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Kochani!
Niektórym świętość kojarzy się z bezgrzeszno-

ścią. I słusznie. Ponieważ świętość to obecność 
Boga, a ta nie może istnieć razem z grzechem. 
Dlatego świętość jest naszym celem, a nie 
dzisiejszą rzeczywistością. Św. Jan pisze do 
pierwszych chrześcijan: „Umiłowani, obecnie 
jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie 
ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy 
się objawi, będziemy do Niego podobni, bo 
ujrzymy Go takim, jakim jest” (1J 3,2). Przed 
Narodem Wybranym Bóg postawił wyraźny 
cel "Uświęćcie się więc i bądźcie świętymi, 
bo Ja jestem święty: Ja, Pan, Bóg wasz!" (Kpł 
20,7). A Św. Piotr prześladowanym przez pogan 
chrześcijanom, którzy pytali go, jak mają się 
w takich okolicznościach zachować odpowiada: 
„… w całym postępowaniu stańcie się świętymi 
na wzór Świętego, który was powołał" (1P 1,15). 

 Świętość – to nasze zadanie i przyszłość, 
do której przez całe życie zmierzamy. Staramy 
się być podobni do Jezusa, ale tak naprawdę 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,
w którym „pokładający nadzieję, uświęcają się,
podobnie jak On jest święty.”

uda się to, gdy Go ostatecznie spotkamy. Cały 
czas jesteśmy w drodze, mamy być święci – na 
koniec. Dlatego nie ma kanonizacji za życia, 
a tylko wtedy, gdy ktoś nam pomacha z nieba, 
Kościół mówi, aby iść za śladem. Październik, 
listopad i grudzień to bardzo wyraźna wędrówka 
w stronę zbawienia. Przez tajemnice różańca, 
które mają w tym miesiącu zakorzenić się na 
dalszą codzienność. Przez tajemnicę świętych 
obcowania z tymi, którzy zobaczyli Boga 
i stali się do Niego podobni i z tymi, którzy 
w czyśćcu pozbywają się tego, co w nich do 
Boga nie podobne. W końcu przez Adwent, 
w którym jak co roku, tylko chociaż o troszeczkę 
bardziej, Słowo ma stawać się ciałem: przez 
moc sakramentów, Mszy świętej, modlitwy w 
rodzinie i przez życzliwe spojrzenie na sąsiada. 

 Od wakacji w naszej parafialnej drodze ku 
świętości wspomaga nas ks. Jarosław Bielesz, 
który zastąpił w tej posłudze ks. Adama Ciapkę. 
Księdzu Adamowi dziękujemy i życzmy wszyst-
kiego Bożego na nowej placówce, a księdzu 

    (1J 3,3)

W całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was 
powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty. 1P 1,16

 Bóg powołał nas do istnienia na swój obraz i podobieństwo, abyśmy byli odbiciem Jego 
świętości wśród stworzenia. Bo świętość to obecność Boga. Wszystko inne jest tylko okolicz-
nością i narzędziem do objawienia się przez nas światła Jego miłości całemu światu. 

 W tych marginaliach zachęcamy do zapoznania się z postaciami świętych Polek i Polaków, 
których drogę do świętości potwierdził kanonizacjami Ojciec Święty Jan Paweł II. Całe Jego 
życie było derogą do nieba,  ponieważ nasza świętość  jest nie tylko możliwa – ona jest 
konieczna.

 Podczas swojego 27-letniego pontyfikatu święty papież Jan Paweł II, beatyfikował 1318 osób, 
w tym 154 z Polski, a 478 błogosławionych ogłosił świętymi, wśród których jest 9 naszych rodaków.



str. 4    

IDŹ ogłoś to po górach

Jarosławowi życzymy ciągłej asystencji Ducha 
Świętego, opieki Matki Bożej i św. Jana 
Kantego, aby miał wiele radości z oglądania 
owoców swoich duszpasterskich wysiłków.

 Zbliżamy się do przeżywania jubileuszu 
stulecia parafii. Otaczamy modlitwą to tak 
ważne dla naszej wspólnoty wydarzenie. 
Również istotnym elementem trwania parafii 
jest świątynia, dla której sto lat nie jest tak wie-
kopomnym wydarzeniem jak stulecie człowieka, 
lecz i ona potrzebuje sukcesywnej dbałości 
o materialną trwałość. Przyszedł czas na wymianę 
posadzki tak w prezbiterium, jak i w zakrystii, 
ze wszystkimi związanymi z tym remontami. 
Dziękuję wszystkim za wyrozumiałość dla wyni-
kających z tych prac utrudnień i niedogodności.

 Święci i patronowie są wskazywani przez 
Kościół, jako ci, których przykład i pomoc 
pozwala nam ufać, że dla każdego z nas niebo 
jest realną przyszłością. Że podobnie jak już tu 
na ziemi  mamy udział w Zmartwychwstaniu, 
przez życie nim w doczesności,  tak wierząc 

w „przygotowane nam w niebie mieszkanie”  
uwiarygodniamy świętość w codziennych 
relacjach między sobą. I nie chodzi wcale 
o bezgrzeszność, ponieważ nikt nie mógłby 
rzucić w ewangeliczną grzesznicę kamieniem, 
ale o przylgnięcie do Pana Jezusa.  Przyzwolenie 
na Jego stałą obecność, nie tylko w kościele, bo 
to naturalne, ale w domu – we wszystkich oko-
licznościach, w pracy – w relacjach służbowych 
i towarzyskich, po prostu wszędzie, abyśmy 
idąc za wskazaniem św. Pawła: „czy jemy, 
czy pijemy, czy cokolwiek innego czynimy, 
wszystko na chwałę Bożą czynili.”

 W tym też duchu zapraszam wszystkich 
Parafian na uroczystą odpustową Mszę 
Świętą, której będzie przewodniczył ks. 
Infułat Władysław Fidelus. Niech ta Eu-
charystia i wszystkie wydarzenia związane 
z przygotowaniem się na jubileusz 
100-lecia naszej parafii będą kolejnymi 
krokamiw postępowaniu ku świętości.

     Ks. Proboszcz

Święty Jan Paweł II
(Karol Wojtyła, ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, 
zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie). Kanonizowany 27 
kwietnia 2014 r.

Kard. Angela Comastriego podczas Mszy św. dziękczyn-
nej za kanonizację Jana Pawła II:
„Wspominając słowa Jana Pawła II: «Święci nie proszą, 
abyśmy ich chwalili, lecz naśladowali», w poczuciu 
obowiązku pytamy: Czego uczy nas świętość tego nie-
zwykłego ucznia Jezusowego z XX wieku?
Pierwsza odpowiedź jest natychmiastowa: Jan Paweł II 
miał odwagę wyznawać wiarę w Jezusa Chrystusa 
w epoce «‚milczącej apostazji’ człowieka sytego, który 
żyje tak, jakby Bóg nie istniał». Wieczorem 16 paź-
dziernika 1978 roku, tuż po wyborze na Papieża, stając 
w loggii tej Bazyliki, Jan Paweł II zawołał donośnym 
głosem: «Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!». 
To był krzyk jego wiary, cel jego życia i początek jego 
pontyfikatu.”
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„Posyłam was na 
pracę bez nagrody…

Posyłam was opatrzyć ciężkie rany,
Pomagać słabym, ich ciężary nieść,
Pocieszać smutnych, wspomnieć zapomnianych,
Posyłam was radosną głosić wieść.”

 Z radością przywitaliśmy księdza Jarosława 
Bielesza - nowego wikariusza w naszej parafii 
w uroczystość odpustową ku czci Matki Bożej Często-
chowskiej. Ks. Jarosław przyjął święcenia kapłańskie 
przed czteroma laty razem z ks. Jarosławem Jarco 
w katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej. Ks. Bp. 
Ordynariusz skierował go na pierwszą placówkę do 
parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Buczkowicach. 

Po czterech latach gorliwej pracy ka-
płańskiej ks. Jarosław został skierowany 
do parafii p.w. Matki Bożej Częstochow-
skiej w Żabnicy. Witamy ks. Jarosława, 
który będzie w naszej parafii oprócz 
normalnej posługi duszpasterskiej, 
sprawowaniu Eucharystii, Sakramen-
tów Świętych troszczył się o duszpa-
sterstwo dzieci i młodzieży. Najpierw 
przez katechezę w szkole i przygoto-
wanie do Pierwszej Komunii Świętej 
i Sakramentu Bierzmowania. W salkach 
katechetycznych będzie spotykał się 
z ministrantami, lektorami i kantorami. 
Będzie prowadził krąg Biblijny 
i opiekował się Oazą Rodzin. Już 
w pierwszym miesiącu pobytu u nas dał 
się poznać jako organizator wyjazdów 
z ministrantami do Istebnej i parafialnej 
pielgrzymki do grobu św. Jana Kantego 
i św. Brata Alberta Chmielowskiego 
w Krakowie. 

