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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,
„Bo jego miłosierdzie trwa na wieki.”
(Obrzęd pokuty)

Kochani!

Powoli zbliża się do końca Nadzwyczajny Jubileusz
Miłosierdzia Bożego, który miał nam wszystkim
uświadomić, że Boże Miłosierdzie nie ma końca.
Rok Jubileuszowy zakończy się 20 listopada
w uroczystość liturgiczną Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata. Papież Franciszek w dokumencie
zapowiadającym Jubileusz wskazuje równocześnie
dzień jego zakończenia jako początek owocowania
w nas miłosierdzia:
„W tym dniu, zamykając Drzwi Święte, będziemy
przede wszystkim zwracali się z wdzięcznością
i dziękczynieniem do Trójcy Przenajświętszej za
to, że udzieliła nam tego szczególnego czasu łaski.
Powierzymy Chrystusowi Panu życie Kościoła, całej
ludzkości i ogromnego kosmosu, prosząc o wylanie
Jego miłosierdzia jak rosy porannej, aby była owocna
historia, którą mamy tworzyć w najbliższej przyszłości z udziałem wszystkich. Bardzo pragnę, aby nadchodzące lata były przepojone miłosierdziem i byśmy
wychodzili na spotkanie każdej osoby, niosąc dobroć
i czułość Boga! Do wszystkich, tak wierzących, jak
i tych, którzy są daleko, niech dotrze balsam miłosierdzia jako znak królestwa Bożego, które jest już
obecne pośród nas.” (Misericordiae Vultus, 5).
19 listopada, na zakończenie tego wyjątkowego
Jubileuszu, w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
w Łagiewnikach, dokonany zostanie Jubileuszowy
Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

Zostanie on powtórzony we wszystkich świątyniach
Kościoła w Polsce w samą Uroczystość Chrystusa
Króla Wszechświata.
W ten wyjątkowy czas weszliśmy wprowadzeni przez Jezusa Miłosiernego w Jego wizerunku
i wspomagani obecnością św. Jana Pawła II
i św. Siostry Faustyny w ich relikwiach. Oficjalnie
w ramach Jubileuszu Miłosierdzia przeżywaliśmy:
nabożeństwa, pielgrzymki, Światowe Dni Młodzieży
w Krakowie, pielgrzymkę Ojca Świętego Franciszka
do Polski, kanonizację Misjonarki Miłosierdzia Matki Teresy z Kalkuty. Ale chyba ważniejsze od
tych oczywistych i powszechnych było nasze indywidualne, prywatne, osobiste i wewnętrzne dotknięcie
Bożego Miłosierdzia: w odkrytym na nowo sakramencie pokuty, w wyciągniętej po latach do pojednania
ręce, w otwartym na przebaczenie sercu.
Strona tytułowa 30. numeru naszej gazety przedstawia św. Jana Kantego ze swoim uczniem - św. Kazimierzem królewiczem. Świętość rodzi się ze świętości
– świętych rodziców, nauczycieli, katechetów, księży.
Świętość powinna być naszą powszechnością, regułą
wspólnoty parafialnej. Temu mają służyć powoływane
w parafiach Rady Duszpasterskie, aby wzajemnie się
wspomagać w drodze do świętości, według osobistych
doświadczeń Wszystkich Świętych. Dlatego przypominamy zadania stawiane przed Radą Parafialną i jej
członków, aby tak jak oni wspomagają duszpasterzy w odczytywaniu potrzeb wspólnoty i szukaniu

Zamiast wstępu do zamyślenia się nad uczynkami miłosierdzia z Drogi Krzyżowej
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
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. (Papież Franciszek, „Misericordiae Vultus”)
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sposobów ich zaspokajania, tak każdy parafianin
modlitwą i swoimi możliwościami wspierał z kolei
swoich przedstawicieli w tej misji.
Październik zanurzony jest w Tajemnicach
Różańca, a nadchodzący listopad wprowadzi nas
w tajemnicę świętych obcowania. Jest to też okazja, aby
okazać modlitewną wdzięczność wszystkim poległym
i zabitym podczas wojny i w okresie komunizmu,
za to, że możemy dziś dziękować Bogu za wolną
ojczyznę. Spory i waśnie między Polakami dowodzą,
że jesteśmy u siebie i mocujemy się najwyżej
wzajemnie, a nie z obcym najeźdźcą.
Nasze miłosierdzie nie trwa tak jak miłosierdzie
Boże na wieki, ale spróbujmy popracować, aby trwało
w nas jak najdłużej. Aby przebaczenie, życzliwość i
uśmiech stały się naszym sposobem bycia wobec siebie
nawzajem, nie tylko podczas przekazywania znaku

pokoju, ale długo po tym, jak wyjdziemy z kościoła.
Dlatego zapraszam wszystkich, na wyjątkową,
jak wszystko w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia,
odpustową Eucharystię, która zawsze i dla każdego
jest źródłem łaski i przebaczenia. Korzystajmy
z tej mocy, bo światu coraz bardziej potrzeba znaku,
aby się nie zatracił gubiąc wiarę w miłosierdzie
i przebaczenie swojego Stwórcy.
W tym roku Mszy Świętej Odpustowej będzie
przewodniczył i słowem Bożym nas ubogaci
ks. Zygmunt Kosowski – Dyrektor wydawnictwa
św. Stanisława w Krakowie i prezes Fundacji Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. A my niezależnie od
stanu i warunków życia „nieśmy wszystkim dobroć
i czułość Boga”, aby mogły stać się one naszym
udziałem na zawsze.

					Ks. Proboszcz

DROGOWSKAZY
Z nauczania Ojca Świętego
Jana Pawła II
i Franciszka

Prawda to zgodność naszego poznania z rzeczywistością. Po grzechu pierworodnym rzeczywistość
i prawda przestały być oczywiste. Człowiek skazał
się na wymysły, domysły lub żmudne dochodzenie
do prawdy o otaczającym go świecie. W sprawach
fundamentalnych dla życia, takich jak życie, niebezpiecznie opierać się na hipotezach lub domysłach,
zwłaszcza, gdy stajemy przed życiowymi wyborami.
Wtedy konieczne jest poszukać drogowskazów. Wielu
Polaków deklaruje, że św. Jan Paweł II jest ich
autorytetem.
A nawet gdyby nie był – trudno zaprzeczyć logice
Jego myśli broniącej życia i ludzkiej godności. Dla
szukającym wsparcia w wątpliwościach przypominamy słowa Papieża w specjalny sposób skierowane
do Polaków podczas pielgrzymek do Ojczyzny:
I życzę, i modlę się o to stale, aby rodzina polska
dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia.
Jeśli się naruszy prawo człowieka do życia w tym
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momencie, w którym poczyna się on jako człowiek
pod sercem matki, godzi się pośrednio w cały ład
moralny, który służy zabezpieczeniu nienaruszalnych dóbr człowieka. Życie jest pierwszym wśród tych
dóbr. Kościół broni prawa do życia nie tylko z uwagi
na majestat Stwórcy, który jest tego życia pierwszym
Dawcą, ale równocześnie ze względu na podstawowe
dobro człowieka.
			
(Nowy Targ, 8 czerwca 1979r.)
Do cmentarzyska ofiar ludzkiego okrucieństwa
w naszym stuleciu dołącza się inny jeszcze wielki
cmentarz: cmentarz nienarodzonych, cmentarz bezbronnych, których twarzy nie poznała nawet własna
matka, godząc się lub ulegając presji, aby zabrano
im życie, zanim jeszcze się narodzą. A przecież już
miały to życie, już były poczęte, rozwijały się pod
sercem swych matek, nie przeczuwając śmiertelnego
zagrożenia. Korzeń dramatu - jakże bywa on rozległy
i zróżnicowany. Jednakże pozostaje i tutaj ta ludzka
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instancja, te grupy, czasem grupy nacisku, te ciała
ustawodawcze, które „legalizują” pozbawienie życia
człowieka nie narodzonego. Czy jest taka ludzka
instancja, czy jest taki parlament, który ma prawo
zalegalizować zabójstwo niewinnej i bezbronnej
ludzkiej istoty? Kto ma prawo powiedzieć: „Wolno
zabijać”, nawet: „Trzeba zabijać”, tam gdzie trzeba
najbardziej chronić i pomagać życiu?
Przykazanie Nie zabijaj zawiera w sobie nie tylko
nakaz. Ono wzywa nas do określonych podstaw i
zachowań pozytywnych. Nie zabijaj, ale raczej
chroń życie, chroń zdrowie i szanuj godność ludzką
każdego człowieka, niezależnie od jego rasy czy
religii, od poziomu inteligencji, stopnia świadomości
czy wieku, zdrowia czy choroby.
(Radom 4 czerwca 1991 r.)
Dziękuję za inicjatywy parlamentarne, zmierzające do zabezpieczenia życia ludzkiego od chwili
poczęcia w łonie matki. Jasne stanowisko prawa
jest nieodzowne, aby mógł dokonywać się również
gruntowny proces nawrócenia. Trudno bowiem o
właściwą działalność wychowawczą czy duszpasterską, gdy prawo temu przeszkadza. To, co „legalne”,
zostaje niestety bardzo łatwo przyjęte, jako „moralnie
dozwolone”.							
				
(Warszawa, 9 czerwca 1991 r.)
Wiele z tego, co będzie jutro, zależy od zaangażowania się dziś dzisiejszego pokolenia chrześcijan. Waszym
posłannictwem jest zabezpieczenie w jutrzejszym
świecie obecność takich wartości, jak pełna wolność
religijna, poszanowanie osobowego wymiaru rozwoju,
ochrona prawa człowieka do życia począwszy od

momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci, troska
o rozwój i umocnienie rodziny.
(Częstochowa, 15 sierpnia 1991 r.)
Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest
prawem człowieka. Jest prawem najbardziej podstawowym. Bóg mówi: Nie będziesz zabijał (Wj 20,13).
Przykazanie to jest fundamentalną zasadą i normą
kodeksu moralności, wpisanego w sumienie każdego
człowieka.
Miarą cywilizacji miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury jest jej stosunek
do życia. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych,
zasługuje na miano barbarzyńskiej. Choćby nawet
miała wielkie osiągnięcia gospodarcze, techniczne,
artystyczne, naukowe.
(Kalisz, 4 czerwca 1997 r.)
Tu, z miejsca, zwracam się do wszystkich ojców i
matek mojej Ojczyzny i całego Świata, do wszystkich
ludzi bez wyjątku: każdy człowiek poczęty w łonie
matki ma prawo dożycia. Życie ludzkie jest święte. Nikt
w żadnej sytuacji nie może rościć sobie prawa do
bezpośredniego zniszczenia niewinnej istoty ludzkiej.
Bóg sam jest Panem życia Człowieka, ukształtowanego
na Jego obraz i podobieństwo (por, Rdz. 1,26-28). Życie
ludzkie ma charakter święty i nienaruszalny. Bóg chroni
życie zdecydowanym wypowiedzeniem na Synaju: Nie
będziesz zabijał (Wj 20,13). Dochowajcie wierności
temu przykazaniu. Kard. Stefan Wyszyński, Prymas
Tysiąclecia, powiedział: Pragniemy być narodem
żywych, a nie umarłych.
(Łowicz, 14 czerwca 1999 r.)

