Tysiące księży kato-
lickich zginęło w niemieckich obozach koncentra-
cyjnych i łagrach sowieckich. W tym czasie kapłani, 
siostry zakonne spieszyły z pomocą ludności żydowskiej; 
wielu też dzieciom żydowskim uratowano życie w 
czasie niemieckiej okupacji przez umieszczenie ich w 
katolickich sierocińcach. Również po II wojnie ko-
munistyczne władze PRL – zwłaszcza w okresie sta-
linowskim – prześladowały Kościół i jego wiernych. 
Wielu księży, a w tym też biskupów więziono i tor-

turowano. Więźniem stał się nawet prymas Polski, 
ks. kard. Stefan Wyszyński. Kościół katolicki w czasach 
PRL-u odegrał znaczącą rolę w odzyskiwaniu podmio-
towości przez polskie społeczeństwo. 

Bez Kościoła, jego autorytetu, a w tym także bez 
nauk polskiego Papieża św. Jana Pawła II, nie doszłoby 
do powstania związku „Solidarności”, która wstrząsnęła 
sowieckim imperium. Działalność tego związku, a przede 
wszystkim postawa Jana Pawła II, zapoczątkowały upadek 
komunizmu i przywrócenie demokracji milionom ludzi 
w Europie. 

Niezwykle dalekosiężne okazały się konsekwencje 
chrztu Polski. Jubileusz 1050-lecia chrztu Polski to wielka 
i ważna rocznica, ponieważ bez tego chrztu nie byłoby 
państwa polskiego. Kościół – oprócz zbawienia – niósł 
przez wieki polskość.  

A JAK WYGLĄDA NASZA TERAŹNIEJSZOŚĆ I 
PRZYSZŁOŚĆ? Dzisiaj – wśród wielu wyzwań pojawiły 
się znaki jakiejś utraty pamięci i dziedzictwa chrze-
ścijańskiego, któremu towarzyszy obojętność religijna, 
wywołująca u wielu wrażenie, że żyją bez duchowego 
zaplecza, niczym spadkobiercy, którzy roztrwonili dzie-
dzictwo pozostawione im przez historię. Nie dziwią więc 
próby nadania Polsce oblicza wykluczającego dziedzictwo 
religijne, przez stanowienie praw w oderwaniu od ich 
źródła, jakim jest chrześcijaństwo. Mamy do czynienia 
z powolnym, stopniowo wkraczającym zeświecczeniem. 

Wielu ludzi nie potrafi już łączyć ewangelicznego 
przesłania z codziennym doświadczeniem. Wzrasta 
trudność w przeżywaniu osobistej wiary w Chrystusa 
w kontekście społecznym i kulturowym, gdzie chrze-
ścijańska wizja życia jest stale wystawiana na próbę. 
W wielu sferach życia publicznego łatwiej jest 
deklarować się jako agnostycy niż jako wierzący. 
Z tą utratą chrześcijańskiej pamięci wiąże się swego 
rodzaju lęk przed przyszłością. Obraz jutra jest często 
bezbarwny i niepewny. Bardziej się boimy przyszłości, 
niż jej pragniemy. 

Niepokojącą oznaką tego jest między innymi 
wewnętrzna pustka dręcząca wielu ludzi i utrata sensu 
życia. Jednym z wyrazów i owoców tej egzystencjal-
nej udręki jest zwłaszcza dramatyczny spadek liczby 
urodzeń, zmniejszenie liczby powołań do kapłaństwa 
i życia konsekrowanego, trudności w podejmowaniu 
definitywnych wyborów życiowych – jeśli nie wprost 
rezygnacja – również w małżeństwie. W powiązaniu 
z szerzącym się coraz powszechniej indywidualizmem 
dostrzega się coraz mniej przejawów solidarności mię-
dzyludzkiej. Podczas gdy instytucje opieki pełnią godną 
uznania funkcję, zauważa się zanik poczucia solidarno-
ści, co powoduje, że ludzie – choć nie brakuje im tego, 
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co konieczne pod względem materialnym – czują się 
coraz bardziej osamotnieni, pozostawieni samym sobie, 
pozbawieni uczuciowego oparcia. 

Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest dążenie do 
narzucenia antropologii bez Boga. Taki typ myślenia do-
prowadził do tego, że uważa się człowieka za absolutne 
centrum rzeczywistości, każąc mu w ten sposób – 
wbrew naturze rzeczy – zająć miejsce Boga, zapo-
minając o tym, że to nie człowiek stwarza Boga, 
ale Bóg stwarza człowieka. Zapomnienie o Bogu do-
prowadziło do porzucenia człowieka. Nie należy się 
więc dziwić, że otworzyła się rozległa przestrzeń dla 
rozwoju nihilizmu na polu filozofii, relatywizmu na polu 
teorii poznania i moralności, pragmatyzmu – a nawet 
cynicznego hedonizmu – w strukturze życia codziennego. 

W takim kontekście pojawiają się próby usunięcia 
z naszej kultury wkładu chrześcijaństwa, które wywarło 
przemożny wpływ na jej historyczny rozwój. Jesteśmy 
świadkami narzucania jakiejś nowej kultury – pozostającej 
w znacznej mierze pod wpływem środków masowego 
przekazu – której treści są często sprzeczne z Ewangelią 
i godnością osoby ludzkiej. Do tej kultury należy coraz 
bardziej rozpowszechniany agnostycyzm religijny, 
związany z pogłębiającym się relatywizmem moralnym 
i prawnym, który jest następstwem zagubienia prawdy o 
człowieku jako fundamencie niezbywalnych praw każdej 
osoby ludzkiej. Oznaką gaśnięcia nadziei bywają niepo-
kojące formy tego, co można nazwać „kulturą śmierci”. 

Jak stawić czoła współczesnym wyzwaniom? Trzeba 
powrócić do chrztu. Trzeba – podobnie jak 1050 lat 
temu – na serio wyznać i głosić na nowo prawdę 
o Chrystusie, jedynym pośredniku między Bogiem a 
ludźmi i jedynym Odkupicielu świata. Trzeba nieustan-
nie otwierać się z ufnością na Chrystusa i pozwalać Mu, 
aby nas odnawiał. Trzeba głosić świadectwem własnego 
życia, że ten, kto Go spotyka, poznaje Prawdę, odkrywa 
Życie i znajduje Drogę do niego prowadzącą (por. J 
14,6; Ps 16 [15],11). To zaś pozwoli nam odkryć, 
że Chrystus jest jedyną przyszłością człowieka.  

ARMIA Z INNEGO 
ŚWIATA

„W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej 
Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej kładę swe 
ręce na ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia, 
i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospo-
litej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o 
wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił – aż 
do ofiary życia mego.

Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom 
Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń Dowódcy 
Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy 
niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało.

Tak mi dopomóż Bóg.
-Przyjmuję Cię w szeregi Armii Polskiej, walczącej 

z wrogiem w konspiracji o wyzwolenie Ojczyzny. Twym 
obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwo 
będzie twoją nagrodą. Zdrada karana jest śmiercią.”

Przysięgę taką złożyło min. 400 tys. Polek i Po-
laków!Później  rzesza ok. 200 tys. nie złożyła broni 
i zapłacili cenę najwyższą za wierność przysiędze 
i służbę Ojczyźnie.

Nie powiódł się szatański plan komunistów, by usunąć 
ich raz na zawsze z powierzchni ziemi, a pamięć po nich 
zatrzeć - jak ślady zbrodni w celi podrzędnego biura 
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Wracają...

 „Chłopaki, do tej pory zwlekałem z wstąpieniem do 
UB. Sądziłem, że może tamci się opamiętają. Walka 
z »leśnymi«, którzy też są Polakami, jakoś nie trafiała 
mi do przekonania. Ale to są psy, wściekłe psy, których 
należy tępić bez litości”.

Powyższy cytat anonimowego ubeka pochodzi 
z wydanej w 1964 r. przez Departament Kadr i Szkolenia 
MSW antologii „W służbie narodu - wspomnienia pra-
cowników”. Jak łatwo zauważyć, „antologię” wydano 
długo po tzw. odwilży 1956 i rok po zamordowaniu 
ostatniego ze „wściekłych psów” - legendarnego Józefa 
Franczaka ps. „Laluś”. Rodzina poszukiwała czaszki 
Franczaka aż do ubiegłego roku, kiedy tę odnaleziono 
w zbiorach Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Setki 
innych czekają na odnalezienie. Wyklęcie i tępienie trwało 
dłużej niż tylko do śmierci ostatniego z bijących się 
„O orła i koronę dla niego”. Ale nie udało się wytępić 
„wściekłych psów”.