Życzymy ks. Wikariuszowi Bożego 
błogosławieństwa, oraz dużo sił 
i pomysłów w pracy duszpasterskiej. 
Nowa parafia to nowe doświadczenia 
i kolejny krok na drodze realizacji 
powołania kapłańskiego. 
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Z nauczania Ojca Świętego
Jana Pawła II, Benedykta XVI 

i Franciszka 

DROGOWSKAZY

W świecie, w którym - z jednej strony dominuje 
lęk przed śmiercią i umieraniem , z drugiej 
– lekceważy się ją lub próbuje oswoić przez 
horrory i cmentarne wygłupy, przywołujemy 
słowa Benedykta XVI, które przywracają właściwe 
znaczenie tego najistotniejszego momentu w naszym 
życiu i pozwalają spojrzeć na rzeczywiste relacje 
w tajemnicy świętych obcowania.

Drodzy bracia i siostry!
 Po obchodach uroczystości Wszystkich Świętych, 

Kościół zachęca nas dzisiaj, abyśmy wspominali 
wszystkich wiernych zmarłych, abyśmy skierowali nasz 
wzrok ku tak wielu osobom, które nas poprzedziły 
i zakończyły ziemską wędrówkę. Podczas dzisiejszej 
audiencji chciałbym więc zaproponować kilka prostych 
myśli na temat śmierci, która dla nas chrześcijan roz-

świetlana jest Zmartwychwstaniem Chrystusa i ponowić 
naszą wiarę w życie wieczne.

 Jak już powiedziałem wczoraj przed modlitwą 
„Anioł Pański”, w tych dniach udajemy się na cmentarze, 
aby modlić się za naszych bliskich, którzy nas opuścili. 
Jest to jakby wyjście, żeby ich odwiedzić i wyrazić po 
raz kolejny naszą miłość, aby poczuć raz jeszcze ich 
bliskość, pamiętając również w ten sposób o jednym 
z artykułów wiary: w świętych obcowaniu istnieje 
ścisła więź między nami, którzy nadal uczestniczy-
my w ziemskiej wędrówce a tak wieloma braćmi 
i siostrami, którzy osiągnęli już wieczność.

 Człowiek zawsze troszczył się o swoich zmarłych 
i starał się im dać swego rodzaju drugie życie poprzez 
zwrócenie na nich swej uwagi, troskę, miłość. W pewien 
sposób chcemy zachować ich doświadczenie życiowe 
i paradoksalnie poprzez groby odkrywamy jak żyli, co 
kochali, co lubili, na co mieli nadzieję i czego nienawi-

Święty Maksymilian Maria Kolbe 
(1894-1941) - kanonizowany 10 X 1982 r.

„Miłość nie polega na uczuciach, chociaż i te są 
dobrem; ale na cenieniu Pana Boga ponad wszystko. 
Żeby zrobić przyjemność jak największą Panu Bogu, 
unikaj nie tylko grzechu śmiertelnego i powszednie-
go, ale staraj się wypełnić także rady. Naśladuj, 
co widzisz dobrego w innych. Nic nie ufaj sobie: 
we wszystkim całkowicie zaufaj miłosierdziu Bożemu, 
co przez Niepokalaną cię prowadzi.”
„Napoleon powiedział: by wygrać wojnę, potrzeba 
trzech rzeczy: pieniędzy, pieniędzy, pieniędzy. 
By zdobyć niebo, świętość potrzeba też trzech rzeczy 
- modlitwy, modlitwy, modlitwy. Od jakości modlitwy 
zależy wszystko.”



str. 7      

IDŹ ogłoś to po górach

dzili. Wokół tych grobów gromadzą się wspomnienia. 
Stając się one jakby zwierciadłem ich świata.

 Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego, pomimo, iż 
śmierć staje się w naszym społeczeństwie często 
tematem niemal zakazanym, dlaczego pomimo nieustan-
nych prób usunięcia z naszego umysłu wszelkiej myśli 
o śmierci dotyczy ona każdego z nas, dotyczy człowieka 
każdej epoki i miejsca. W obliczu tej tajemnicy wszyscy, 
także nieświadomie poszukujemy czegoś, co zachęcało-
by nas do nadziei, sygnału, który dałby nam pociechę, 
aby otworzyła się jakaś perspektywa dająca nam także 
przyszłość. Droga śmierci jest w rzeczywistości drogą 
nadziei. Odwiedzanie naszych cmentarzy, podobnie jak 
odczytywanie inskrypcji grobowych jest przebywaniem 
drogi naznaczonej nadzieją wieczności.

 Pytamy się jednak: dlaczego doświadczamy lęku 
w obliczu śmierci? Dlaczego ludzkość w poważnej 
swej części nigdy nie zrezygnowała z wiary, że poza 
nią nie ma zwyczajnie nicości? Powiedziałbym, że 
istnieje wiele odpowiedzi: boimy się śmierci, ponieważ 
boimy się nicości, tego wyjścia ku czemuś, czego nie 
znamy, nie znanego nam. Istnieje więc w nas poczucie 
buntu, bo nie możemy się zgodzić, że wszystko to, 
co jest piękne, wielkie, co zostało dokonane podczas 
całego życia zostaje nieoczekiwanie przekreślone, spada 
w otchłań nicości. Przede wszystkim, czujemy, że miłość 
przywołuje i domaga się wieczności i nie można się 
zgodzić, aby w jednej chwili została zniszczona przez 
śmierć.

 Ponadto boimy się w obliczu śmierci, ponieważ 
kiedy znajdujemy się blisko kresu istnienia dostrzega-
my, że nasze działanie zostanie osądzone, jak pro-
wadziliśmy nasze życie, zwłaszcza odnośnie do tych 
ciemnych punktów, które często potrafimy umiejętnie 
usunąć lub próbujemy usunąć z naszego sumienia. 
Powiedziałbym, że właśnie kwestia osądu często staje 
w centrum troski człowieka każdego czasu o zmarłych, 
jego uwagi o osoby, które były dla niego istotne i które 
już mu nie towarzyszą na drodze życia ziemskiego. 
W pewnym sensie gesty czułości, miłości otaczające 
zmarłego są sposobem, aby go chronić w przekonaniu, 
że nie pozostają bez wpływu na osąd. Możemy to 
pojąć w większości kultur charakteryzujących dzieje 
człowieka.

 Świat stał się dzisiaj bardziej racjonalny, upowszech-
niła się tendencja, by myśleć, że całą rzeczywistość 
trzeba mierzyć kryteriami nauk doświadczalnych oraz, 
że również na wielką kwestię śmierci powinno się 
odpowiadać nie z wiarą, lecz wychodząc od poznania 
eksperymentalnego, empirycznego. Nie zdajemy sobie 

jednakże dostatecznie sprawy, że właśnie w ten sposób 
dochodzi się do wpadania w formy spirytyzmu, usiłując 
nawiązać jakiś kontakt ze światem po drugiej stronie 
śmierci, wyobrażając sobie niemal, że istnieje pewna 
rzeczywistość, która była by w ostateczności kopią 
obecnej rzeczywistości.

 Drodzy przyjaciele, uroczystość Wszystkich 
Świętych i wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych 
mówią nam, że tylko ten, kto w śmierci może 
rozpoznać wielką nadzieję, może także żyć życiem 
wypływającym z nadziei. Jeśli sprowadzamy człowieka 
wyłącznie do jego wymiaru horyzontalnego, do tego 
co można dostrzec eksperymentalnie, samo życie traci 
swój głęboki sens. Człowiek potrzebuje wieczności, 
a wszelka inna nadzieja jest dla niego zbyt krótka, 
zbyt ograniczona. Człowieka można wyjaśnić tylko 
wtedy, gdy istnieje Miłość, przekraczająca wszelką 
izolację, także izolację śmierci, która wykracza 
również poza czas i przestrzeń. Człowiek odnajduje 
swój najgłębszy sens jedynie wówczas, gdy jest Bóg. 
Wiemy, że Bóg wyszedł ze swego oddalenia i stał 
się bliskim, wkroczył w nasze życie i mówi nam: 
„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie 
wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje 
i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki” (J 11, 25-26).