I. Jezus na śmierć skazany - Grzeszących upominać
To sąd człowieka nad Bogiem. Grzesznicy skazują Świętego. Winni oskarżają niewinnego. Niesprawiedliwi chcą zabić sprawiedliwego. Ludzie, instytucje, prawa, które zostały
powołane, by stawiać czoło nędzy ludzkich grzechów, nie radzą sobie
nawet z własnym z grzechem.
Jezu miłosierny, naucz nas grzeszących upominać. Naucz nas radzić
sobie z cudzym grzechem. Byśmy nie widzieli zła, tam gdzie go nie ma,
a tam gdzie jest, byśmy widzieli nade wszystko człowieka. Byśmy nie
dali się zakłamać przekonaniu, że wszystkim wszystko wolno. Byśmy
mieli odwagę powiedzieć drugiemu, że grzech jest grzechem. W szkole,
na uczelni, w domu czy w pracy, znajomym czy rodzinie. By każde
upomnienie wypływało z miłości.
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CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT
List pasterski Episkopatu Polski
w sprawie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana (fragmenty)
W Ewangelii św. Łukasza pada ważne pytanie Pana
Jezusa o naszą wiarę: „Czy (…) Syn Człowieczy znajdzie
wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? (Łk 18,8). Bez wiary
„nie można podobać się Bogu” (Hbr 11,6). Inaczej niż
niesprawiedliwy sędzia z ewangelicznej przypowieści,
Pan Bóg bez ociągania bierze w obronę tych, którzy
dniem i nocą do Niego wołają. Ma więc sens nasza
wytrwała modlitwa. Trzeba więc o łaskę wiary stale
prosić, ale też mężnie wiarę wyznawać i razem z innymi
ją manifestować. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie
i poprzedzające je Dni Misyjne w diecezjach pokazały, że
dzieje się wówczas zbawienie, doświadczamy obecności
i bliskości Boga.
W nadchodzących dniach szczególnym aktem wiary
i modlitwy będzie Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa
Chrystusa za Króla i Pana, którego treść została
zatwierdzona przez Konferencję Episkopatu Polski,
a jego uroczysta proklamacja odbędzie się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach 19 listopada br. – w przeddzień uroczystości
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Nazajutrz akt
ten zostanie odmówiony we wszystkich świątyniach
Kościoła katolickiego w Polsce. Pragniemy, żeby był on
znaczącym krokiem w procesie przywracania Jezusowi
należnego Mu miejsca w naszym życiu osobistym,
zawodowym i społecznym. Dlatego zachęcamy do
podjęcia trudu duchowego przygotowania do niego
i realizacji płynących z niego zobowiązań.
1. Prezentacja wydarzenia i dzieła przyjęcia Jezusa
za Pana i Króla
W bulli Misericordiae vultus (nr 5) papież Franciszek
podpowiada, by zamykając Drzwi Święte Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, powierzyć Chrystusowi Panu

„życie Kościoła, całej ludzkości i ogromnego kosmosu,
prosząc o wylanie Jego miłosierdzia jak rosy porannej,
aby owocna stała się historia, którą mamy tworzyć w
najbliższej przyszłości”. W nawiązaniu do tych słów
i w jedności z papieżem chcemy wołać, w uroczystość
Chrystusa Króla Wszechświata i dzień wcześniej w
Krakowie-Łagiewnikach: „Chryste Królu, z ufnością
zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę
stanowi. […] wszystkie narody świata, a zwłaszcza te,
które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża.
Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego
Pana i Króla, i wykorzystały czas dany im przez Ojca
na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu”.
Jubileuszowy Akt ma też bardzo czytelne odniesienie
do obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski, w formie
wyznania wiary i wyrzeczenia się złego: „Wyznajemy
wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba.
Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy
nie wygasłe prawa. […] Wyrzekamy się złego ducha
i wszystkich jego spraw”.
Zasadniczym celem dokonania aktu jest uznanie
z wiarą panowania Jezusa, poddanie i zawierzenie
Mu życia osobistego, rodzinnego i narodowego we
wszelkich jego wymiarach i kształtowanie go według
Bożego prawa. Jesteśmy bowiem świadkami wielorakiego pozostawiania Boga na marginesie życia, czy
wręcz odchodzenia od Boga. W naszym życiu ma nieraz
miejsce swego rodzaju detronizacja Jezusa, pozbawianie
Go należnego Mu miejsca i czci, możliwości wpływu na
nasze życie i postępowanie. A przecież, „Bóg Go nad
wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie
imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano, istot
niebieskich i ziemskich, i podziemnych. I aby wszelki
język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem – ku chwale

II. Jezus bierze krzyż na swoje ramiona - Nieumiejętnych pouczać
Nie ma lepszego sposobu na walkę z ludzką biedą, nędzą i grzechem. Na wyjście poza myślenie „To
nie moja sprawa”. Krzyż nasz i nie nasz nie jest bowiem tym, co się należy, albo nie należy. Jest drogą,
która może wszystko.
Jezu miłosierny, naucz nas nieumiejętnych pouczać. Najpierw
naucz nas odróżniać tych, co nie potrafią wiele od tych, co umieją
więcej niż my. Następnie naucz nas taktu, delikatności, zrozumienia,
czułości, tak by pouczenie nie poniżało. Przede wszystkim jednak
pokaż, że nie ma lepszego sposobu niż własny przykład. Bowiem
nie ten, co mówi o krzyżu, ale kto go bierze uczy drugiego drogi
do prawdziwego życia.
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Boga Ojca” (Flp 2,9-11).
Nie trzeba więc Chrystusa intronizować w znaczeniu
wynoszenia Go na tron i nadawania Mu władzy ani też
ogłaszać Go Królem. On przecież jest Królem królów
i Panem panów na wieki (por. Ap 19,16; 1Tm 6,15n).
Natomiast naszym wielkim zadaniem jest podjęcie dzieła
intronizacji Jezusa w znaczeniu uznawania Jego królewskiej godności i władzy całym życiem i postępowaniem.
Parafrazując myśl papieża Piusa XI z encykliki „Quas
Primas”, można powiedzieć krótko: trzeba robić wszystko,
by Chrystus panował. Tak określone zadanie domaga się
uznania Chrystusa za swego i naszego Króla, uznania
Jego panowania nad nami, czyli dobrowolnego poddania
się Prawu Bożemu, Jego władzy, okazania Mu posłuszeństwa, celem uporządkowania, ułożenia po Bożemu
życia osobistego i społecznego.
Dlatego Jubileuszowy Akt jest nade wszystko aktem
wiary, który potwierdza wybór Chrystusa i obliguje nas
do życia na miarę zawartego z Nim przymierza, jest
aktem sprawiedliwości, w znaczeniu oddania Mu tego,
co Jemu należne i aktem posłuszeństwa w odpowiedzi na
Jego Miłość. W proklamacji aktu nie chodzi tylko o jakiś
wyraz zewnętrznego uznania Jezusa Królem i Panem,
ale postawę głęboko wewnętrzną, duchową, która ma
swoje konsekwencje w życiu i promieniuje na wszystkie
sfery życia, na innych ludzi i owocuje w społeczeństwie.
O to właśnie wołał św. Jan Paweł II w homilii inaugurującej swój pontyfikat: „Nie lękajcie się. Otwórzcie na
oścież drzwi Chrystusowi! Dla Jego zbawczej władzy
otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych,
systemów politycznych oraz kierunków cywilizacyjnych”.
Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla
i Pana trzeba zatem widzieć szerzej, jako początek
realizacji wielkiego dzieła otwarcia Jezusowi drzwi:
naszych domów i serc, świątyń i miejsc pracy. Chodzi
o dzieło umiłowania Jezusa do końca, oddania Mu życia,
zawierzenia Mu siebie, swej przyszłości i pracy nad sobą,
podejmowania posługi miłości miłosiernej ze względu

na Niego oraz realizacji Ewangelii we wszelkich sferach
życia, również społecznej, ekonomicznej i politycznej.
2. Zaproszenie do czynnego udziału w wydarzeniu
i dziele intronizacji
[…]Uroczystość rozpocznie się 19 listopada br.,
o godz. 10.00. Jej kulminacyjnym punktem będzie liturgia
Mszy św. o godz. 12.00. Jubileuszowy Akt będzie proklamowany przed Panem Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie. Ci z nas, którzy nie wybiorą się
do Łagiewnik, będą mogli śledzić to ważne wydarzenie
w mediach.
Natomiast w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata, we wszystkich świątyniach Kościoła
katolickiego w Polsce, każdy będzie mógł osobiście
i razem z domownikami, we wspólnocie zgromadzenia liturgicznego, dokonać aktu przyjęcia Jezusa za
Króla i Pana. Oczywiście owocność naszego włączenia
się w Jubileuszowy Akt będzie zależała od wcześniejszego przygotowania swego wnętrza i zaangażowania,
od obudzenia naszej wiary.
Dlatego trzeba, byśmy wszyscy od zaraz podjęli
trud duchowego przygotowania. Nie można bowiem
sprowadzić Jubileuszowego Aktu tylko do wypowiedzenia formuły słownej. Trzeba treść Aktu poznać,
w sercu rozważyć i przyjąć. By zaś dobrze zaowocował
w naszym życiu, należy zadbać o stan łaski uświęcającej, a więc o serce czyste, pojednane z Bogiem
i z bliźnimi. Konieczny jest wysiłek ożywienia osobistej
więzi z Jezusem, by mógł działać i zaprowadzać Swe
Królestwo w poszczególnych wymiarach naszego życia.
Stąd też, pierwszym nakazem chwili jest modlitwa do
Ducha Świętego, ponieważ bez Jego pomocy nikt nie
jest w stanie wyznać, iż „Panem jest Jezus” (1Kor 12,3).
Już dzisiaj bardzo prosimy, aby proklamację Jubileuszowego Aktu poprzedziła nowenna, odmawiana w naszych
świątyniach, klasztorach i seminariach. Odmawiajmy
również w naszych domach „Modlitwę do Jezusa, naszego
Króla i Pana”, którą dołączamy do tego listu.

III. Jezus upada po raz pierwszy pod krzyżem - Głodnych nakarmić
Jezus upada zaraz po tym, jak wziął krzyż na swoje ramiona. Wszechmogący Bóg stał się człowiekiem
słabszym od drewnianej belki. Zdumienie ogarnia wszechświat i żadne słowo nie opisze uniżenia, do jakiego
zdolna jest miłość.
Jezu miłosierny. Pierwszy upadek ludzkości to nędza głodu.
Nędza najbardziej niezrozumiała. Tysiące naszych braci i sióstr,
miliony Twoich dzieci umierają z braku pożywienia nie dlatego,
że na ziemi nie ma chleba i nie dlatego, że nie mają rąk do pracy,
ale dlatego, że my nie mamy serca. Chlebie Żywy, naucz nas
karmić głodnych, by nikt nie przychodził na ten świat tylko po
to, aby umrzeć z głodu.
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Jubileuszowy Akt
Przyjęcia Jezusa Chrystusa
za Króla i Pana
Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym

1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed
Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu
Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.
Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do
nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy:

Króluj nam Chryste!
–
W naszych sercach – Króluj nam Chryste!
–
W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!
–
W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!
–
W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!
–
W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!
–
W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!
–
W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!
–
W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:

–
Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
–
Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami –
									
Chryste nasz Królu, dziękujemy!
–
Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach –
									
Chryste nasz Królu, dziękujemy!
–
Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
–
Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy,

a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego
ducha i wszystkich jego spraw.

P

okornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe
nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:
–
Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę –
									
Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
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–
Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień –
									
Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
–
Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci –
									
Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
–
Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie –
									
Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
–
Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw –
									
Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy

Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi. Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu
Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają
Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do
wiecznej jedności z Ojcem.

W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się

sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla
i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu. Panie Jezu
Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego. Niech
Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań
płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. W Niepokalanym
Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.

K

róluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo:
królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.
* * *
Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu
uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki
wieków. Amen.