Opowiedz mi o Nich
Wracają. Z bezimiennych dołów, z ubeckich katowni, 

z mroków zapomnienia. Podziemna armia powraca. 
Wychodzą na ulice, wchodzą do szkół, opanowują 
III RP niczym oddział Józefa Kurasia „Ognia” ubeckie 
więzienie św. Michała w Krakowie 18 sierpnia 1946r. 
- bez jednego wystrzału. Uwalniają słowo, myśli 
i potencjał. Widać to po liczbie inicjatyw, wydarzeń, 
wydawnictw i koncertów z okazji Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych, którego uroczystości roz-
ciągnęły się na cały tydzień. Widać to na „Łączce”, 
gdzie wolontariusze, rezygnując ze swoich codzien-
nych obowiązków, przychodzą, by przez chwilę pobyć 
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ze swoimi bohaterami. Widać to w szkołach, gdzie 
program lekcji historii jeszcze do niedawna kończył 
się na wybuchu II wojny światowej, a temat Polski 
Ludowej był wstydliwie pomijany przez nauczycieli nie-
przygotowanych do tego zagadnienia lub mających o nim 
takie wyobrażenie jak czytelnicy cytowanej antologii. 
Dziś młodzi ludzie sami proszą, by opowiadać im 
o bohaterstwie rot-mistrza Pileckiego, o generale „Nilu” 
i innych. W mniejszych miejscowościach sami szukają 
lokalnych „Wyklętych”, często przełamując zmowę 
milczenia i barierę strachu.

Bezwartościowa broń elit
Jesteśmy  świadkami budowania mostu pamięci 

nad „zerwaną ciągłością”. Mostu, jaki łączy pokolenie 
„Żołnierzy Wyklętych” z dzisiejszym, często urodzonym 
już w „wolnej Polsce”, często spisywanym na straty, 
pokoleniem, któremu przypisuje się nihilizm, brak au-
torytetów. 

Tymczasem okazuje się, że to, czym karmiono ich przez 
lata III RP, było dla nich zwyczajnie nie do przyjęcia. 
Kłamstwa założycielskie PRL, lata zmiękczania krę-
gosłupów, konieczność walki o najprostsze rzeczy 
sprawiły, że wchodzący w III RP Polacy przyjęli ją 
z dobrodziejstwem inwentarza. A jaki ten inwentarz 
był, wiemy. Dzika prywatyzacja, upadek obyczajów, 
kultury, wreszcie rozwarstwienie społeczne i chaos 
polityczny skazały miliony ludzi na alienację w zbio-
rowości, zmuszały do życia w poznawczej schizofrenii. 
To dlatego dziś, kiedy ostatecznie chwieją się mity 
fundatorskie III RP, część Polaków broni ich tak, 
jak część pokolenia ich rodziców broniło „zdobyczy 
komunizmu” - rzekomej pracy dla wszystkich, ciepłej 
wody i wyczekanego mieszkania - luksusów po 
hekatombie II wojny światowej.

„Wyklęci”, jako autorytety i kompasy moralne, są 
wyjątkowi z jednego powodu. Są z innej rzeczywistości. 
Jak zapomniany pamiętnik dziadka, jak list w butelce 
znaleziony nad brzegiem morza. Jak kapsuła czasu, 
odkopana przypadkiem podczas leśnego spaceru. Ich 
życie, walka, śmierć, ponadczasowe wartości, którym 
hołdowali, wreszcie legenda. Trudno z nimi walczyć 
przy pomocy współczesnego arsenału socjotechniki - 
pogardy, rechotu, relatywizacji. To dlatego są tak groźni 
dla „władców dusz”. Przybywają z innego świata. 
W przeklętej „płynnej ponowoczesności” wygrywają tę 
walkę. Bez jednego wystrzału.

„W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej 
Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej kładę swe ręce 
na ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia, i przysięgam 
być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, 
stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie 
Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił – aż do ofiary 
życia mego.

Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom 
Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń Dowódcy 
Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy 
niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało.

Tak mi dopomóż Bóg.
-Przyjmuję Cię w szeregi Armii Polskiej, walczącej 

z wrogiem w konspiracji o wyzwolenie Ojczyzny. Twym 
obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwo 
będzie twoją nagrodą.

Zdrada karana jest śmiercią.”
Przysięgę taką złożyło min. 400 tys. Polek i Polaków!
Później  rzesza ok. 200 tys. nie złożyła broni i zapłacili 

cenę najwyższą za wierność przysiędze i służbę Ojczyźnie.
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Nabożeństwa Fatimskie 2016
„Przyszłam was prosić, abyście przychodzili tu przez sześć kolejnych miesięcy, trzynastego 
dnia, o tej samej godzinie... Odmawiajcie różaniec codziennie, abyście uprosili pokój dla 
świata i koniec wojny.” 
(Słowa Matki Bożej do Łucji z pierwszego 
objawienia 13 maja 1917 roku w Cova da Iria)

13 maja              - piątek
13 czerwca      - poniedziałek  
13 lipca            - środa
13 sierpnia       - sobota 
13 września      - wtorek
13 października  - czwartek

Program nabożeństw:
1800 - Różaniec fatimski
        - Msza św. z kazaniem
        - Procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej. 