 Bóg naprawdę okazał się i stał się dostępnym. Tak 
bardzo umiłował świat, „że Syna swego Jednorodzo-
nego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, 
ale miał życie wieczne” (J 3,16), a w najwyższym 
akcie miłości krzyża, zanurzając się w otchłań śmierci, 
zwyciężył ją, zmartwychwstał i otworzył także dla nas 
bramy wieczności. Chrystus nas wspiera w przejściu 
przez noc śmierci, którą przeszedł On sam. Jest On 
Dobrym Pasterzem, którego przewodnictwu można 
zaufać bez najmniejszego lęku, bo On dobrze zna 
drogę, także poprzez ciemności.

 Potwierdzamy tę prawdę w każdą niedzielę, 
odmawiając Credo. Udając się na nasze cmentarze, 
aby modlić się z uczuciem i miłością za naszych 
zmarłych, jesteśmy po raz kolejny zaproszeni, by 
odważnie i z mocą odnowić naszą wiarę w życie 
wieczne, a nawet żyć z tą wielką nadzieją i świadczyć 
o niej światu: poza chwilą obecną istnieje rze-
czywistość. Właśnie wiara w życie wieczne daje 
chrześcijaninowi odwagę, by jeszcze intensywniej 
miłować naszą ziemię i pracować, by budować dla 
niej przyszłość, aby dać jej prawdziwą i pewną 
nadzieję.
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KRZYK NADZIEI
I MORZE ŚWIATŁA

 Z udziałem Episkopatu Polski, prezydenta Andrzeja Dudy 
oraz premier Beaty Szydło, została odprawiona w Sanktu-
arium Matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach 
uroczysta Msza św., w trakcie której odnowiono Akt Poświęcenia 
Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi. Zgromadzeni 
w zakopiańskiej świątyni uczcili w ten sposób 100. rocznicę 
objawień fatimskich.

 Eucharystii przewodniczył abp Stanisław Gądecki – Prze-
wodniczący Konferencji Episkopatu Polski, a Słowo Boże 
wygłosił bp  Virgílio do Nascimento Antunes – biskup diecezji 
Coimbra z Portugalii.

 „Orędzie fatimskie to krzyk nadziei i morze światła 
w tym naszym świecie – mówił hierarcha - Objawienia Matki 
Bożej w Fatimie, odczytane przez Kościół jako smuga światła, 
która oświetla ciemności świata, to wołanie nieba do ludzkości, 
aby nie opuszczała Domu Ojca!  Biskup diecezji objawień 
fatimskich podkreślił, że: Fatima nie jest orędziem tragedii 
lecz jest orędziem nadziei! Jest krzykiem, który chce poruszyć 
sumienia i serca ludzi! Jest jak morze światła, które przerywa 
ciemności kultury grzechu i śmierci próbujące zdominować 

nasz świat. Przesłanie z Fatimy jest uroczystą afirmacją obecności Boga pośród wszystkich prób negowania 
Jego obecności. To przypomnienie, że Bóg nie odwraca się od nas nigdy. Wręcz przeciwnie: puka do serca 
świata i upomina się o każde ze swoich dzieci.

 Życzę aby każdy z was, na wzór św. Jana Pawła II, mógł dzisiaj poprzez ten Akt poświęcenia Niepokalanemu 
Sercu Maryi, powiedzieć z wiarą, nadzieją i miłością: Totus tuus, Maria! (…) Życzę, by cały naród polski mógł 
dziś powtórzyć z synowskim zawierzeniem: cały Twój jestem, Maryjo! Strzeż nas i chroń Maryjo! Wstawiaj się 
do Miłosiernego Boga za nami i za wszystkimi ludami ziemi, tej ziemi. Amen! 

Święty Brat Albert Chmielowski
(1845-1916) - kanonizowany 12 XI 1989 r. 

„Ta Matka Boska Częstochowska jest waszą Fundatorką. Pamiętajcie 
o tym. Ona mnie prowadziła przez całe życie.”
„Im więcej kto opuszczony z tym większą miłością służyć mu trzeba,
bo samego Pana Jezusa w osobie tego ubogiego ratujemy.”
 „Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole 
z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się jeśli 
jest głodny.”
 „Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii. Czy jego miłość obmyśliła coś 
jeszcze piękniejszego? Skoro jest Chlebem i my bądźmy chlebem. 
Skąpy jest ten, kto nie jest jak On.”
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Akt poświęcenia Kościoła w Polsce 
Niepokalanemu Sercu Maryi

O Święta i Niepokalana Dziewico!
Jakimi pochwałami zdołamy wysławić Ciebie, która za mknęłaś w swym łonie Tego, którego niebiosa ogarnąć 

nie mogą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.
Oto mija już sto lat od Twojego objawienia się trojgu dzie ciom w Fatimie, gdzie prosiłaś o modlitwę i pokutę 

za grzeszników oraz o nawrócenie. Dzisiaj stajemy przed Tobą my, polscy biskupi, duchowieństwo, osoby 
życia konsekro wanego, wierni świeccy i zwracamy się do Twego Niepoka lanego Serca, postanawiając rzetelnie 
odpowiedzieć na Two ją prośbę.

Pragniemy, z Bożą pomocą – na różnych płaszczyznach naszego życia i pracy – stanowić jeden, nawracający 
się nieustannie Lud Boży, w którym nie ma nienawiści, przemocy i wyzysku. Pragniemy żyć w łasce uświęca-
jącej, aby nasz Kościół stał się prawdziwym Domem Bożym i Bramą Nieba.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Matko Świętej Rodziny z Nazaretu, bądź opiekunką pol skich rodzin. Chcemy uczynić wszystko co niezbędne, 
by bronić godności kobiety i wspomagać małżonków w wier nym wytrwaniu w świętym związku sakramentalnym. 
Zobowiązujemy się bronić związku małżeńskiego ustano wionego przez Boga i nie dawać posłuchu podszeptom 
złe go ducha, zachęcającego nas do nadużywania wolności i do realizowania źle rozumianej tolerancji.

Chcemy, aby wszyscy małżonkowie objawiali swoim życiem Bożą miłość, a dzieci i młodzież nie utraciły 
wiary i nie zo stały dotknięte zepsuciem moralnym.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Maryjo, Przybytku Ducha Świętego, Ty chroniłaś poczęte życie Jezusa a teraz uczysz nas, jak troszczyć 
się o dzieci nienarodzone. Chcemy dar życia uważać za największą łaskę od Boga i za najcenniejszy skarb. 
Postanawiamy stać na straży poczętego życia, aby każdy człowiek mógł wzrastać w pokoju i bezpieczeństwie 
we własnej rodzinie.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Rodzicielko Założyciela Kościoła, my polscy biskupi – w naszej pasterskiej posłudze – będziemy dążyli do 
tego, by wzrastało i umacniało się Mistyczne Ciało Chrystusa, by duchowieństwo dochowywało wierności Bogu, 
Krzyżowi świętemu i Ewangelii, a osoby życia konsekrowanego realizowały swój zakonny charyzmat i były 
dla świata czytelnym znakiem obecności Twojego Syna.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Nasza Matko i Królowo, pragniemy – poprzez autentycznie chrześcijański styl życia – przyczyniać się 
do powrotu tych, którzy odeszli z Owczarni Chrystusa, aby odnaleźli na nowo Twojego Syna i zrozumieli, 
że tylko On jest „Drogą i Prawdą i Życiem” (J 14, 6).

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Przyrzekamy uczynić wszystko, aby w naszym życiu osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym reali-
zowała się nie nasza własna wola, ale wola Twojego Syna.

Poświęcając się Twemu Niepokalanemu Sercu, pragniemy jak najściślej zjednoczyć się z Tobą, Najświętsza 
Dziewico, oddając się Chrystusowi – jedynemu Zbawicielowi, który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.
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Myśląc sercem…
ZMIELIĆ DOBRZE ZIARNO

„Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój 
dla świata i koniec wojny!” – powiedziała dzieciom 
w Fatimie Matka Boża, a Łucja, jako świadek tych 
objawień wiarygodnie później twierdziła, że „Nie ma w 
życiu problemu, którego by nie można było rozwiązać 
za pomocą różańca.”