IV. Jezus spotyka swoją Matkę - Chorych nawiedzać
Spotkanie Jezusa z Maryją było po prostu konieczne. W cierpieniu bowiem nie może zabraknąć najbliższych. Dlatego tak bardzo bolą rozwody, aborcja, eutanazja rodziców. Tak bardzo bolą oskarżenia i
kłótnie. W cierpieniu bowiem nie tyle ciąży waga krzyża co brak tych,
których nie powinno zabraknąć.
Jezu miłosierny, Ty powiedziałeś „byłem chory a odwiedziliście mnie”.
Naucz nas, chorych nawiedzać. Najpierw tych, do których powinna nas
prowadzić zwykła ludzka przyzwoitość: rodziców, dziadków, przyjaciół i
znajomych. Następnie, daj nam ewangeliczną siłę być blisko tych chorych,
których nikt blisko być nie chce.
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Myśląc sercem…
„CIEMNOGRÓD"
Paradoks historii. Powołujący się na racjonalność
materialiści okazują się zwolennikami głębokiej wiary
w nieoczywistość, a wierzący coraz częściej muszą
stawać w obronie rozumu opierając się na laboratoryjnych dowodach. Wymyślone przez oświeceniowego
autora „Podróży do Ciemnogrodu” pojęcie ciemnogrodzian miało ośmieszać ich konserwatywne poglądy,
jako zacofane, w odróżnieniu od rozumnych idei ludzi
postępu. Do dziś w przestrzeni publicznej określenie
–ciemny lud lub ciemnogród jest, według słownika,
synonimem ignorancji, nietolerancji, prymitywizmu,
nieuctwa, braku kultury i wychowania, niedouczenia,
nieświadomości.
W proteście przeciw nieistniejącej ustawie w obronie
poczętego życia zaciemniło się na polskich ulicach.
Czarne marsze spełniły wszystkie kryteria ciemnogrodu
i jedynie nieświadomość może niektórych uczestników
usprawiedliwić. Ale w tak fundamentalnej sprawie jak
początek życia, nawet nieświadomość jest powodem
do wstydu. Jeżeli każdy biolog i przyrodnik wskazuje
poczęcie, jako początek organizmu, to powodem
konfliktu tak naprawdę jest kwestia, od kiedy organizmowi ludzkiemu przysługuje ludzka godność i prawa.
Kościół idąc za przekonaniem Pisma Świętego
i intuicją Narodu Wybranego, na długo przed filmami dokumentującymi rozwój od poczęcia, naucza o godności
człowieka niezależnie od jego stopnia rozwoju, zarówno
przed, jak i po urodzeniu:
Ty bowiem utworzyłeś moje nerki, /Ty utkałeś mnie
w łonie mej matki. /Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś

tak cudownie, /godne podziwu
są Twoje dzieła. /I dobrze znasz
moją duszę, /nie tajna Ci moja istota, /kiedy w ukryciu
powstawałem, /utkany w głębi ziemi. (Ps 139,13)
Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię,
nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem
dla narodów ustanowiłem cię. (Jr 1,5)
Powołał Mnie Pan już z łona mej matki, od jej
wnętrzności wspomniał moje imię. (Iz 49, 1)
Teraz zaś mówi Pan, który mnie stworzył swoim
sługą od poczęcia, aby nawrócić do niego Jakuba
i zebrać dla niego Izraela...(Iz 49, 5)
A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do
mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał
w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko
w moim łonie.(Łk 1, 43-44).
Jeżeli człowiek nie jest od poczęcia – to od kiedy?
I kto ma o tym decydować. Futurystyczną wizję
problemów takiego świata rysuje w opowiadaniu
„Przedludzie” Philip K. Dick, jeden z czołowych pisarzy
fantastyki.
W tamtym świecie prawo aborcyjne obowiązuje do 13
roku życia, chyba że rodzice wypełnią formularz 36-W,
który jest potwierdzeniem, że dziecko jest chciane.
Jeden z bohaterów opowiadania, magister matematyki,
daje się zamknąć z „przedludźmi”, aby uratować
swoje synka. Udając nieznajomość matematyki chce
udowodnić, że znajomość algebry, jako kryterium człowieczeństwa wprowadzone przez Amerykańską Konstytucję jest absurdalne. Jadąc do Centrum Aborcyjnego

V. Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż Jezusowi - Wątpiącym dobrze radzić
Kto wie, ile Szymon z Cyreny buntował się tamtego poranka. Żołnierze pomieszali mu plany. Skazany
zdawał się plamić jego godność. Nie trzeba było jednak czekać wiele dni, by zrozumieć, że pomagając
drugiemu, pomagam sobie i pomagam samemu Bogu.
Jezu miłosierny, naucz nas wątpiącym dobrze radzić. Znamy ich
przecież od lat. Tych, którzy zwątpili w siebie, w drugiego a nawet
w Ciebie, zwątpili w miłość i nadzieję. Zapal nas chęć do nauki,
do poznawania, do rzetelnego studiowania, do wiedzy, bez której
trudno o dobrą radę. Daj nam swego Ducha, aby żadna rada nie
kończyła się tylko na słowach. Naucz nas być Szymonami z Cyreny,
którzy własnymi rękami pomogą dźwigać krzyż.
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snuje w aucie ze złapanymi do aborcji dziećmi refleksje
nad irracjonalnością prawodawców:
„Cały błąd zwolenników usuwania ciąży od początku
polegał na tym, że arbitralnie ustalili granice. Do
embriona nie stosują sie prawa Amerykańskiej Konstytucji i może być legalnie zabity przez lekarza. Ale
starszy płód był „osobą ludzką” i miał prawa, przynajmniej przez jakiś czas. A potem zwolennicy aborcji
zadecydowali, że nawet siedmiomiesięczny płód nie jest
„człowiekiem” i może być zabity przez dyplomowanego lekarza. A potem nowo narodzone dziecko... to
właściwie jarzyna, nie potrafi skoncentrować wzroku,
nic nie rozumie, nie mówi - argumentowało proaborcyjne lobby w sądzie i wygrało dzięki tezie, że
noworodek jest tylko płodem przypadkowo usuniętym
z organizmu. Ale, nawet wtedy - gdzie należało przeprowadzić ostateczną granice? Kiedy dziecko po raz
pierwszy się uśmiechnie? Kiedy wypowie pierwsze
słowo, czy kiedy po raz pierwszy sięgnie po upatrzoną

zabawkę? Legalna granica była bezlitośnie odpychana
coraz dalej i dalej. I wreszcie teraz najbardziej okrutna
i arbitralna definicja: zdolność do rozwiązywania zadań
algebraicznych.
Arbitralność, i to nie teologiczna, tylko prawna.
Kościół od dawna, właściwie od samego początku,
twierdził, ze nawet zygota i późniejszy embrion to
są równie święte formy życia, jak wszystkie inne na
ziemi. Kościół wiedział, co wyniknie z arbitralnych
ustaleń, kiedy „dusza wstępuje w ciało”, albo w nowoczesnej terminologii, kiedy „osoba zyskuje pełnie praw
ludzkich”. Nie było teraz nic smutniejszego niż widok
małego dziecka bawiącego się dzielnie na podwórku,
usiłującego żyć z nadzieją i poczuciem bezpieczeństwa,
którego nie ma.”
Idą czasy, w których zdecydowanie będziemy
musieli bronić nasz świat przed tym smutkiem i wiarą,
wbrew wiedzy, że początek nie jest na początku.
Andrzej Dżoń

ŻYWY RÓŻANIEC
– ŻYWY KOŚCIÓŁ – ŻYWA WIARA
RÓŻA ŚW. WERONIKI
Kościół nie dysponuje historycznymi informacjami o św. Weronice. Istnieje natomiast wiele legend
i apokryfów, które na różne sposoby ukazują naszą
Świętą. W niektórych tekstach utożsamiana jest z
kobietą cierpiącą na krwotok, która została uleczona
przez Jezusa po uprzednim dotknięciu się Jego
płaszcza (Mk 5,25-34). Tradycja religijna przypisuje
tej postaci otarcie zakrwawionej twarzy Zbawiciela
i poświęca jej VI stację Drogi Krzyżowej.
Pozornie to, co zrobiła Weronika nie było niczym
szczególnym. Trzeba jednak uświadomić sobie, okoliczności tego wydarzenia. Weronika nie zważała
na trudności, nie bała się żołnierzy, nie myślała
o tym, co powiedzą ludzie. Nie była też jednym
z wielu biernych widzów, dla których Męka Chrystusa
stanowiła tylko ciekawe widowisko. Weronika
w zeszpeconej twarzy Mistrza dostrzegła przede
wszystkim Człowieka potrzebującego pomocy.
Widziała Jego cierpienie, zmęczenie, wyczerpanie
i postanowiła działać. Bez wątpienia jest kobietą
czynu. Podczas Drogi Krzyżowej Jezus spotkał
też wiele innych kobiet, między innymi płaczące
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niewiasty, które lamentowały nad Jego. Żadna z nich nie
wykazała się taką odwagą jak Weronika. Tylko ona jasno
i wyraźnie pokazała, że MIŁOŚĆ to przede wszystkim
CZYNY, a nie puste słowa czy obietnice. Kochające
i współczujące serce Weroniki, widząc potrzebującego
człowieka, skłoniło ją do działania. Jezus nagrodził jej
gest. Ofiarował swoje oblicze, które w cudowny sposób
odbiło się na chuście, tworząc wizerunek achiropita
(niestworzony ludzką ręką).
W ikonografii Weronika przedstawiana jest z
odbitym wizerunkiem twarzy Chrystusa. Jest patronką
fotografów. Jej wspomnienie Kościół obchodzi 4 lutego.

RÓŻA ŚW. WERONIKI
Jędrzejek Teresa
Wojtyła Emilia
Żyrek Anna
Nowakowska Łucja
Pawlik Elżbieta
Drożdż Anna
Wojtyła Elżbieta
Motyka Anna
Mróz Danuta
Drożdż Anna
Kubica Janina
Suchanek Iwona
Suchanek Maria
Strzałka Danuta
Krzus Janina
Wojtyła-Motyka Beata
Mróz Małgorzata
Krzus Maria
Tetłak Halina
Wojtyła Rozalia

TAK MI DOPOMÓŻ BÓG!
Przewodniczący Komisji Duszpasterskiej Konferencji
Episkopatu Polski, Abp Stanisław Gądecki, o potrzebie,
zadaniach i roli Parafialnych Rad Duszpasterskich:
W każdej parafii jest potrzebna Parafialna Rada Duszpasterska, ponieważ każda parafia stanowi złożony i
wielowymiarowy organizm, który powinien mieć swoją
reprezentację skupiającą ludzi wierzących, mających
głębokie doświadczenie wiary przeżywanej w „świecie”,
obdarowaną darami i charyzmatami, silnie zjednoczonych z Bogiem, żyjących życiem sakramentalnym oraz
postawą służby. Ludzi – którzy jako radni – jak sama
nazwa wskazuje, mają głos doradczy. Jest on potrzebny,
ponieważ – na mocy Chrztu świętego – każdy wierny
jest zaproszony do budowania Królestwa Bożego tam,
gdzie żyje. Radni mają uczestniczyć w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagać w ożywieniu jej działalności. diecezjalnego.
Proboszcz dzięki radnym może poznać głębiej
sytuację życia ludzi, którym służy, by wiedzieć jakie
są ich problemy, radości i smutki. Rada pomaga duszpasterzowi lepiej rozeznać środowisko, w które wsiewa
on Słowo Boże.
Nie idzie zresztą o samo tylko rozeznanie sytuacji.
Parafialna Rada Duszpasterska – działająca w granicach
danej parafii – jest najpierw świetną okazją do głębszej
formacji tych osób, które ją tworzą. Jest to forma
katechezy dorosłych, przeznaczona dla „elity” parafialnej.
Rada ta powinna budzić postawy apostolskie wśród
parafian, wspomagać duchowieństwo w pracy duszpasterskiej i być we wspólnocie parafialnej świadectwem
żywej i gorliwej wiary.
Cele i zadania Parafialnej Rady Duszpasterskiej
1. Parafialna Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie
z kan. 536 KPK, ciało doradcze, którego celem jest

VI. Święta Weronika ociera twarz Jezusowi - Więźniów pocieszać
To nic, że uznany za winnego. To nic, że przez legalną władzę. To nic, że z wyrokiem bluźniercy.
Weronika widzi w Nim przede wszystkim cierpiącego człowieka.
Dlatego dostaje w darze obraz samego Boga.
Jezu miłosierny, ty powiedziałeś: „Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie”. Naucz nas, miłosierdzia wobec więźniów. Naucz
nas więźniów odwiedzać, pocieszać, nie potępiać. Naucz widzieć
w nich przede wszystkim cierpiącego człowieka, wołającego o
Boże i ludzkie miłosierdzie.
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świadczenie pomocy proboszczowi, jako własnemu
pasterzowi parafii w prowadzeniu działalności duszpasterskiej na terenie parafii.
2. Rada realizuje swój cel przez wypełnianie następujących zadań:
a) wspieranie inicjatyw duszpasterskich w dziedzinie
życia liturgicznego, apostolstwa, dzieł pobożności
i miłości;
b) pomoc w przeprowadzeniu trafnej oceny stanu
religijno-moralnego parafii, z uwzględnieniem zachodzących przemian społeczno-kulturowych;
c) udział w opracowaniu rocznego parafialnego
programu duszpasterskiego, w oparciu o program
ogólnopolski i diecezjalny;
d) budowanie wśród parafian zaufania do Kościoła
i tworzenie dobrego klimatu dla podejmowanych
inicjatyw duszpasterskich;
e) wspieranie działalności ruchów, stowarzyszeń katolickich i grup duszpasterstwa specjalnego;
f) inspirowanie działalności charytatywnej.
3. Wszystkie sprawy związane z zarządem dobrami
parafii Rada pozostawia w gestii Parafialnej Rady do
Spraw Ekonomicznych.
4. Do kompetencji Rady nie należy ocena zasad wiary
i moralności głoszonych przez Kościół, jak również
obsada urzędów duszpasterskich w parafii.
Tekst przysięgi członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej, wypowiadanej wobec świadków i Ewangelii:
JA …………………POWOŁANY NA CZŁONKA
PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ,
PRZYRZEKAM WOBEC BOGA, ŻE POWIERZONĄ
MI FUNKCJĘ BĘDĘ WYKONYWAŁ WEDŁUG
NAJLEPSZEJ SWEJ WOLI, ZGODNIE Z MOIM
SUMIENIEM I Z PRZEPISAMI PRAWA KOŚCIELNEGO. W SZCZEGÓLNOŚCI PRZYRZEKAM, ŻE W
MIARĘ SWYCH SIŁ I Z POCZUCIEM ODPOWIE-