„O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, 
zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż 
szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.”

   Droga Krzyżowa 
na Matyskę

Piątek
 3 czerwca 1930
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Pomóż Emilce - podaruj jej 1% swojego podatku!
Emilka przyszła na świat 31 lipca 2010r. w stanie ogólnym bardzo ciężkim.
Jej siostra bliźniaczka zmarła wewnątrzmacicznie około dwa dni przed porodem. Skutkiem 

tego było silne niedotlenienie oraz ciężka zamartwica okołoporodowa. Dziś Emilka ma 5 i 
pół roku. Cierpi na hydranencefalię - bardzo rzadką wadę mózgu, która oznacza, że dwie 
półkule nie istnieją, a ich miejsce zajmują torbiele wypełnione płynem mózgowo-rdzenio-
wym. Dodatkowo schorzeniu temu towarzyszy małogłowie, padaczka lekooporna, refluks 
przełykowo-żołądkowy, przewlekła choroba nerek i zanik nerwów wzrokowych. Emilka nie 
siedzi, nie chodzi, nie obraca się, nie bierze zabawek do rączek. Jednak ma niesamowitą 
wolę i chęć życia. Kocha i chce być kochana. Walczy dzielnie o każdy, kolejny dzień, tak 
jak kiedyś walczyła o swoje życie.

Kompleksowa, codzienna i systematyczna rehabilitacja, wspomagające metody rozluź-
niania mięśni oraz wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne to szansa na poprawę stanu zdrowia, uśmierzenie bólu i 
cierpienia oraz psycho-ruchowy rozwój Emilki.

2. Wpłacając pieniążki na konto
dla wpłat na terenie Polski na numer konta: 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 dla wpłat zagranicznych: 

Bank BPH SA, kod SWIFT (BIC): BPHKPLPK Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą" ul. Łomiańska 5, 
01-685 Warszawa z dopiskiem w tytule wpłaty: 14691 Pawlak Emilia - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia.

Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę".
W celu szybszej weryfikacji i księgowania wpłat bardzo prosimy nie wpisywać zdrobnień, słów odmienianych przez 

przypadki i wyrazów: dla, na, leczenie, rehabilitacja itp.

Majówki 
przy kapliczkach:
6, 13, 20 i 27 maja
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Parafii Rzymsko - Katolickej
p. w. Matki Bożej Częstochowskiej 

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

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

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

Koronka do Miłosierdzia Bożego - piątek 1500 

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

Nieszpory – niedziela 1730

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

Gorzkie Żale – niedziele Wielkiego Postu 1715

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

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA:
Czwartek 1400-1630

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

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

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

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! 
 

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

SALON
KOSMETYCZNY

„Twoje 5 Minut”
-Makijaże
-Solarium 
-Elektrolecznictwo 
-Zabiegi modelujące twarz 
-Odmładzanie
-Wyszczuplanie
 i modelowanie sylwetki
-Magnetoterapia

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

ul. Łagodna 13, Tel.: 0-784-002-557



KALATÓWKI



Zamarzła gruda grzechu 
na duszy kamieniem leży
niewiara dusi życie
u tego co w nic nie wierzy

Nie wierzy że wieczność nie mija
bo mu się nie mieści w głowie
że świat jest dużo większy
niż zdoła pojąć człowiek

Nie wierzy że Bóg istnieje
bo lęka się przestać być bogiem
a wtedy zamiast zachcianką
musiałby żyć Dekalogiem

Nie wierzy że Słowo Ciałem
a Ciało w chlebie się skryło
by ludziom z nadzieją nieba
lżej się na ziemi żyło

Nie wierzy że można przebaczyć
przybicie Boga do krzyża
ucieka przed Miłosierdziem
choć ciągle do niego się zbliża

Nie wierzy aż Miłość rozpuści
grudę niewiary w kochanie
wtedy zakwitnie jak wiosna
pewność że jest Zmartwychwstanie 

     A.M.D.

ZMARTWYCHWSTANIE
MIŁOSIERDZIA