 Patrząc na bezradność państw i organizacji mię-
dzynarodowych wobec ludzkich dramatów powodo-
wanych wojnami i aktami agresji wydaje się czymś 
dziwnym i nieprawdopodobnym, aby lekarstwem przy-
wracającym harmonię między ludźmi był różaniec. 
Czyżby regularne przesuwanie dziesiątkami ziarenek 
„Zdrowaś Mario… Święta Mario…” było lekarstwem na 
największe problemy świata i pojedynczego człowieka. 
Czy zwykłe ziarenka modlitwy mogą zapobiec alko-
holizmowi, agresji, wulgarności, beznadziei i wszyst-
kiemu złemu, co niszczy rodzinę? To znaczyłoby, że 
dysponujemy narzędziem potężniejszym od różnych 
cudownych wynalazków, których właściciele w lite-
raturze fantastycznej mają wpływ na wszystko – od 
zjawisk atmosferycznych po procesy w ludzkim umyśle.

Skoro tylu świętych świadków gwarantuje sku-
teczność tej modlitwy – to dlaczego wciąż jesteśmy 
tak bezradni wobec nieszczęść, którym chcielibyśmy 
zaradzić i dlaczego ateiści mają powody (pomijając 
brak kultury i tolerancji) do szydzenia z nieskuteczności 
„mielonych” przez nas „zdrowasiek”?

 Być może dlatego, że my 
również patrzylibyśmy sceptycznie na kawę parzoną 
przez gospodynię z całych ziaren (poza kawą zieloną). 
Wbrew swojej intencji złośliwcy mówiący o „mieleniu 
różańca” wskazują na jego istotę. Otóż nie „zmielone” 
ziarna różańcowe mogą przypominać ziarna kawy 
lub zboża. Mieliby może trochę racji gdyby zamiast 
o „mieleniu” mówili o „przerzucaniu” ziaren. Nie 
przeczę, że może się zdarzyć zamiast miażdżenia 
paciorków różańca, wydobywając z każdego sens 
tajemnicy, przerzucanie ich dziesiątkami na kupki po-
szczególnych części.

 Snobistyczni kawosze  nazywają profanami 
mielących ziarna kawy w młynkach z ostrzami. 
Wskazują na zasadniczą (według nich) różnicę 
między kawą pociętą ostrzem, a miażdżoną między 
żarnami młynka. Dla „profanów” – kawa to kawa 
– byle stawiała na nogi, ale patrząc z jakim namasz-
czeniem mistrzowie parzenia i picia kawy traktują to 
wydarzenie (bo nie jest to przecież zwykłe parzenie 
kawy) to najbardziej pasuje tu określenie celebracji.  
 Czasami nachodzi mnie refleksja, że często nie-
wierzący nadając religijną głębię zwykłym czyn-
nościom, stają się dowodem prawdziwości jednego 
z określeń człowieka, jako homo religiosus, czyli, że 
każdy z gruntu jest religijny. Czasami tak bardzo, że 
jak nie wierzy w Boga to zaczyna wierzyć w byle 

Święty Rafał Kalinowski
(1835-1907) - kanonizowany 17 XI 1991 r. 

 „Dobrzy ludzie są podobni do czystego powietrza: oddycha 
się nim, chociaż się go nie widzi.”
„Masz być żołnierzem Jezusa Chrystusa; nie żołnierzem, 
który szuka swojej przyjemności, lecz żołnierzem wiernym 
takiego Króla, który w pracy, w utrudzeniu, w cierpieniach 
przebył żywot swój.”
„Tylko to ma wartość, co się wycierpi.”
„Bóg zagląda w serce człowieka, łatwo się lituje nad 
słabością ludzką i zawsze jest obecny tam, gdzie człowiek 
sam wystarczyć nie może.”
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co (horoskopy, wróżby, sondaże, itp.). Przymiotnik 
„religijny” w takiej rzeczywistości (bez Boga czyli 
zubożałej) został zastąpiony przez słowo „magiczny” 
lub „energetyczny”. Ale nawet te dwie protezy trans-
cendencji świadczą, że człowiek może doświadczyć 
przypływu mocy prowadzącej nas poza namacalny 
eksperyment, i że sam na tę moc nie jest nieczuły.

  Również konflikty między zwolennikami różnych 
racji przy wiedzy, którą traktują jak objawioną 
prowadzi niemalże do konfliktów na wzór tych reli-
gijnych. Wracając do ziaren - jestem w stanie sobie 
wyobrazić zawziętą polemikę między zwolennikami 
młynka ręcznego i elektrycznego, ostrza i żaren, ziaren 
i rozpuszczalnej, czarnej i z mlekiem, z cukrem i bez, 
sypanej i z ekspresu, z tygielka i z kawiarki…  i tak 
dalej i coraz drobniej mieląc ziarna arabiki bądź robusty.

 Natomiast Różaniec ma cztery gatunki ziarenek: 
paczkę radosnych, paczkę świetlistych, paczkę bolesnych 
i paczkę chwalebnych. A w każdej paczce mieści się 
pięć filiżanek, z której każdy łyk prowadzi w głąb 
wydarzenia, czasu i mojego życia. Jest jeden warunek, 
każde ziarenko musi być dokładnie zmielone między 
słowami Pisma Świętego. Dokładnie, jak ziarno kawy, 
bo kawy przecież nie parzy się w całości.  Zmielone 
dokładnie między moim życiem, a życiem Tego, dzięki 
któremu żyję. Między moim pomysłem na przyszłość, 
a planami, które układa mi Bóg.

 Czasami mam wrażenie, że słyszę chrzęst ko-
smicznych żaren, gdy trzeba się zmierzyć ze Stwórcą, 
jak biblijny Jakub mocujący się o błogosławieństwo 
z Bogiem. To jest zadanie wszystkich chrześcijan - 
mocować się o wieczne szczęście dla siebie i swoich 
bliskich, aż otrzymamy imię „Walczącego z Bogiem” 
czyli po naszemu „Izraela”. Ale to nie odgłos żaren, 
ani nawet pękającej kości jakubowego biodra,  lecz to 
odgłos sypiących się murów – między mną a tajemnicą; 
między mną a tymi, których nie rozumiem; między 
mną a moim Bogiem – aby już nic nas nie dzieliło 
i aby stała się świętość. W jej świetle cały czas kroczył 
do świętości święty Jan Paweł II: „Różaniec jest moją 
umiłowaną modlitwą. Modlitwą cudowną! Cudowną 
w swojej prostocie i w swojej głębi… W te same 
dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić 
wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, 
rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, 
sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy nam 
są najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy. 
W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje 
niejako życiem ludzkim.” 

     Andrzej Dżoń 

U Sióstr …
Modlitwa i czyn
Chodzić przy pracy a Nim być zajętą... Bóg żąda, 

żeby Nim być zajętą..., notowała Matka Bernardyna, 
osoba powszechnie ceniona z powodu niezmąconej 
pogody ducha i wielkodusznego zaangażowania w 
trudne sprawy ludzkiej niedoli. Otoczenie widziało 
jej czyny, lecz tylko wybrani powiernicy znali jej 
serce przestronne niczym piasek na morskim brzegu 
i wiedzieli, że niemal stale borykała się z bolesną 
i nienasyconą tęsknotą do Boga, który zalewał ją 
i pociągał nieogarnionym pięknem Obecności.

 W ponad stuletniej historii Zgromadzenia Sióstr 
Albertynek niewątpliwie największym blaskiem i sławą 
świętości zasłynął jego Założyciel - św. Brat Albert. 
Adam Chmielowski - uczestnik powstania styczniowego, 
artysta malarz, przejęty do głębi ideą franciszkańskiego 
ubóstwa i ewangelicznej miłości, zamieszkał z najuboż-
szymi w krakowskiej ogrzewalni, przyjmując tercjarski 
habit i nowe imię. Jako Brat Albert, za natchnieniem 
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Święty Jan Sarkander
(1576-1620)   kanonizowany 21/22 V 1995 r

„Dziś jeszcze uderza nas niezłomność tego księdza, prostego 
i wielkodusznego: jego wierność w wypełnianiu obowiązków, aż do 
śmierci. W odosobnieniu więzienia przez długie tygodnie, podczas 
których był poddawany torturom, modlił się i Pan go wysłuchał, 
pozwalając mu dać rzadki przykład cierpliwości i wytrwałości.
Dziś, być może jak nigdy dotąd możemy zrozumieć tajemnicze 
przesłanie Jana Sarkandra do Kościoła w Europie i w świecie. Jego 
kanonizacja jest w sposób szczególny oddaniem czci tym, którzy 
w tym stuleciu, w całej Europie Wschodniej woleli zostać 
pozbawieni swoich dóbr, zepchnięci na margines lub zabici, niż 
ulec uciskowi i przemocy.” Jan Paweł II

Ducha Świętego rozpoczął pod koniec XIX wieku spe-
cyficzną formę posługi najbiedniejszym, przekształcając 
miejską ogrzewalnię w przytulisko. Jego heroiczna 
postawa pociągała naśladowców - mężczyzn i kobiety, 
dzięki którym jego dzieło miło-sierdzia zataczało coraz 
szersze kręgi.