DZIALNOŚCI BĘDĘ WSPOMAGAŁ PROBOSZCZA
W DZIAŁALNOŚCI DUSZPASTERSKIEJ, MAJĄC
NA WZGLĘDZIE TYLKO CHWAŁĘ BOŻĄ I DOBRO
KOŚCIOŁA. TAK MI DOPOMÓŻ BÓG! AMEN.
SKŁAD PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ
W ŻABNICY PO ZŁOŻENIU PRZYRZECZENIA
31 MARCA 2016 r.
Z urzędu:
1. Ks. Proboszcz Jacek Jaskiernia
2. Ks. Wikariusz Adam Ciapka
3. Katechetka-Magdalena Śleziak
Z nominacji:
1. Mirosława Biegun
2. Edward Błachut -sekretarz
3. Antoni Motyka
Z wyboru:
1. Janina Feil
2. Anna Kupczak - zastępca przewodniczącego
3. Tomasz Chowaniec
4. Mieczysław Gluza
5. Józef Golec
6. Piotr Golec
Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej
d/s ekonomicznych:
1. ks. Proboszcz Jacek Jaskiernia - przewodniczący
2. Edward Błachut - zastępca przewodniczącego
3. Anna Strzałka -sekretarz
4. Andrzej Pękala
Ogarnijmy wzajemną modlitwą wszystkich pracujących dla dobra naszej wspólnoty parafialnej
i troszczących się o jej ciągły rozwój, zarówno
w wymiarze widzialnym, jaki i w nieustannym
rozwoju duchowym każdego mieszkańca Żabnicy.

VII. Jezus upada po raz drugi pod krzyżem - Spragnionych napoić
Drugi upadek Jezusa wydaje się być jeszcze bardziej paradoksalny. Przecież sił dodało mu spotkanie
Matką. Przecież pomagał mu Szymon z Cyreny. Nawet Weronika ulżyła trochę jego cierpieniu. Upadek
pod krzyżem nie zawsze jest racjonalny. Zawsze jest jednak bolesny.
Jezu miłosierny, Ty powiedziałeś: „Byłem spragniony, a daliście mi pić”. Drugi
upadek ludzkości to ludzie umierający z braku wody. Mimo tysięcy źródeł, jezior
i rzek. Mimo rozwoju cywilizacji i higieny osobistej, obok milionów podlewanych
kwiatów i nieskończonych ilości mytych samochodów, są ludzie, którzy umierają
z pragnienia. Jezu, naucz nas spragnionych napoić. Pomóż powstać ludzkości z
najbardziej paradoksalnego upadku.
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Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016

PANIE, DZIĘKUJĘ CI, ŻE MNIE KOCHASZ.
Nasza przygoda ze ŚDM
trwała trzy intensywne
pielgrzymkowe dni. Wykupiliśmy weekendowy
pakiet pielgrzyma i wraz z
młodymi z sąsiedniej parafii
wyruszyliśmy w piątek do
Krakowa. Na rynku uczestniczyliśmy w koncertach
oraz pierwszym spotkaniu
z braćmi w wierze z innych
krajów. Wszyscy byli
zadowoleni, szczęśliwi.
Nikt nie przejmował się
tym, że zaczął padać
deszcz. Wspólne śpiewy,
tańce, niekończące się rozmowy tworzyły niesamowitą atmosferę. Po prostu cieszyliśmy się spotkaniem
i wspólnie chwaliliśmy Boga. Powstała jedna wielka
rodzina mimo barier językowych i kulturowych. Szczery
uśmiech i panująca atmosfera tworzyły więzy przyjaźni.
Wszyscy czekaliśmy na Drogę Krzyżową z udziałem
Papieża Franciszka. Z krakowskiego rynku udaliśmy
się na piechotę do wyznaczonego sektora na Błoniach.
W tym samym kierunku zmierzały setki innych grup.
Wśród śpiewów i ogólnej radości dotarliśmy do celu.
Droga Krzyżowa była bardzo widowiskowa: taniec,
akrobacje, malowanie na piasku. Rozważania stacji
dotyczyły problemów współczesnego świata, między
innymi: głodu, biedy, cierpienia. Wśród 800 tysięcy
zebranych wędrował krzyż – symbol ŚDM. Ojciec
Święty po zakończeniu zwrócił się do nas, uczestników, że: „dziś ludzkość potrzebuje mężczyzn i kobiet,
a szczególnie ludzi młodych”. Mówił, że nie można być
obojętny na cierpienie innych. Należy być miłosiernym

i służyć tym, którzy potrzebują pomocy.
Sobotnie spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem
było zaplanowane na godziny wieczorne. Jednak
dotarcie na Pole Miłosierdzia nie było takie proste.
Do miejsca spotkania trzeba było iść, pokonując kilka
lub kilkanaście kilometrów piechotą. Pogoda była
cudowna, bezchmurne niebo i wysoka temperatura
nie zrażała masy pielgrzymów podążających w tym
samym kierunku. Na szlaku pielgrzymim pojawiały się
trudności. Należało pokonać „rzekę”, na której strażacy
zbudowali prowizoryczny most. Około godziny 16.30
dotarliśmy do swojego sektora, gdzie już były tłumy
pielgrzymów. Czekając na przybycie Ojca Świętego,
nawiązaliśmy znajomości z obcokrajowcami, wymieniliśmy się drobnymi upominkami. Na głównej scenie
organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji takich jak:
koncert, świadectwa młodych z całego świata.
Ojciec Święty przybył około godziny 19.00
i rozpoczęło się bardzo wzruszające czuwanie. Prosił

VIII. Jezus pociesza płaczące niewiasty - Strapionych pocieszać
Wydawało się, że kobiety z Jerozolimy zrobiły, co mogły. Nie były obojętne.
Poświęciły czas a nawet swoje łzy. A jednak nie na tym polega miłosierdzie.
Jezu miłosierny, naucz nas pocieszać strapionych, odkrywać, kto tak
naprawdę jest biednym i kto jest naprawdę potrzebującym, znajdywać właściwe
słowa i właściwe środki. Chociaż kapłan i lewita również potrzebują miłosierdzia, nie pozwól nam być Samarytanami, którzy opuszczają człowieka
leżącego na drodze, żeby pomóc tym, którzy minęli umierającego. Nie daj
nam skusić się mirażom ucieczki od tych, którzy nas tu i teraz potrzebują.
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o modlitwę za ludzi, którzy żyją w krajach, w których
toczy się wojna. Zwrócił się do nas z prośbą o aktywność
„… Kochani Młodzi, nie przyszliśmy na świat, aby
wegetować, aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić
z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad, trwały
ślad.” Przy zachodzącym słońcu, każdy uczestnik
zapalił świece, co stwarzało nastrój zadumy, skupienia
i wyciszenia. Nocne czuwanie pod gołym niebem w
towarzystwie ślimaków, pająków i tłumów ludzi w
różnym wieku miało swój niezapomniany urok. Był to
czas modlitwy, medytacji i śpiewu, który miał rozpalić
serca uczestników na działanie łaski Bożej. Cały czas
docierały kolejne grupy i dołączały się do wspólnego
oczekiwania na Eucharystię kończącą ŚDM w Polsce.
W niedzielę, kilka minut przed 10.00, Ojciec Święty
przejeżdżał wśród sektorów, dzięki czemu mogliśmy
poczuć Jego bliskość. Msza Święta Posłania była
najważniejszą częścią spotkania młodych. Papież
w swej homilii nawiązał do
Ewangelii o spotkaniu Jezusa
z Zacheuszem. My też przybyliśmy do Karkowa, aby przede
wszystkim spotkać się z
Jezusem. Ojciec Święty mówił
o przeszkodach, z którymi
musimy się zmierzyć, aby tego
dokonać: niska samoocena,
brak akceptacji samego siebie,
myślenie w sposób negatywny,
paraliżujący wstyd oraz przywiązywanie wagi do tego, co
inni o nas powiedzą. „Bóg
nas miłuje takimi, jakimi
jesteśmy, i żaden grzech,

wada czy błąd nie sprawi, by zmienił swoje zdanie”.
Prosił, abyśmy „co rano mówili w modlitwie: Panie,
dziękuję Ci, że mnie kochasz; spraw bym zakochał
się w moim życiu, które jest wielkim darem”. Pragnął,
aby Światowe Dni Młodzieży nie były tylko wspomnieniem, ale zostały w naszych sercach na dłużej i były
obecne w naszym codziennym życiu.
Podczas tych dni niejednokrotnie śpiewaliśmy hymn
ŚDM, każdy w swoim ojczystym języku. Na zakończenie wspólnie wszyscy razem odśpiewaliśmy „Jesus
Christ, You are my life”, co było czymś niesamowitym.
Światowe Dni Młodzieży wymagały od uczestników
wiele wysiłku, zarówno fizycznego jak i duchowego.
Choć w naszej parafii nie było żadnej grupy zorganizowanej, to „młodzi duchem”, jak nazwał nas Ojciec
Święty, znalazło rozwiązanie, aby być w Krakowie.
Mamy nadzieje, że czas poświęcony na to wydarzenie
przyniesie oczekiwane owoce.
Młodzi Duchem

IX. Jezus upada po raz trzeci pod krzyżem - Podróżnych w dom przyjąć
Może to był najbardziej bolesny upadek. Tak niewiele do celu a tak mało sił. Tak wielka duchowa
sprawa i tak wielkie ograniczenia ciała. Może nigdy wcześniej i później, Bóg-człowiek nie cierpiał tak
z powodu napięcia między tym, co mógł jako Syn Boży i tym, co nie mógł jako syn człowieka.
Jezu miłosierny, Ty powiedziałeś: „Byłem przybyszem a przyjęliście mnie”. Przybysz to uchodźca.
Przybysz to imigrant ekonomiczny. Przybysz to przede wszystkim człowiek, dziecko tego samego Boga,
mój brat i moja siostra. Może nigdy wcześniej w swojej historii
ludzkość nie przeżywała tak wielkiego napięcia między tymi, którzy
uciekają przed wojną a tymi, którzy nie chcą ich przyjąć, między
dramatem walki o życie jednych i dramatem bezsilności egoizmu
drugich. Naucz, nas Panie, podróżnych w dom przyjmować, nie
do hotelu, nie do gett i rezerwatów, ale własne domy otwierać na
drugiego człowieka. Naucz nas, że Ewangelia nie jest niemożliwa.
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PIELGRZYMOWANIE
Z MIŁOSIERDZIEM BOŻYM
„Jesteśmy jedni dla drugich pielgrzymami, którzy różnymi drogami zdążają w
trudzie na to samo spotkanie”
/ Antoine de Saint- Exupery /
Pielgrzymka jest dla nas wielu postrzegana jako
trud, modlitwa, walka z prażącym słońcem lub
uciążliwymi opadami. A wszystko to po co.....? No
właśnie.
Pielgrzymowanie to nie tylko pokonywanie drogi
do jakiegoś miejsca w trudzie, to przede wszystkim
podróż w głąb siebie. Oderwanie się od ustalonego
rytmu dotychczasowego życia, otwiera nowe widoki
i pozwala zajrzeć w siebie, w swoje życie z innej
perspektywy.
Pielgrzymka to również odpowiedź człowieka na
wewnętrzny głos, który wzywa do wyruszenia w
drogę, do ukrytych zakamarków naszego życia. Jest
więc otwarciem się na nowe wyrzeczenia, poświęcenia, a to często rodzi skruchę i chęć dokonania
zmiany w swoim życiu. Pielgrzymem jest każdy, kto
czuje się wezwany do wyruszenia w drogę. Przeżywanie pielgrzymki może być prawdziwe, głębokie
wtedy, kiedy pokonujemy fizyczne odległości dzielące
nas od jakiegoś sanktuarium. To właśnie ta spiekota,
pot lejący się z czoła, pragnienie, zmęczenie, sytuacje
skrajne i inni ludzie to koktajl, który trzeba wypić jak
lekarstwo. To, kim będziemy po powrocie rozstrzyga
się właśnie podczas takiej wędrówki.
Święty Jan Paweł II tak bardzo zachęcał do pielgrzymowania, sam zresztą był żywym przykładem
prawdziwego, wielkiego i niestrudzonego Pielgrzyma.

W swoim „Liście o pielgrzymowaniu do miejsc
Świętych” z dnia 29 czerwca 1999 r. mówił do nas
„... Przejście w duchu modlitwy z jednego miejsca czy
miasta do drugiego... nie tylko pomaga nam przeżyć
nasze życie jako wędrówkę, ale ukazuje nam plastyczny
obraz Boga, który popędza nas i idzie przed nami,
który sam podjął wędrówkę drogami człowieka i nie
spogląda na nas z wysoka, ale stał się naszym towarzyszem drogi.... Jego ‘Pójdź za mną’ zostało bez
wahania przyjęte przez Apostołów. Niech do każdego

X. Jezus z szat obnażony - Nagich przyodziać
Syn Boga, który ubiera świat milionami kwiatów, roślin, krzewów, i drzew, zostaje pozbawiony ostatniej
szaty. Ten, który życie oddał za to, żeby ludzka nędza, bieda i grzech przyodziać w Boże miłosierdzie,
stoi bezbronny i nagi na oczach całego świata.
Jezu miłosierny, Ty powiedziałeś: „Byłem nagi, a przyodzialiście Mnie”. Naucz nas przyodziewać
nagich. Tak często przebieramy w ubraniach, zazdrościmy sobie
tego, co nosimy, marzymy o takich a nie innych ciuchach, że
zapominamy o ludziach, którzy nie mają się w co ubrać. Św.
Paweł napisał w Liście do Tymoteusza: „Mając żywność i odzienie,
i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni!” (1 Tm 6,8). Nagich
przyodziać, to również cieszyć się z tego, co mam. To również nie
wyśmiewać innych z powodu ubioru. Nie obdzierać ich z ludzkiej
i boskiej godności.
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z nas dotrze jego głos. Mówię
do wszystkich: wyruszamy
w drogę śladami Chrystusa”
W tym roku mamy
szczególne okazje aby pielgrzymować. Rok Miłosierdzia
oraz 1050- lecie Chrztu Polski
to wielkie wydarzenia, które
mobilizują nas do powzięcia
trudu pielgrzymowania. Papież
Franciszek zachęca nas do pielgrzymowania i skorzystania z
Łask Jubileuszu Miłosierdzia.
Nasza Parafia od wielu już
lat aktywnie włącza się w
pielgrzymowanie do różnych
Sanktuariów i miejsc Świętych.
W tym roku nasi Parafianie
bardzo licznie uczestniczyli w
kilku takich pieszych wędrówkach. Około 25 parafian
wzięło udział w IV Pieszej Pielgrzymce Diecezji Bielsko
- Żywieckiej do Łagiewnik, która odbyła się w dniach
od 30 kwietnia do 3 maja 2016 roku. W Roku Miłosierdzia miała ona szczególny wymiar i charakter. Wzięło
w niej udział około 2000 pielgrzymów. Ta pielgrzymka
to przyjęcie Jezusa Miłosiernego do swojego życia.
Kolejna piesza pielgrzymka, w której wzięli udział
parafianie z Żabnicy była zorganizowana w dniach
17-19 czerwca 2016 r. do Sanktuarium Matki Boskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Uwieńczeniem pielgrzymowania była już XXV - JUBILEUSZOWA Piesza Pielgrzymka Diecezji BielskoŻywieckiej na Jasną Górę, która odbyła się w dniach
6-11 sierpnia 2016 r.
Podczas tych dni uczestnicy pielgrzymek szukali
dróg przełożenia na codzienne życie nauki o Bożym

Miłosierdziu zawartej w Ewangelii. W rozmowach
przewijał się wątek, jak pielgrzymowymi owocami
dzielić się z innymi, jak nimi żyć samemu.
Każda pielgrzymka jest więc po coś, dla kogoś, to
dzięki trudnościom podczas jej trwania uwielbiamy
Boga, jesteśmy bliżej Niego i z Nim się łączymy.
W dzisiejszych czasach pełnych relatywizmu
moralnego, konsumpcjonizmu właśnie taka piesza pielgrzymka daje oczyszczenie, zbliża do Boga, pozwala
na łączenie się z Bogiem.
Jeżeli na naszej drodze jest dobro, szczęście rodzinne,
radość - pielgrzymujemy, niesiemy Boga drugiemu
człowiekowi. Jeżeli zaś na naszej drodze jest wiele
przeszkód, strachu, nieszczęścia tym bardziej pielgrzymujemy, bo na końcu tej drogi znajdziemy odpowiedź,
znajdziemy Boga, Miłosiernego Boga.
Pielgrzym

XI. Jezus zostaje przybity do krzyża - Krzywdy cierpliwie znosić
Bardzie niż ciężki krzyż bolały ostre gwoździe. Bardziej niż gwoździe bolała ludzka złość. Bardziej
niż zaliczenie do złoczyńców, bolały urągania. Nikt nie zadaje nikomu tak wielkiej krzywdy jak człowiek
człowiekowi. Nic nie boli tak bardzo jak krzywda od najbliższych. Syn Boga cierpi od tych, których Bóg
stworzył na swój obraz i podobieństwo. Cierpienie Bogu sprawiają
Jego własne dzieci.
Jezu miłosierny, naucz nas krzywdy cierpliwie znosić. Zwłaszcza
krzywdy, które wyrządzili nam najbliżsi. Nic tak nie boli jak
gwoździe wbite przez własnych rodziców, rodzeństwo, przyjaciół,
tych, których kochaliśmy tak bardzo. I nic nie czyni nas tak bardzo
chrześcijanami jak miłość tych, którzy nas zranili.
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ZBLIŻCIE SIĘ, NIE LĘKAJCIE

21-22.05.2016 r. Dębowiec, Nowy Żmigród, Dukla, Miejsce Piastowe
W piękny, sobotni majowy
poranek w godzinach
porannych wyruszyliśmy
z pod naszego kościoła na
dwudniową pielgrzymkę do
Dębowca i okolic.
Pierwszym przystankiem
na naszym, pielgrzymkowym szlaku był Dębowiec,
miejscowość położona województwie Podkarpackim
niedaleko Jasła. Miejscowość
ta jest bardzo malowniczo
położona i jest stosunkowo
niewielka liczy ok. 8839
mieszkańców. W Dębowcu
zwiedzamy Bazylikę Mniejszą
ku czci Matki Bożej Saletyńskej zwaną również
Polskim La Salette, jest to druga po Sanktuarium Matki Bożej we francuskich Alpach,
świątynia z takim tytułem. Gospodarzami
i opiekunami bazyliki są Saletyni, księża którzy
przybyli do Dębowca w 1910 roku. 26 lat
później rozpoczęła się tutaj budowa kościoła
p.w. Matki Bożej Saletyńskiej, wg projektu
architekta Witolda Rawskiego, a już pięć lat
później został on poświęcony, dokonał go
proboszcz dębowiecki i dziekan żmigrodzki
ks. Franciszek Kasak. Szczególnym kultem
wiernych od kilkudziesięciu lat cieszy się
łaskami słynąca figura Matki Bożej Płaczącej.
Rzeźba z drewna lipowego, umieszczona
w bocznej kaplicy, przedstawiająca Matkę

XII. Jezus umiera na krzyżu - Urazy chętnie darować
Niewiarygodne są te słowa Jezusa. Tak bardzo, że wielu starożytnych kopistów nie ośmieliło się zapisać
je w Ewangelii. Bowiem umrzeć za kogoś to wiele, umrzeć za
złoczyńców to bardzo wiele, ale wybaczyć tym, którzy zabili, to
wszystko, to wszystko, co Bóg mógł dać ludzkości.
Jezu miłosierny, naucz nas urazy chętnie darować. Nie dlatego,
żeby zachęcać do ponownych krzywd. Nie dlatego, żeby pokazać
swoją słabość. Ale dlatego, by pokazać światu, że żadne zło i
grzech nie są w stanie zabić miłości.
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Bożą Saletyńską, siedzącą na kamiennym głazie
z twarzą ukrytą w dłoniach. Wykonał ją w 1959 roku
rzeźbiarz Edward Koś, jest to wierna kopia rzeźby
z La Salette. 15 września1996 została ona udekorowana
papieskimi koronami przez ówczesnego nuncjusza apostolskiego, ks. abp. Józefa Kowalczyka. W tej właśnie
kaplicy ks. Adam odprawił w naszej intencji mszę św.
a następnie dzięki życzliwości księży Saletynów
mieliśmy okazje obejrzeć 20 min. film dotyczący
objawień Matki Bożej z La Salette. Podczas tych
objawień Matka Boża przekazała dwójce małych dzieci
Melanii i Maksyminowi orędzia w których wzywa do
nawrócenia i do modlitwy.
Drugim miejscem, które odwiedziliśmy był
Nowy Żmigród, w którym znajduje się Sanktuarium
Bł. Władysława Findysza, kapłana który zasłużył się
podczas II wojny światowej niosąc pomoc materialną i
duchowa tamtejszej ludności, wyróżniając się przy tym
wielką odwagą i ofiarnością. Urodził się on 13.12.1907r.
w Krościenku Niżnym na Podkarpaciu. Jako kapłan
odznaczał sie wielką gorliwością i pobożnością.
W latach komunizmu doświadczył prześladowania ze
strony panujących władz komunistycznych, przez kilka
lat więziony za prowadzoną działalność duszpasterską. Liczne cierpienia , które zostały mu tam zadane
stanowiły podstawę ukazania jego wielkiego męstwa