 W trakcie formowania się wspólnoty żeńskiej, 
dnia 13 sierpnia 1896 roku, do grona sióstr dołączyła 
18-letnia wówczas Maria Jabłońska, która jako Siostra 
Bernardyna pełniła w latach 1902- 1940 obowiązki 
pierwszej przełożonej generalnej. Doprowadziła do 
zatwierdzenia Zgromadzenia na prawie diecezjalnym, 
którego dokonał Arcybiskup Adam Stefan Sapieha 
w dniu 22 czerwca 1926 roku. Stało się to możliwe 
dzięki uprzedniemu zatwierdzeniu Ustaw, które Matka 
Bernardyna napisała korzystając z pomocy Ks. Czesława 
Lewandowskiego CM. Siostra Bernardyna zdołała 
trafnie i wiernie wyrazić ducha Brata Alberta w języku 
przepisów prawnych, a następnie zadbała o wypełnianie 
Ustaw konkretnym czynem i żywą miłością, przez co 
wydatnie przyczyniła się do rozwoju Zgromadzenia 
i zasłużyła na tytuł Współzałożycielki Zgromadze-
nia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim. Warto 
zapoznać się bliżej z postacią wybitnej albertynki, 
która pełniąc przez długi czas obowiązki wymagające 
intensywnej działalności zewnętrznej, umiała łączyć 
czynną miłość bliźniego z głębokim życiem modlitwy. 
To jej modlitwa była źródłem, z którego wypływał 
czyn ofiarnej posługi ubogim. Kościół uznał oficjalnie 
świętość Siostry Bernardyny, wynosząc ją do chwały 
błogosławionych. Aktu beatyfikacji dokonał 6 czerwca 
1997 roku w Zakopanem Ojciec Święty Jan Paweł II.

 Pragnąc jak najwierniej przedstawić postać Matki 

Bernardyny, sięgnęliśmy do jej osobistych notatek, 
listów i innych zachowanych pism, jak też do 
wspomnień jej spowiedników - Ks. Czesława Lewan-
dowskiego i Ks. Józefa Matlaka oraz do listów św. 
Brata Alberta; zajrzeliśmy do albertyńskich Kronik 
i wspomnień sióstr, gromadzonych starannie najpierw z 
potrzeby serca, a następnie na użytek procesu beatyfika-
cyjnego. Pomocna była również lektura wydanych już 
biografii Siostry Bernardyny (S. Ambrozji Stelmach, S. 
Magdaleny Kaczmarzyk) oraz Brata Alberta (Ks. Kon-
stantego Michalskiego, Marii Winowskiej, S. Magdaleny 
Kaczmarzyk).

 Błogosławiona Siostra Bernardyna sama niejed-
nokrotnie zdumiewała się żywym ruchem, jaki ob-
serwowała w swej duszy. Spróbujemy i my przyjrzeć 
się temu wewnętrznemu bogactwu, kształtowane-
mu najpierw w zdrowym środowisku rodzinnym, 
a następnie pod bacznym okiem św. Brata Alberta i Ojca 
Lewandowskiego. Wielkość ducha i heroiczna dobroć 
Matki dojrzewała w duchowych zmaganiach i pośród 
wielu cierpień fizycznych. Siostra Bernardyna stała się 
żywym spełnieniem albertyńskiego ideału świętości, 
umacniając w nas przekonanie, że łączenie ciężkiej 
pracy służebnej z modlitwą sięgającą kontemplacji 
jest poważnym Bożym wezwaniem dla wszystkich 
duchowych spadkobierców św. Brata Alberta.

Jest to wstęp do publikacji o życiu i powołaniu bło-
gosławionej Współzałożycieli Sióstr Albertynek.  Dla 
chętnych do zapoznania się z życiorysem bł. Siostry 
Bernardyny i charyzmatem Albertynek informacje 
dotyczące wydawnictwa  u naszym Sióstr.
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„Królowo Polski, 
módl się za nami”

Fragmenty kazania wygłoszonego przez ks. Stanisława 
Jarosiewicza Salwatorianina podczas odpustu ku czci 
Matki Bożej Częstochowskiej w Żabnicy 2017

 Kochani !
Ikonę w tym obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej 

znacie lepiej ode mnie, bo co roku słuchacie na ten 
temat, ale mimo wszystko po krótce przypomnijmy 
sobie. Powstał bardzo dawno temu. Tradycja podaje, że 
autorem jest św. Łukasz, który nie znał osobiście Matki 
Bożej, ale który słyszał wiele na temat Matki Bożej, 
na temat Pana Jezusa. Dlatego w jego Ewangelii jest 
tak dużo na temat tego, co miało miejsce, gdy Jezus 
był Dzieckiem. Ta tradycja podaje, że to właśnie św. 
Łukasz jest autorem obrazu Matki Bożej. Na czym 
go namalował? Na zwykłym stole, na który Święta 

Rodzina spożywała posiłki. Zbity z trzech desek, ma 
grubość trochę ponad trzy centymetry. Z Jerozolimy 
dostał się do Konstantynopola, stamtąd na Ruś i tam 
przez kilka ładnych wieków przebywał. 

Ostatnim jego prywatnym właścicielem, był opolski 
książę Władysław, który zawdzięczał Matce Bożej 
czczonej w tym obrazie bardzo wiele. To właśnie jego 
gród obroniła przed najazdem Turków i Litwinów, 
a było to w drugiej połowie XIII wieku. Dlatego 
postanowił sobie, że ten obraz po wsze czasy będzie 
w bezpiecznych rękach i że będzie w godnym miejscu. 
Początkowo planował, że obraz pojedzie na Śląsk, 
ale konie, które miały go tam zawieść na wozach nie 
chciały ruszyć z miejsca. To był znak dla niego, że nie 
tam Matka Boża pragnie przebywać. Drugim miejscem 
i tym ostatecznym stała się Częstochowa. To tam książę 
Władysław Opolczyk zbudował klasztor i sprowadził 
Ojców Paulinów z Węgier, którzy nazwali to miejsce w 
Częstochowie Jasną Górą. Bo tak się nazywała również 
góra na Węgrzech, gdzie do tej pory ojcowie mieszkali. 

Wielu mówi, że to jest Jasna Góra zwycięstwa. 
Klasztor czuł się bezpieczny, mając tak wielką obronę, 
jaką była Matka Boża. Matka Boża czuła się bezpieczna 
w rękach Paulinów, na których zawsze mogła liczyć 
i może liczyć w czasach obecnych. Takim rokiem bardzo 
trudnym, tragicznym dla obrazu był rok 1430, kiedy 
to Ślązacy, Czesi i również przedstawiciele z Moraw 
natarli na Jasną Górę, splądrowali ją, poniszczyli co 
się dało i zniszczyli obraz Matki Bożej. Zrzucili go 
z wysoka na ziemię. Obraz rozpadł się na trzy części, tak 
jak był wcześniej złożony z trzech desek. Nie dało się 
ocalić tamtego obrazu, tamtej podobizny Matki Bożej, 
ale zachowało się wiele kopii, które powstawały dużo 
wcześniej. I na podstawie tych kopii powstał identyczny 
obraz, namalowany już jednak inną techniką. Ten obraz 
czcimy do dnia dzisiejszego.

Podczas tego najazdu na Jasną Górę, jeden z na-
pastników dobył miecza i kilkakrotnie ugodził oblicze 
Matki Bożej. Przy renowacji obrazu zachowano te rany. 
Zachowano je, abyśmy mieli tę świadomość, do czego 
zdolny jest człowiek, który nie kocha Pana Boga. Który 
nie chce kierować się przykazaniami, zasadami, które 
nasz Zbawiciel przyniósł na świat. 