i potwierdziły męczeństwo tego wielkiego kapłana,
tym samym stał się pierwszą ofiarą systemu komunistycznego w Polsce.
Kolejnym miejscem, w którym się zatrzymaliśmy
była Dukla, miasto w powiecie krośnieńskim z którego
wywodzi się wielki święty Jan z Dukli - bernardyn.
Urodził się w 1414 r. w rodzinie mieszczańskiej. Już
jako młodzieniec opuścił dom i przez kilka lat żył
w pustelni w pobliskich lasach gdzie w samotności
zgłębiał swoją wiarę. Po opuszczeniu pustelni wstąpił
do zakonu franciszkanów - mieliśmy okazję zwiedzić tą
pustelnię. Jako zakonnik wyróżniał się, skończył studia
był bardzo zdolnym studentem, a później wybitnym
kaznodzieją. Zasłynął jako mówca - głosił kazania po
niemiecku oraz jako gorliwy spowiednik. Nawet pod
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koniec swojego życia gdy już stracił wzrok i władanie
w nogach w dalszym ciągu poświęcał długie godziny
na modlitwę. Pełen zasług w opinii świętości zmarł
29.09.1484 r. Jest patronem Archidiecezji Przemyskiej.
W Dukli znajduje się Sanktuarium Św. Jana z Dukli
gdzie znajdują się jego relikwie.
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Z Dukli udaliśmy w kierunku Miejsca Piastowego,
do sióstr Michalitek u których w domu rekolekcyjnym
mieliśmy przygotowane miejsce na nocleg. Gościnność i
oraz serdeczność sióstr była ogromna. Siostry Michalitki
pełnią przede wszystkim posługę wśród biednych,
opuszczonych dzieci i młodzieży oraz wyjeżdżają na
misje. Po dobrze przespanej nocy udaliśmy się na mszę
świętą, którą odprawił dla nas ks. Adam w kaplicy
w domu rekolekcyjnym, a następnie zjedliśmy pyszne
śniadanie przygotowane przez siostry. Po śniadaniu
jedna z sióstr oprowadziła nas po domu w którym
przebywają. Byliśmy w krypcie gdzie znajdują się
grobowiec siostry Służebnicy Anny Kaworek, założycielki zakonu sióstr Michalitek, dowiedzieliśmy się
o historii powstania tego zakonu o ich działalności,
misjach które prowadzą. Mieliśmy okazję zwiedzić
małe muzeum, które siostry Michalitki same stworzyły,
a które poświęcone jest pamięci m.in. św. Janowi
Pawłowi II, bł. Bronisławowi Markiewiczowi ich założycielowi, misją w które prowadzą w Afryce. Znajdują
się tutaj także przedmioty zabytkowe z przed lat. Dzięki
temu mogliśmy bliżej poznać codzienne życie sióstr
oraz ich posługę.
Ostatnim miejscem, które odwiedziliśmy było
Sanktuarium św. Michała Archanioła, które znajduje
się niedaleko klasztoru sióstr Michalitek. Po lewej
stronie ołtarza głównego znajduje się tam figura św.
Michała Archanioła, które jest kopią figury z Monte San’
Michael Angelo z góry Gargano we Włoszech gdzie św.
Michał Archanioł sie objawił. Ten św. Archanioł jest
niezwykle wielkim orędownikiem i sprzymierzeńcem
w walce ze złem i szatanem dlatego warto modlić się
do niego i wzywać jego wstawiennictwa. Polecając się
opiece św. Michała Archanioła zakończyliśmy nasze
pielgrzymowanie, autokarem bezpiecznie wróciliśmy
do naszych domów.
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Króluj nam Chryste!
Ministranci i młodzież w Zakopanem.
23 lutego 2016 roku o 7.30 wyruszyliśmy spod naszego kościoła
w stronę Zakopanego. Drogę rozpoczęliśmy modlitwą. Po ponad 2
godzinach jazdy wreszcie dotarliśmy
na miejsce. Podróż minęła nam w
miłej i wesołej atmosferze.
Jako pierwsze zobaczyliśmy wielką
Krokiew. Pełni siły i energii wyruszyliśmy szlakiem na Kalatówkę.
Warunki nie były zbyt sprzyjające,
ale po długiej drodze dotarliśmy
do klasztoru Albertynek. Mieliśmy
okazję porozmawiać z siostrą
Nikodemą, która kilka lat temu
opiekowała się naszym kościołem
w Żabnicy. Wstępnie wprowadziła
nas w historię życia brata Alberta.
Następnie udaliśmy się do jego
pustelni, którą sam wybudował

według projektu swojego przyjaciela Witkiewicza.
W tym roku 25 grudnia mija
setna rocznica jego śmierci.
Znany był z pełnej poświęcenia
pracy dla biednych i bezdomnych.
Całkowicie się dla nich poświęcił.
Jego pasją było malowanie
obrazów. Jednym z najsłynniejszych jego dzieł był obraz pt.
„Ecce Homo”. Po pewnym czasie
porzucił całkowicie malarstwo
poświęcając się pomocy ubogim.
Należy również wspomnieć o
siostrze bernardynie, która założyła
zgromadzenie sióstr albertynek.
Później idąc wciąż pod górę
dotarliśmy do Pustelni Braci
Albertynów, gdzie odmówiliśmy
dziesiątek różańca i zaśpiewaliśmy

XIII. Ciało Jezusa zostaje zdjęte z krzyża - Modlić się za żywych i umarłych
Jak żadna inna stacja ta przypomina Betlejem. Jezus w ramionach swojej Matki. Tam nowonarodzone
dziecię, tu niedawno umarły dorosły Syn. Tam narodzony do Wcielonego życia, tu umarły dla życia na
wieki. Tam żywe ciało rodzi radość, tu ciało umarłe rodzi ból. Ramiona Maryi tulące swoje zmarłe dziecko
wciąż mówią, że miłość może przekraczać nie tylko nienawiść.
Miłość może przekraczać także śmierć.
Jezu miłosierny, naucz nas troski o ludzi nie tylko za ich życia.
Naucz nas modlić się za żywych i umarłych. Niech Maryja, Wspomożycielka Wiernych, pośredniczka łask, pomoże nam uwierzyć
na nowo w siłę modlitwy za innych. Niech nasza modlitwa stanie
się ramionami, które tulą z miłości potrzebującego człowieka za
jego życia i po jego śmierci.
str. 21
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piosenki. Droga powrotna z Kalatówek była o wiele
łatwiejsza i w mgnieniu oka byliśmy już na dole, gdzie
mieliśmy krótki odpoczynek w Kuźnicach.
Zadowoleni a zarazem zmęczeni opuściliśmy Zakopane
i udaliśmy się z powrotem do domu. Wycieczka bardzo
się nam podobała i chętnie tam kiedyś wrócimy.
Na pewno zapamiętamy ją na długo.
Ania Dudka kl 3 gim.
Paulina Chowaniec kl 3 gim.
Karolina Chowaniec kl 2 gim.

Dnia 14 maja udaliśmy się na wycieczkę w Pieniny.
Wyruszyliśmy z Żabnicy o godzinie 7:15. Mimo że
pogoda nie sprzyjała wszyscy mieliśmy dobre humory.
W trakcie jazdy pomodliliśmy się o szczęśliwą
i dobrą podróż. Na miejsce dotarliśmy ok. 10. Pierwszą
atrakcją był rejs po jeziorze Czortyńskim. Podziwialiśmy okoliczne zabytki architektury jak i przyrody, np.
Zamek w Czorsztynie, Zamek Dunajec w Niedzicy,
który był kolejną atrakcją naszej wycieczki.
Zwiedzanie zamku średniowiecznej warowni znajdującej się na prawym brzegu Zbiornika Czortyńskiego zaczęliśmy ok. godziny 12. Oprowadzono nas po
lochach, sali żupana, podziwialiśmy piękne widoki
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z tarasów znajdujących się w górnej części zamku.
Dowiedzieliśmy się ciekawych informacji na temat
właścicieli zamku. Pani przewodnik opowiedziała nam
również ciekawą legendę o księżniczce Brunhildzie
i księciu Bogusławie związaną ze studnią znajdującą
się w zamku.
Po zwiedzaniu zamku udaliśmy się do wozowni
położonej obok. Mieliśmy okazje zobaczyć kolekcje
powozów z lat 1900-1939. Wśród niej znajdują się
takie ciekawostki jak: ,,Czartopchajka” lub ,,Bałagułka”.
Po atrakcjach w Niedzicy wyruszyliśmy do domu.
W drodze powrotnej udało nam się wstąpić do
Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w
Ludźmierzu. Nie mogło się obejść bez krótkiego postoju
w McDonaldzie. Ok. godziny 18 dotarliśmy do domu.
Wycieczka bardzo nam się podobała i na pewno
zapamiętamy ją długo.
Karolina i Paulina Chowaniec.
Razem z naszą grupą gitarową i oazą 4.06.2016r.
ok. godz. 8:00 udaliśmy się do Domu Spokojnej
Starości przy naszym kościele parafialnym, by wspólnie
zaśpiewać i zagrać Siostrom i podopiecznym. Po ok.
godzinie wspólnych śpiewów poszliśmy do autokaru,
gdzie czekali na nas ministranci.

IDŹ ogłoś to po górach
Ok. 9:00 pojechaliśmy do Złatnej. Szczęśliwie dojechaliśmy na miejsce do schroniska młodzieżowego ,,Gawra”, wcześniej już przez nas odwiedzanego.
Zjedliśmy obiad, a po nim wyszliśmy na dwór na
kawę, herbatę i ciasto. Po małej przerwie wyszliśmy
na krótki spacer do ,,źródełka miłości” znajdującego się
obok schroniska. Po powrocie ze spaceru czas zleciał
nam w bardzo miłej atmosferze na wspólnych grach
i zabawach. Nie zabrakło również śpiewów i gry na
gitarze. Ok. 15:00 rozpaliliśmy ognisko. Najedzeni
ostatni raz zagraliśmy, zaśpiewaliśmy, pożegnaliśmy
się i wróciliśmy do domu.
Do Żabnicy dojechaliśmy ok 17:00. Wycieczka

bardzo nam się podobała.

K. Chowaniec

Czasami zdarzają się opowieści, w których chwila została zatrzymana jak na fotografii. „CURRICULUM
VITAE” czyli wspomnienia z życia i działalności ks. Jana Krawca syna Michała i Walerii Śliwa to nie jedna
fotografia, to album. Obrazy Żabnicy i toczącego się w niej życia zapamiętane przez dziecko i zapisane
w wieku dojrzałym.
W dziale „Z rodzinnego albumu”, za przyzwoleniem Autora, przedstawimy te fragmenty dzieła naszego
Rodaka, w których starsi odnajdą klimat swojego dzieciństwa i młodości, a młodsi będą mieli okazję
popatrzeć na realia życia tych, co nazwiskami i czynami stanowią historię Żabnicy. W przyszłym roku
ks. Jan Krawiec będzie obchodził 60 rocznicę swoich święceń kapłańskich. Jest to istotny powód, aby
w modlitwie pamiętać o intencjach Dostojnego Jubilata.

KALENDARIUM ŻYCIA I DZIAŁALNOŚCI
KS. JANA KRAWCA
28.06.1930 - Urodził się w Żabnicy pow. Żywiec diecezja krakowska.
6.07.1930- Ochrzczony w kościele parafialnym MB Częstochowskiej
w Żabnicy przez ks. proboszcza Stanisława Jurasza.
1937-1944 - Uczeń siedmioklasowej Szkoły Podstawowej w Żabnicy,
3.05.1940 - Przyjął Pierwszą Komunię Świętą w kościele parafialnym w Żabnicy.
1939-1945 - Przeżył trudne lata okupacji hitlerowskiej w Żabnicy.
16.08.1948 - Rozpoczyna nowicjat w Kopcu.
21.08.1949 - Składa czasową profesję zakonną w Kopcu.
21.08.1952 - Składa wieczystą profesję zakonną w Krakowie.
30.06.1957- Otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Piotra Kałwy
w Katedrze Lubelskiej.
14.07.1957- Prymicje w swojej miejscowości rodzinnej w Żabnicy.
1956-1959 - Student prawa kanonicznego na KULu
18.04.1964 - Uzyskuje na KULu stopień doktora prawa kanonicznego.
1973- Mianowany przez ks. kardynała Karola Wojtyłę członkiem Rady Kapłańskiej oraz przewodniczącym
Komisji istniejącej w Radzie Kapłańskiej, mającej na celu opracować różne wskazania dotyczące gorliwej
i harmonijnej współpracy kleru diecezjalnego i zakonnego w Archidiecezji Krakowskiej.
1998 - … Rezydent mieszkający w Salezjańskim Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie ul. Tyniecka
39, gdzie zajmuję się pisaniem prac naukowych dotyczących głównie historii i działalności Zgromadzenia
Salezjańskiego w Polsce w latach od 1898 do 2000 roku.
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„CURRICULUM VITAE”
W gronie rodzinnym