Po roku 1430, ten obraz otaczany był jeszcze większą 
czcią i chwałą.  W drugiej połowie XV wieku, dopusz-
czono się kolejnej napaści na Jasną Górę, był to znak 
dla Ojców Paulinów, by rozpocząć budowę wałów 
obronnych Jasnej Góry. Najpierw zbudowano nową 
świątynię, by umieścić tam obraz Matki Bożej, ale 
wały rozpoczęto budować dopiero w wieku XVII. I tak 
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w pierwszej połowie, tuż przed połową XVII wieku 
ukończono budowę tych jasnogórskich wałów, które 
akurat się przydały. Jakby Pan Bóg w ten sposób 
pokierował umysłami i zdolnościami ludzkimi, bo 
na początku drugiej połowy XVII wieku mieliśmy 
napad Szwedów na Polskę. Zdobyli po drodze wiele 
grodów, wiele zamków. Byli przekonani, że Jasna 
Góra bronić się może co najwyżej kilka godzin. 
Jasna Góra dzielnie broniła się przez czterdzie-
ści dni i nie poddała się. Obrońcy Jasnej Góry 
Ojcowie Paulini, trochę żołnierzy, książąt, nieco 
kobiet bronili się dzielnie, aby odeprzeć atak wie-
lotysięcznej rzeszy wojska szwedzkiego. 

Nasi rodacy już wcześniej wiedzieli, że dojdzie 
do walk o zdobycie Jasnej góry. Modlono się 
w całym kraju, modlili się Ojcowie Paulini, 
miejscowi, którzy mieszkali na Jasnej Górze. 
Modliło się wieku ludzi, a Ojciec Kordecki, który 
kierował walkami, obchodził Jasną Górę dokoła 
i błogosławił tych, którzy walczyli, ale także 
całemu narodowi. Pomoc przyszła z góry. 

Następnym bardzo ważnym rokiem był rok 1717, 
kiedy to po raz pierwszy w historii obraz Matki 
Bożej był koronowany złotymi papieskimi koronami 
poza Rzymem. Pod koniec wieku XVIII Polska 
jako państwo przestaje istnieć. Ale Polska ma swoją 
Królową. Zadbał o to król Jan Kazimierz, który w rok 
po cudownej obronie Jasnej Góry, 1 kwietnia w 1656 
roku we Lwowie oddał Maryi Polski Naród i przyjął 
Maryję za Królową Polskiego Narodu. Polski Naród 
miał swoją Królową i tam po raz pierwszy wyśpiewał 
uroczyście: „Królowo Polski, módl się za nami”. 

Rok 1717 był rokiem bardzo ważnym, przełomo-
wym, zebrało się dwieście tysięcy naszych rodaków, 
prawdopodobnie po raz pierwszy w historii dziejów 
polskiego narodu, nasi rodacy tak licznie się zebrali 
by świętować to wielkie wydarzenie, jakim było uko-
ronowanie obrazu Matki Bożej złotymi papieskimi 
koronami. Przychodzi rok 1817, 100-lecie koronacji, 

Święta Jadwiga Królowa Polski
(1374-1399) - 8 VI 1997 r. 

 „Najgłębszym rysem jej krótkiego życia, a zarazem miarą jej 
wielkości, jest duch służby. Swoją pozycję społeczną, swoje 
talenty, całe swoje życie prywatne całkowicie oddała na służbę 
Chrystusa, a gdy przypadło jej w udziale zadanie królowania, 
oddała swe życie również na służbę powierzonego jej ludu”. 
Jan Paweł II
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około stu tysięcy Polaków, mimo zakazów naszych 
zaborców, przybyło na Jasną Górę, aby tam świętować 
to wydarzenie. [….]

I kolejne historyczne wydarzenie - Stefan Kardynał 
Wyszyński przygotowuje Polski Naród na tysiąclecie 
Chrztu Polskiego. Odprawia Polski naród pod jego 
wodzą wielką nowennę związaną z 1000 - leciem tego 
wydarzenia. Ale nie ma w roku 1966 na Jasnej Górze 
Prymasa Wyszyńskiego, bo wtedy był więziony, wtedy 
przebywał w Komańczy. Nie mógł być tam osobiście, 
ale księża biskupi uczynili to w jego imieniu i po raz 
kolejny oddali Polski Naród pod szczególną opiekę 
Maryi. 

Śpiewaliśmy dzisiaj w modlitwie wstępnej takie 
słowa: „Boże Ty dałeś Narodowi Polskiemu w Naj-
świętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę. 
A Jej święty obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą 
czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi 
z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie 
wysławili Twoje zwycięstwo”. Dzisiaj prosimy o to, 
abyśmy z zapałem walczyli w obronie wiary. Dzisiaj. 

Kochani, napaść Szwedów, to był czas bardzo trudny. 
Podział Polski przez naszych sąsiadów był bardzo 
trudny, bo to była także walka z wiarą. Komunizm 
zrobił swoje po II wojnie światowej, ale dzisiaj mamy 
nowe zagrożenia, jakich kiedyś nie było. Ten zalew 
szwedzki powtarza się. Najazd naszych sąsiadów 
z historii powtarza się dzisiaj w inny zupełnie sposób. 
Wiara jest dzisiaj zagrożona. W wielu parafiach, wśród 
naszych krewnych, znajomych, którzy mieszkają w głębi 
kraju, macie świadomość, co się dzieje. Wielu traci 
kontakt z wiarą, z modlitwą, z Mszą świętą, bo szatan 
działał i działa, aby skłócać ludzi. By ludzi odwodzić 
od wiary i od prawdy. By ludzi kierować na złą drogę. 
Dlatego dzisiaj prosimy Pana Boga, abyśmy na ziemi 
z zapałam walczyli w obronie wiary, a w niebie 
wysławiali zwycięstwo. 

 Czy jesteśmy na to gotowi? Czy damy radę? Damy 
radę, jeśli spełnimy jeden warunek, że będziemy trzymać 
z Maryją, z Kościołem, z krzyżem i z Ewangelią, 
wtedy damy radę. Nic człowieka nie potrafi odwieść 
od wiary, jeżeli ten warunek spełnia. Jeżeli trzyma 
się przykazań, jeśli wypełnia wolę Boga, którą jest 
nasze zbawienie. […] Dzieją się cuda, kiedy człowiek 
przestaje często rozumować, ale wypełnia wolę Jezusa. 
Kiedy człowiek wyłącza rozum, bo myśli wtedy po 
swojemu, a kiedy przyjmuje ten drugi rozum, przyjmuje 
prawdę Ewangelii. To wtedy właśnie człowiek jest 
wielki, wtedy człowiek zwycięża, kiedy wyłącza swój 
rozum na rzecz Bożej Woli. O tym mieliśmy okazję 

często się przekonać, że ludzkie rozumowanie nas 
zawodzi. Oparte jest na naszych ludzkich przewidy-
waniach, kalkulacjach, rachunkach, wyliczeniach, itd. 

Aby doświadczyć cudu przemiany, trzeba jak 
słudzy w Kanie Galilejskiej, z wiarą przyjąć to, co 
mówi Jezus. Ale żeby to było możliwe, potrzeba też 
codziennej rzetelnej modlitwy. Potrzeba Mszy św. 
w każdą niedzielę. Potrzeba tego chleba, który z nieba 
przychodzi, który Bóg z nieba posyła nam i którym 
nas karmi. A Jezus sam mówi w czasie każdej Mszy 
św.: „To jest Moje Ciało, które za was będzie wydane”. 
Potrzeba nam pomocy z góry, tak jak Ojcu Kordec-
kiemu, tak jak Paulinom, którzy bronili Jasnej Góry. 
Tak jak naszym przodkom, którzy wiarę zachowali, 
uratowali przez setki lat. 

Potrzeba dzisiaj wytrwałej modlitwy, potrzeba łask 
płynących z konfesjonału. Nam ta łaska jest potrzebna, 
byśmy umieli się przemienić i wytrwać w dobrym. Tylko 
czy my ją przyjmujemy? Módlmy się byśmy z zapałem 
walczyli w obronie wiary, w obronie sakramentów, 
w obronie Ewangelii, w obronie znaku chleba. Byśmy 
uczyli przykładem swojego życia dzieci i młodzież, 
by pamiętali, że to jest chleb z nieba, że dzięki temu 
pokarmowi z nieba potrafimy być mocni w wierze. 

Do tego potrzeba żyć Ewangelią, potrzeba żyć wiarą. 
Tu się tej wiary uczymy, przed tym obrazem. Stąd płynie 
pomoc, której Bóg udzielał przez wieki i udziela tej 
parafii, tym którzy tu przybywają, a przez was wszystkim 
innym wokół. Taka jest wola Pana Boga. To jest szkoła 
Ewangelii... Do tego radio Maryja, telewizja Trwam, 
katolicka prasa wydawana dla nas katolików byśmy ją 
czytali, byśmy wiarę szanowali, kochali i żyjąc wiarą 
przekazywali ją kolejnym pokoleniom. Tak wiele od 
nas zależy. Kochani walczmy z Bożą pomocą w obronie 
wiary. Walczmy z wielkim zapałem. Nawet jeżeli będzie 
pod górkę, nawet jeżeli inni będą się z nas śmiali, 
pamiętajmy o jednym: bardziej mogli śmiać się ze sług 
w Kanie Galilejskiej, że nie mają rozumu, wodę stawiają 
na stół weselny. Ale oni zaufali. Niech z nas się śmieją, 
a my róbmy swoje. Budujmy wiarę w naszych rodzinach, 
w naszych sercach, aby wiara rozeszła się dalej, aby objęła 
szczególnie tych ludzi, którzy zagubili kontakt z panem 
Bogiem. O to dziś kochani prośmy. Prośmy, aby cud 
Kany Galilejskiej powtarzał się tutaj, byśmy pamiętali, 
że pomoc przyjdzie z góry. Byśmy pamiętali, że pomoc 
przyjdzie przez Maryję, od Pana Boga. My jesteśmy 
tylko ludźmi i musimy pamiętać, że życie jest zadaniem 
do wykonania, które dał nam Pan Bóg. I prośmy dzisiaj 
o to kochani Pana Boga, abyśmy się z tego zadania, 
z pomocą Matki Najświętszej, wywiązali jak najlepiej. 
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ŻYWY RÓŻANIEC 
– ŻYWY KOŚCIÓŁ – ŻYWA WIARA

RÓŻA ŚW. MARTY

1. Lucyna Brodka
2. Anna Strzałka
3. Anna Jarco
4. Stanisława Golec
5. Emilia Kupczak
6. Maria Feil
7. Teresa Urbaś
8. Irena Kliś
9. Anna Hazuka
10. Anna Maślanka
11. Józefa Matyja
12. Emilia Błażyczek
13. Bernadeta Hazuka
14. Anna Pacyna
15. Krystyna Krzus

Róża 
Św. MARTY

Św. Marta pochodziła z Betanii, miasteczka 
położonego na wschodnim zboczu Góry Oliwnej, 
w pobliżu wioski Betfage, odległego od Jerozolimy 
o ok. 3 km drogi. Była siostrą Marii i Łazarza, 
których Chrystus darzył swą przyjaźnią. Bardzo wiele 
razy gościła Go w swoim domu. Św. Łukasz opisuje 
szczegółowo jedno ze spotkań (Łk 10, 38-42). Martę 
wspomina w Ewangelii św. Jan, odnotowując wskrze-
szenie Łazarza. Wyznała ona wtedy wiarę w Jezusa 
jako Mesjasza i Syna Bożego (J 11,1-45). Ewangelista 
Jan opisuje także wizytę Jezusa u Łazarza na sześć dni 
przed wieczerzą paschalną, gdzie posługiwała Marta 
(J 12,1-11). Właśnie z Betanii Jezus wyruszył trium-
falnie na osiołku do Jerozolimy w Niedzielę Palmową 

(Mk 11,1). Wreszcie w pobliżu Betanii Pan Jezus wstąpił 
z Góry Oliwnej do nieba (Łk 24,50).

Na Wschodzie cześć św. Marty datuje się od wieku 
V, na Zachodzie - od wieku VIII. Już w wieku VI 
istniała w Betanii bazylika na miejscu, gdzie miał stać 
dom Łazarza i jego sióstr. Św. Marta jest patronką 
gospodyń domowych, hotelarzy, kucharek, sprzątaczek 
i właścicieli zajazdów. 

W ikonografii św. Marta przedstawiana jest 
w skromnej szacie z pękiem kluczy za pasem, czasami 
we wspaniałej sukni z koroną na głowie. Często pojawia 
się na obrazach również z siostrą, św. Marią. Są pre-
zentacje, w których prowadzi smoka na pasku lub kropi 
go kropidłem. Nawiązują one do legendy, iż pokonała 
potwora Taraska. Jej atrybutami są: drewniana łyżka, 
sztućce, księga, naczynie, różaniec.
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Święty Jan z Dukli
Jan z Dukli (1414-1484) - kanonizowany 10 VI 1997 r. 

„Święty zakonnik Jan z Dukli piękną bieszczadzką ziemię 
nie tylko rozsławił, ale przede wszystkim uświęcił. Jesteście 
spadkobiercami tego uświęcenia. Wydała bowiem ta ziemia 
wielu autentycznych świadków Chrystusa, ludzi, którzy w pełni 
zawierzyli Panu Bogu i poświęcili swoje życie dla głoszenia 
Ewangelii. Idźcie ich śladami! Wpatrujcie się w ich życie! 
Naśladujcie ich czyny, «aby świat widział wasze dobre uczynki 
i chwalił Boga, który jest w niebie». Niech ta wiara, jaką 
św. Jan zasiał w sercach waszych praojców, rozrośnie się 
w drzewo świętości i niech «przynosi owoc obfity, i niech 
owoc ten trwa»”. Jan Paweł II

„Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia…”
Z pielgrzymki na Litwę. 

Wilno – Ostra Brama
 W dniach 11 – 13 lipca wraz z Parafią św. Marcina 

w Pisarzowicach udaliśmy się na pielgrzymkę do Ostrej 
Bramy w Wilnie. Była to bardzo ciekawa wyprawa na 
tereny wschodnie dawnej Rzeczypospolitej, a dzisiaj 
na Litwę. Na tym terenie, a zwłaszcza w Wilnie, jest 
wiele ciekawych miejsc, które trzeba i warto zobaczyć, 
związanych z naszą historią i kulturą.

 Na terenie Litwy, a zwłaszcza w Wilnie mieszka 
bardzo dużo Polaków oraz tych, którzy maja polskie 

korzenie.  Pod względem turystycznym Wilno to jedno 
z najpiękniejszych i najbardziej wartych poznania miejsc 
północno-wschodniej Europy. Sercem miasta jest wielka 
starówka wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.

 Złoty wiek Wilna to czasy panowania Zygmunta 
Augusta, kiedy Wilno odgrywało przez długie okresy 
rolę faktycznej stolicy Rzeczypospolitej.  Król Stefan 
Batory dał początek Uniwersytetowi Wileńskiemu. 
Wilno stało się w okresie Złotego Wieku wielkim 
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ogniskiem kultury i cywilizacji łączącym wpływy 
Zachodu i Wschodu, jednoczącym Polaków, Litwinów, 
Niemców, Żydów, Ormian, Greków, Tatarów, Białoru-
sinów, Karaimów i wiele innych narodowości.

 Wilno zapisało się w dziejach kultury polskiej, 
jako kolebka polskiego romantyzmu, którego naj-
większymi reprezentantami byli: Adam Mickiewicz 
i Juliusz Słowacki. W 1993 roku wielkim wydarzeniem 
duchowym dla Litwinów była pielgrzymka papieża 
Jana Pawła II. Od 1 maja 2004 roku Wilno jest stolicą 
państwa należącego do Uni Europejskiej

Głównym celem pielgrzymki do Wilna była Ostra 
Brama, a w kaplicy nad nią obraz Matki Bożej Ostro-

bramskiej z XVII wieku. Jest on jednym z symboli 
chrześcijaństwa w Polsce i na Litwie. Wizerunek Matki 
Bożej Miłosiernej jest ozdobiony srebrną złoconą 
sukienką. Obraz został ozdobiony złotymi koronami 
2 lipca 1927 roku. W koronacji uczestniczyli: prezydent 
Polski Ignacy Mościcki, marszałek Józef Piłsudski, 
prymas August Hlond. W roku 1993 Ostrą Bramę 
nawiedził papież Jan Paweł II. Obraz Matki Bożej 
Ostrobramskiej znany jest wśród katolików na całym 
świecie. Kaplica jest wyłożona srebrnymi wotami, 
których jest 8 tysięcy, a wśród nich srebrna plakietka 
zawieszona przez marszałka Józefa Piłsudskiego 
z napisem: „Matko, dziękuję Ci za Wilno”.

W kaplicy przed obrazem Matki Bożej sprawowa-
liśmy Najświętszą Ofiarę, zanosząc gorące modły do 
Matki Bożej Miłosierdzia. Polecaliśmy Bogu nasze 
intencje, z którymi dotarliśmy do tego cudownego 
miejsca. Naszą modlitwą pragnęliśmy objąć nasze 
parafie: Pisarzowice i Żabnicę, wszystkie rodziny, 
chorych, młodzież i dzieci. Modliliśmy się za naszą 
Ojczyznę i za Polaków mieszkających na Litwie oraz 
za Litwinów.