1. Dziecięce lata
Ja, Jan Krawiec, syn Michała i Walerii z domu Śliwa,
urodziłem się 28 czerwca 1930 roku w Żabnicy pow.
Żywiec. Ochrzczony zostałem 6 lipca 1930 roku w
kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Żabnicy.
Sakramentu chrztu świętego udzielił mi ks. proboszcz
Stanisław Jurasz. Rodzicami chrzestnymi byli: Agnieszka
Kupczak i Jan Motyka - szwagier ojca.
Młodzi głęboko wierzący rodzice cieszyli się w parafii
bardzo dobra opinią. Ojciec, były weteran wojenny, jako
młodzieniec został przymusowo powołany do wojska
austriackiego, brał udział w wojnach: 1917-1918 roku,
w pierwszej wojnie światowej, walcząc na froncie
jako żołnierz austriacki we Włoszech podczas 11, 12
i 13 ofensywy oraz w latach 1920-1921 uczestniczył
w wojnie polsko-bolszewickiej, biorąc udział w ważniejszych bitwach: pod Grodnem, Białymstokiem, Bielskiem
i Warszawą, gdzie został ranny w nogę.
Po powrocie z wojska i szczęśliwym wyleczeniu
rany, ojciec nie otrzymał renty inwalidzkiej, dlatego po
założeniu rodziny w 1925 roku, utrzymywał rodzinę z
pracy rąk swoich i prowadzonego 3 hektarowego gospodarstwa, które prowadziła głównie żona zajmująca się
bezpośrednio domem i wychowaniem dzieci.
Ojciec, jako cieśla, w lecie z innymi fachowcami
budował domy, a w zimę w swoim małym warsztacie
stolarskim zajmował się pracami stolarskimi oraz
wykonywał na gospodarstwie i w domu różne prace.
Rodzice, jako wierzący i praktykujący katolicy nie
tylko należeli do Żywego Różańca, w którym ojciec
był zelatorem i animatorem jednej róży, ale należąc do

Pomocników Salezjańskich, z okazji nadsyłanego
„Pokłosia Salezjańskiego” oraz prenumerowania „Rycerza
Niepokalanej”, mimo trudnych warunków ekonomicznych, za zgodą żony, wysyłał salezjanom pracującym
w Zakładzie w Oświęcimiu oraz oo. Franciszkanom do
Niepokalanowa skromne ofiary
Żyjąca w zgodzie, spokojna wiejska rodzina cieszyła
się z narodzenia w 1930 roku syna. Szczególnie radowała
się o przeszło dwa lata od niego starsza siostrzyczka
Maria, która zapomniawszy o swoich lalkach razem
z mamusią troszczyła się o swojego małego dzidziusia
- brata Jasia.
Niestety, zdrowy Jasio pod koniec pierwszego roku
życia bardzo poważnie zachorował. Podczas choroby
siniał, tracił przytomność i dostawał konwulsyjnych
drgawek, co świadczyło o prawdopodobnej padaczce
lub jakiejś innej śmiertelnej chorobie. Dzięki jednak
troskliwej opiece rodziców, a może, jak mówiła matkaich modlitwie, Jasio nie tylko powrócił do zdrowia,
ale poważna, ciężka choroba nie pozostawiła po sobie
żadnych psychicznych ani fizycznych ujemnych skutków.
Wkrótce po moim wyzdrowieniu, rodzice przeżyli

XIV. Ciało Jezusa zostaje złożone w grobie - Umarłych pogrzebać
Nawet Syn Boży potrzebował grobu. Nawet ten, co wskrzeszał umarłych, potrzebował po śmierci
pomocy. Józef i Nikodem nie pytali po co tracić czas, po co marnować miejsce, po co wydawać pieniądze
na wonności. Mało jest tak życiowych spraw jak śmierć i tak
ludzkich jak martwe ludzkie ciało.
Jezu miłosierny, naucz nas szacunku do umarłych, naucz nas
umarłych grzebać, zachowywać po zmarłych pamięć. Błogosław
pracującym na cmentarzach, w krematoriach, w kostnicach
i domach pogrzebowych. Jezu, Słowo które stało się Ciałem,
naucz miłości wobec ciała, za jego życia i po jego śmierci.
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wielkie, straszne nieszczęście. W ostatnich dniach października 1932 roku, po żniwach i wykopkach, gdy zboże,
siano, ziemniaki i inne płody rolne były zgromadzone w
drewnianych zabudowaniach gospodarczych, u sąsiadki
Małgorzaty Gluza, w nocy w jej zabudowaniach wybuchł
pożar, który błyskawicznie przeniósł się na trzy znajdujące
się blisko drewniane domy, tj. dom i zabudowania gospodarcze rodziców oraz sąsiadujące z nim domy Adama
Szczotki i zabudowania sąsiada Gluzy.
Matka zbudzona trzaskiem palącego się domu, głośnym
krzykiem zbudziła sąsiadów i z trudem w ostatniej
chwili wypędziła z palącej się obory: krowy, świnie
i kury, a ojciec z pomocą przybyłych sąsiadów wyrzucał
z mieszkania, komory i sieni ważniejsze rzeczy. Przeszło
dwuletnia siostra Marysia z płaczem uciekła z mieszkania,
w którym w tym wielkim przerażeniu zapomniano
o spokojnie śpiącym w kołysce dziecku. Gdy w przepełnionym dymem mieszkaniu, przebudzony Jasiu zaczął
płakać, pomagająca wynosić różne rzeczy sąsiadka Anna
Żyrek, w ostatniej chwili wskoczyła do mieszkania przez
okno i uratowała życie płaczącemu Jasiowi.
Tych dramatycznych chwil i innych wydarzeń mających
miejsce przed wybuchem pożaru piszący nie pamięta.
Pierwszym wydarzeniem historycznym, które głęboko
zakodowało się w moim dziecięcym umyśle, to pożar
naszego domu. Z tego tragicznego i dramatycznego
wydarzenia dobrze pamiętam, że podczas palącego się
domu leżałem nakryty pierzyną pod drzewem - gruszką znajdującą się w pobliżu palącego się domu. Obok mnie
klęczała płacząca mama i ze złożonymi rękami płacząc
głośno wołała: „O Boże! Co my teraz będziemy robić”?
Nie byłem świadomy, dlaczego matka głośno płacze,
gdyż zwracałem uwagę na palący się dom, obok którego
szybko biegali strażacy w złocistych hełmach i trąbiąc na
trąbkach wołali: Woda naprzód! Po tych krzykach, pożar
domu polewany wodą powoli wygasał, i gdy zrobiło się
ciemno - widocznie zasnąłem, gdyż nie pamiętam co się
dalej działo.
W tym strasznym nieszczęściu, pozbawionym rodzicom
dachu nad głową, pierwszy przyszedł z pomocą kolega
matki z lat dziecięcych, sąsiad Jan Golec, który - jak mi
opowiadano - już tej samej nocy po ugaszeniu pożaru,
sam zamieszkał ze swoja żoną i trojgiem dzieci w jednym
pokoju, a niewielką kuchnię odstąpił pogorzelcom rodzicom, w której zamieszkali: matka, ojciec i siostra
Marysia oraz od 12 stycznia 1933 urodzony mój młodszy
brat Józef.
Mnie z powodu bardzo małej kuchni mającej zaledwie
około 10 metrów kwadratowych, w której obie rodziny
wspólnie gotowały, zabrała siostra ojca, tj. moja ciocia
Franciszka Śleziak, żona wujka matki Antoniego Śleziaka,

którzy nie mając dzieci bardzo troskliwie i serdecznie
mną się opiekowali.
Rodzice mając zapewnione skromne i ciasne
mieszkanie, ocalone krowy umieścili w stajniach innych
życzliwych sąsiadów i zgodnie z ówczesnym pięknym
zwyczajem otrzymawszy zaświadczenie od wójta, że są
„pogorzelcami”, niezależnie od otrzymania skromnego
ubezpieczenia, chodząc od domu do domu w Żabnicy
i Ciscu prosili o wsparcie materialne. Po Cięcinie już
nie chodzili, gdyż od życzliwych mieszkańców Żabnicy
i Cisca otrzymali nawet więcej - siana, zboża, ziemniaków
- niż się im spaliło.
Niezależnie od zbierania ofiarowanych darów
w naturze, których zbieraniem zajmowała się głównie
matka z pomocą swoich sióstr Anieli i Anny Śliwa, ojciec
z pomocą wujka Franciszka i innych osób przystąpił
do uporządkowania gruzów spalonego domu i gospodarstwa, na miejscu którego, już jesienią 1932 roku
przystąpiono do kopania fundamentów oraz zwożenia
cegły, kamieni, żwiru, wapna i drzewa, na zaprojektowany nowy dom murowany, który jak mówiono, był dużą
czwartą kamienicą murowaną w Żabnicy, posiadającą
pod jednym dachem pokrytym czerwoną dachówką, dużą
izbę, kuchnię, komorę, sień, stajnie i stodołę.
Rozpoczęta wczesną wiosną budowa, z pomocą
płatnych fachowców murarzy bardzo szybko postępowała naprzód, gdyż ojciec nie tylko pomagał pracującym
murarzom, ale sam wytynkował wewnątrz pomieszczenia,
pozakładał w nich podłogi oraz jako stolarz wykonał
drzwi, okna i inne potrzebne rzeczy. Mimo że nowy
dom i jego świeże tynki były jeszcze wilgotne, jednak
z konieczności, już przed świętami Bożego Narodzenia
1933 roku, rodzice wyprowadzili się do własnego domu,
by nie być ciężarem dla bardzo życzliwego Jana Golca,
ojca chrzestnego narodzonego w styczniu 1933 roku
młodszego brata Józefa Krawca.
Z bardzo szybko wybudowanego domu radowała
się bardzo siostra Maria, która cieszyła się nie tylko
wznoszonym nowym domem, ale pracującym w spiekocie
promieni grzejącego letniego słońca w dzbanku przynosiła
orzeźwiające mleko i wyuczona przez matkę piosenkę
swoim pięknym dziecięcym głosikiem pracującym
śpiewała: „Murarze, murarze dobrze murujecie, po jednej
cegiełce do muru kładziecie”.
Ja, nie cieszyłem się z budowy nowego domu - gdyż
jak już wspomniałem z powodu trudnych warunków
mieszkaniowych rodziców - zostałem zabrany chwilowo
na wychowanie przez swoją ciocię Franciszkę Śleziak.
Głęboko wierząca ciocia Franciszka należąca do Trzeciego
Zakonu św. Franciszka nie tylko troszczyła się o moje
dobre wychowanie, ale wiele mi opowiadała o Bogu,
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który stworzył niebo i ziemię, słońce i gwiazdy, aniołów
i ludzi, ale nauczyła mnie długiego pacierza, który bardzo
chętnie odmawiałem z pobożnie modlącą się ciocią.
Gdy wujek i ciocia pracowali poza domem, o mnie
troszczyła się przebywająca w domu prababcia Anna
leziak, która by mi sprawić radość, od czasu do czasu
dawała mi 5 groszy, bym sobie kupił w sklepie sąsiada
Żyrka, białą pszenną bułkę. W trudnych czasach
panującego bezrobocia dla dziecka wiejskiego, możliwość
zajadania się smaczną, białą, pszenną bułką było wielką
radością i szczęściem.
Dobry dla mnie wujek, z którym w każdą niedzielę
chodziłem do kościoła na mszę świętą, aby mi sprawić
radość, za zgodą ks. proboszcza Stanisława Jurasza,
którego wujek w swoim wiejskim wozie, mającym
sprężynowe siedzenie z oparciem, woził na stację kolejową
w Węgierskiej Górce oraz na odpusty parafialne, zabrał
mnie ze sobą na odpust parafialny w parafii Radziechowy.
Ks. proboszcz po odprawionej mszy świętej w Żabnicy,
w której wujek ze mną uczestniczył, przyjechał na uroczystość odpustową przed rozpoczęciem uroczystej procesji,
w której razem z innymi księżmi uczestniczył.
Z tej radosnej pierwszej mojej wycieczki poza granice
Żabnicy, najbardziej zapamiętałem uroczysty obiad, który
z wujkiem i wieloma furmanami, którzy przywieźli swoich
księży na odpust, przy dużym nakrytym białym obrusem
stole, wspólnie spożyliśmy. Obiad był bardzo smaczny.
Takiego obiadu nigdy u wuja nie jadłem, ani dziwnych
dla mnie talerzy i innych nakryć stołowych w swoim
krótkim życiu nie widziałem. Po smacznym uroczystym
obiedzie bardzo się nudziłem, gdyż jak mówił wujek,
ks. proboszcz po obiedzie razem z innymi księżmi do
późnych godzin wieczornych konferowali nad różnymi
sprawami duszpasterskimi i gospodarczymi.
Po zakończonej konferencji, około północy przyjechaliśmy do Węgierskiej Górki. Gdy w Górce dojeżdżaliśmy do
torów kolejowych, z powodu nadjeżdżającego z Milówki
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pociągu osobowego, kolejarz zamknął przed nami szlaban.
Stojący przed szlabanem koń, który już nieraz widział
pędzący pociąg, czekał spokojnie na jego przejazd. Wujek,
bojąc się, żebym się nie przestraszył hałasem i szumem
pędzącego jak szalony pociągu, poinformował mnie, bym
się nie bał pędzącej lokomotywy, gdyż ona nie wyleci
z żelaznych torów i nie zrobi stojącemu blisko torów
koniowi oraz nam żadnej krzywdy.
Jeszcze wujek nie skończył mówić, a tu już z ciemności
nocy z wielkim hałasem i łoskotem, po żelaznych szynach
pędzi do nas, jak szalona, świecąca dwoma reflektorami żelazna olbrzymia, czarna lokomotywa, ziejąca
i sycząca parą oraz wielkimi kłębami czarnego dymu
i iskier wyrzucanymi z komina. straszny, potworny,
pędzący z hukiem czarny wielki smok, ciągnął za sobą
kilka wielkich czarnych wagonów oświetlonych światłem
elektrycznym, w których przy oknach spokojnie stali,
mężczyźni, niewiasty, a nawet dzieci.
Po przejeździe obserwowanego z wielkim strachem,
po raz pierwszy w życiu, pędzącego pociągu, który
pozostawił po sobie duże tumany czarnego cuchnącego
dymu, dyżurujący kolejarz podniósł szlaban i wujek przejechawszy przez tory, szczęśliwie dowiózł ks. proboszcza
na plebanię, a nas do swojego domu.
Ks. proboszcz, dziękując wujkowi za szczęśliwe
przywiezienie, życzył mu, by tak jak obecnie odwozi
i przywozi z dworca kolejowego w Węgierskiej Górce
ks. proboszcza, doczekał się chwili, by mógł kiedyś
przywieźć z dworca kolejowego do Żabnicy kapłana pochodzącego z parafii, która mimo że istnieje już przeszło
300 lat, to jednak dotąd nie posiada swojego rodaka
wyświęconego na kapłana.
Po tych głębokich i niezatartych dziecięcych przeżyciach, w oddalonym o około 500 metrów domu wujka,
na prośbę matki opuściłem jego dom i przy-prowadzony
przez siostrę Marysię przybyłem do nowego wybudowanego domu swoich rodziców.
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Dariusz Karłowicz (wSIECI, nr40/201)

„Zabrania się zabraniać; moja prawda; ci, co
zgadzają się ze mną mają rację, demokracja to
rządy naszych, to jest piękne, bo sam zrobiłem…”
Można mnożyć absurdy oderwane od prawdy
i logiki, świata, który nie ma odniesienia do prawdziwych autorytetów, czyli autorytetów, które mają
dostęp do prawdy. Prawdy o życiu, o śmierci. Maja
dostęp do prawdy o prawdzie bardziej niż myDzisiejszy świat szarpany jest wątpliwościami: czy
dziecko to człowiek, czy uchodźca to imigrant,
czy mój majątek jest własnością ubogiego, czy
każdy produkt artysty jest sztuką, czy brzydkiemu,
ułomnemu, staremu, nieporadnemu, biednemu przysługują takie same prawa. Potrzeba nam autorytetów. Prawdziwych. „A człowiek, który odżegnuje
się od autorytetów w imię samodzielności myślenia,
jest, na ogół, durniem”

AUTORYTETY
Dużo mówi się o kryzysie autorytetów. To niewątpliwy problem. Tyle że kryzys autorytetów nie
polega na tym, że ich liczba maleje. Przeciwnie
kryzys polega na tym, że ich liczba gwałtownie
rośnie. Rośnie liczba, maleje jakość. Wystarczy
włączyć radio, otworzyć gazetę czy pismo ilustrowane. Wszędzie tłum niezwykle autorytatywnych
autorytetów. Dobrze, jeśli nie są to łajdacy. Niestety
rzadko kiedy są to ludzie więcej niż szarzy - gdy
idzie o przymioty ducha czy rozumu oczywiście, bo
jeśli idzie o pawi ogon, to są co najmniej stubarwni.
Wyróżnia ich nadzwyczajna pewność siebie i - by
tak rzec - pasja duszpasterska. Są naprawdę wszechstronni! Mówią nam, jak żyć, czym jest szczęście,
sens, miłość, Bóg, wiara, dobro, jakie powinno być
państwo, prawo, obyczaje czy polityka klimatyczna.
Nie wiedzą, co to „nie wiem” - zawsze gotowi

pośpieszyć z wyjaśnieniem, jak żyć.
Co daje im tytuł do tego, by mówić o tak
poważnych sprawach? Zwykle jest to aktorski
talent, piękny biust lub udane wykonanie
popularnej piosenki. Czasem wystarczy już posada
w mediach, a czasem? No właśnie, czasem to
właściwie nawet nie wiadomo co.
Autorytet to osoba, której ufamy. Wierzymy,
że warto jej posłuchać, bo wie więcej, bo więcej
przeżyła i zrozumiała. Słowem to ktoś, kto widzi
dalej i lepiej od nas. Autorytet to przewodnik,
który pomaga nam w podróży. Wierzymy mu, bo
kiedyś już przebył drogę, którą my też chcielibyśmy
przejść i jest - jak mniemamy - blisko miejsca, do
którego też chcielibyśmy dotrzeć. Wierzymy mu
wreszcie również dlatego, że zdajemy sobie sprawę,
jak niewiele możemy o własnych siłach osiągnąć.
Paradoksalnie dzisiejszy wysyp podrzędnych,
choć niewątpliwie wpływowych autorytetów
wyrasta z niechęci do nich - a dokładniej z krytycznego podejścia do łańcucha wielkich autorytetów, z których dzieła czerpała europejska
tradycja duchowa. Mechanizm tego paradoksu
jest stosunkowo prosty. Pewna wersja naiwnego
racjonalizmu zakłada, że człowiek niezależnie
od etapu rozwoju duchowego zawsze zdolny
jest myśleć samodzielnie. Słuchanie Kościoła,
tradycji, studiowanie z powagą pism wielkich
mędrców przynosi dziś ujmę nie tylko człowiekowi dojrzałemu i wykształconemu, lecz również
nastolatkowi. Odrzucając dawne autorytety, ludzie
puszczają z dymem duchowe skarby kumulowanej
przez pokolenia mądrości, zrywają żywą duchową
więź pokoleń, ale przecież nie stają się przez to
ani odrobinę silniejsi, mądrzejsi czy bardziej samowystarczalni.
Barbarzyńca, który spali bibliotekę, nie staje się
przez to uczonym. Dziecko, które przestaje słuchać
rodziców, nie staje się dorosłym, lecz dzieckiem
we mgle - kimś samotnym, bezradnym, zdanym
na przypadkową pomoc.
Dlatego w miejsce duchowych przewodników
dzisiejsza zdziecinniała kultura duchowa szuka
sobie podpórki w postaci nowych mędrców
wybranych spośród kolegów z podwórka. Stąd
bierze się taki popyt na rozmaitych szarlatanów,
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pseudofilozofów, mistrzów od siedmiu boleści.
Dokonany w imię rozumu mord na autorytetach
doprowadził nie do racjonalizmu, lecz do zabobonu.
Tak się jakoś składa, że kiedy po latach spotykam
kolegów, którzy w czasach młodości wszelkie
przesądy odrzucali w imię autonomicznego rozumu,
to zawsze się okazuje, że albo właśnie idą do
wróżki, albo od niej wracają.
Tymczasem, jak uczyli filozofowie, autorytet
mistrza nie wyłącza rozumu ani krytycyzmu - bo
żeby zaufać autorytetowi, trzeba rozumu, i to w
obfitości. Po pierwsze dlatego, by pojąć, jak bardzo
jesteśmy słabi, jak mało rozumiemy i jak bardzo
potrzebujemy wsparcia (do tego trzeba nie tylko
przenikliwej inteligencji, lecz również autoironii
i odwagi); po drugie dlatego, żeby mądrze wybrać
mistrza (co jest bodaj najtrudniejsze), po trzecie
zaś, żeby słuchać go z pokorą, ale przecież nie

bezkrytycznie (jeśli dobrze go wybraliśmy, to myli
się wprawdzie rzadziej od nas, ale nie jest przecież
nieomylny).
Myślę, że można zaryzykować tezę, że szacunek
dla autorytetów jest wyraźną cechą kultur, które
wyróżnia realizm i szacunek dla rozumu. Jak
napisał John Neuhaus (myśląc o mistrzach
takich jak Platon, Arystoteles, święci Tomasz
z Akwinu, JP2 czy o. Kolbe), „człowiek, który
odżegnuje się od autorytetów w imię samodzielności myślenia, jest, na ogół, durniem”. Mocne
słowa. Dodajmy - jest też pewnym klientem najróżniejszych mędrków od wszystkiego, speców
w sprawach duchowych i doczesnych, głośnych
ekspertów od sukcesu, trawienia, szczęścia,
udanego seksu, zbawienia, cellulitu, tolerancji
i doskonale grzecznych dzieci.

„Naucz się, gdzie jest mądrość, gdzie jest siła
i rozum, a poznasz równocześnie, gdzie jest długie
i szczęśliwe życie, gdzie jest światłość
dla oczu i pokój.” (Ba 3, 14)

Wrażliwości, cierpliwości, mądrości,
hojności w dzieleniu się prawdą i miłością,
świętych wychowanków przy nieustannym
orędownictwie św. Jana Kantego
wszystkim nauczycielom, wychowawcom,
katechetom i pracownikom oświaty
z okazji święta ich Patrona
życzą Duszpasterze
i Redakcja „IDŹ, ogłoś to po górach”
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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!

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).

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

NABOŻEŃSTWA W CIĄGU ROKU:
Nowenna do MB Częstochowskiej - środa 1800
Nowenna do Miłosierdzia Bożego (z wystawieniem Najśw. Sakramentu) - czwartek 1800
Koronka do Miłosierdzia Bożego - piątek 1500
Litania i Akt Oddania Najśw. Sercu Pana Jezusa I piątek miesiąca 630 i 1800
Wezwania do Matki Bożej - I sobota miesiąca 630
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu N.M.P. niedziela 640
Nabożeństwa fatimskie - od maja do października
Nabożeństwo majowe, czerwcowe, różańcowe po wieczornej Mszy św.
Nabożeństwo wypominkowe – niedziela 1700
Nieszpory – niedziela 1730
Droga Krzyżowa – piątki Wielkiego Postu 1530
i 1700 , niedziele Wielkiego Postu 800
Gorzkie Żale – niedziele Wielkiego Postu 1715
Nowenna do św. Jana Kantego – przed odpustem
św. Jana Kantego
KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA:
Czwartek 1400-1630
Sprawy pilne codziennie po Mszach św.
Zapowiedzi przedślubne – po wcześniejszym uzgodnieniu dnia i godziny
Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce
nr 11 8131 0005 0014 6157 2000 0010
IDŹ ogłoś to po górach - Czasopismo parafialne;
Redakcja: ks. Proboszcz Jacek Jaskiernia, Andrzej Dżoń,
Lucyna Dżoń. Kontakt z redakcją w kancelarii parafialnej
lub przez Duszpasterzy. Nakład: 1000 egz.
Parafia p.w. M.B. Częstochowskiej, 34-350 Żabnica,
ul. ks. Karola Śmiecha 167
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Z PRZYPOWIEŚCI
A gdyby owce usunąć
z Jezusa przypowieści
kto znajdzie inne zwierzę
co tyle uniesie treści
Bo gdyby w Ewangelii
nagle zabrakło Pasterza
kto poprowadziłby owce
na które wilk się zamierza
Jak owce pośród wilków
wiarą wśród świata żyjemy
bo znając głos Pasterza
prawdę rozpoznajemy
I niebo nam otworzy
odźwierny niebieskiej hali
bo tam poprowadził Pasterz
tych co go w życiu słuchali

Jak pasterz oddzielił owce
od kozłów po lewej stronie
tak kiedyś się odnajdziemy
w niebie przy Boga tronie
A gdyby jakaś owca
w życia się ciernie wplątała
to Pasterz ją odnajdzie
choćby bezgłośnie płakała
A gdybyśmy stąd baranka
wygonić byli skorzy
co by zajęło miejsce
wołania „Baranku Boży”
Więc gdy baranków i owiec
idzie procesja w łossodzie
wśród dzwonków i beczenia
przypowieść życiem się rodzi
				A.M.D.