Z wielką wiarą i ufnością odmówiliśmy wspólnie: 
„Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia…”. Moralnym 
obowiązkiem Polaków odwiedzającym Wilno jest przede 
wszystkim modlitwa do Matki Boskiej w Ostrej Bramie.

Cmentarz na Rossie
Ważnym miejscem wycieczek jest cmentarz na 

Rossie - prawdziwa skarbnica pamiątek kultury polskiej 
w Wilnie. Jest to jeden z najważniejszych polskich 
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cmentarzy obok warszawskich Powązek, krakowskiego 
Cmentarza Rakowickiego i lwowskiego Łyczakowa. 
Znajdują się na nim groby osób znanych i zasłużonych. 
W części wojskowej cmentarne grobowce kryją serce 
marszałka Piłsudskiego i szczątki jego matki. Wielką 
płytę kamienną zdobi napis: „Matka i serce syna”. Obok 
groby żołnierzy z roku 1920, 1939 i 1944. 

Najcenniejsze zabytki to liczne kapliczki grobowe. 
Na cmentarzu znajdują się groby: Joachima Lelewela, 
Euzebiusza Słowackiego, Eustachego Tyszkiewicza, 
Adama Piłsudskiego, Marii Piłsudskiej – pierwszej 
żony marszałka, licznych profesorów Uniwersytetu 
wileńskiego, malarza Franciszka Smuglewicza, poetę 
Władysława Syrokomli.

„Litwo, Ojczyzno moja”.
 Adam Mickiewicz do Wilna przyjechał bryczką 

w 1815 roku na studia humanistyczne na Cesarskim 

Uniwersytecie Wileńskim. Tu założył Towarzystwo Filo-
matyczne wraz z grupą przyjaciół, a później Zgromadze-
nia Filaretów. Organizacje te służyły pracy edukacyjno 
– patriotycznej polskiej młodzieży wileńskiej w tamtym 
czasie.  W 1822 roku otrzymał tytuł magistra filozofii. 
W 1823 roku został aresztowany i więziony w klasztorze 
bazylianów. 5 listopada 1824 w rosyjskiej kibitce opuścił 
Wilno na zawsze. 

 Na Litwie spędził 9 lat, ale to miejsce stało się jego 
mityczną ojczyzną. W dawnym klasztorze bazylianów 
jest tak zwana cela Konrada, w której Mickiewicz był 
więziony i gdzie toczy się akcja III części „Dziadów”, 
muzeum Mickiewicza i jego pomnik. W Wilnie jest 
również ulica Adama Mickiewicza, gimnazjum z 
polskim językiem nauczania i restauracja „Pan Tadeusz”. 

 Wilno to miasto wielu kościołów: kościół świętych 
Piotra i Pawła ufundowany przez rodzinę Paców. Kościół 
pod względem sztukaterii nie ma sobie równych w całej 

Europie. Jest w nim ponad 2000 
rzeźb. Kościół św. Anny - najcen-
niejsza XV wieczna budowla śre-
dniowieczna w Europie Środkowej.  
Architektoniczne cudo, do budowy 
fasady użyto 33 rodzaje specjalnie 
wykonanych cegieł.

 Kościół Dominikanów pod 
wezwaniem Ducha Świętego, gdzie 
znajdował się dawniej obraz Jezu 
Ufam Tobie. W nim Jan Paweł II 
podczas swojej pielgrzymki na Litwę 
w 1993 roku spotkał się z Polakami.
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 Katedra św. Stanisława ufundowana przez Jagiełłę, 
była drewniana i zniszczył ją pożar. Odbudował ją 
Książe Witold. Po kolejnym pożarze odbudowano ją 
w latach 1610 – 1636 z piękną kaplicą św. Kazimierza. 
Była ważnym miejscem uroczystości i wydarzeń hi-
storycznych. Na stopniach tej świątyni koronowano 
cudowny obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej 
z udziałem marszałka Józefa Piłsudskiego i prezydenta 
Ignacego Mościckiego. 

Atmosfera tego miasta zostanie nam na długo 
w pamięci dzięki P. Alinie, która jako przewodnik 
urodzona na Litwie i znająca dobrze klimat Wilna, 
bardzo ciekawie i kompetentnie opowiadała o ludziach, 
wydarzeniach, zabytkach. Dzięki niej mieszkaliśmy 
w hotelu „Panorama”, z którego był piękny widok 
na starówkę, blisko 
do Ostrej Bramy. 
O b i a d o k o l a c j e 
jedliśmy w Kasynie. 
Mogliśmy skosztować 
narodowego dania 
karaimskiego w 
Trokach. Były to 
kibiny – duże pierogi 
nadziewane farszem, 
po  ugo towaniu 
dodatkowo pieczone. 
Inne potrawy to: bliny, 
cepeliny i kołduny. 

W dniu wyjazdu 

na hali targowej i jej okolicach w Strugach deszczu 
robiliśmy zakupy na prezenty. Obok dewocjonalii: 
wizerunków Matki Bożej Ostrobramskiej przywieźli-
śmy: czarny chleb litewski, ser marki Dziugas, kwas 
chlebowy, kindziuk oraz ziołową nalewkę Trejos 
Devynerios. 

 Pobyt w Wilnie to wspaniale przeżycie ze względu 
na polską historię tego miasta. Jakże wiele wspólnie 
zobaczyliśmy i przeżyliśmy w czasie tych trzech dni. 
Trudno wszystko opisać, trzeba wybrać się na kolejną 
wycieczkę, by ponownie  odczuć atmosferę tego 
pięknego miasta. 

     Ks. Proboszcz 
     Jacek Jaskiernia

Święta Kinga
(1224-1292) - kanonizowana 16 VI 1999 r. 

„ Jeżeli dziś mówimy o świętości, o jej pragnieniu i zdobywaniu, 
to trzeba pytać, w jaki sposób tworzyć właśnie takie środowiska, 
które sprzyjałyby dążeniu do niej. Co zrobić, aby dom rodzinny, 
szkoła, zakład pracy, biuro, wioski i miasta, w końcu cały kraj 
stawały się mieszkaniem ludzi świętych, którzy oddziałują 
dobrocią, wiernością nauce Chrystusa, świadectwem codzien-
nego życia, sprawiając duchowy wzrost każdego człowieka? 
Św. Kinga daje odpowiedź: potrzeba świadectwa. Potrzeba 
odwagi, aby nie stawiać pod korcem światła swej wiary. 
Potrzeba wreszcie, aby w sercach ludzi wierzących zagościło 
to pragnienie świętości, które kształtuje nie tylko prywatne 
życie, ale wpływa na kształt całych społeczności.”
Jan Paweł II
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COŚ NOWEGO?
Wciąż postępujemy zgodnie z myślą naszego zało-

życiela, aby “Pozostawić świat trochę lepszym”.
Przy tym wszystkim dbając o bezpieczeństwo dzieci 

oraz dobrze się bawiąc.
Mogli państwo bliżej się temu przyjrzeć w dniach 

6-8 października, gdyż właśnie w tym czasie w Żabnicy 
odbył się zlot hufca ZHP Węgierska Górka. Wszyscy 
harcerze, zuchy, wędrownicy i instruktorzy z okolic 
zjechali się w jedno miejsce, by wspólnie spędzić 
czas. Poznać dawne zabawy na zajęciach, pośmiać się 
na zabawach integracyjnych, obejrzeć przedstawienie, 
które pobudza do refleksji, poczuć ducha przygody 
w grze terenowej, oraz wspólnie uczestniczyć w har-
cerskiej Mszy Świętej. Kolorów chust symbolizujących 
przynależność do danej grupy była cała tęcza. Łącznie 
22 gromady i drużyny.

A wśród nich również reprezentacja z Żabnicy, 
13 Gromada Zuchowa „Północki”, która 28 paździer-
nika będzie świętowała swój pierwszy rok. Od tego 
czasu z wielkim zaangażowaniem wraz z naszymi 
zuchenkami przeżywamy wspaniałe przygody, czy to 
na tematycznym biwaku, zlocie, wypadzie w górach, 
bądź na cotygodniowej zbiórce.

Coraz to większymi krokami staramy się rozprze-
strzeniać działalność harcerską na terenie Żabnicy. Od 
14 października ruszamy również z drużynę harcerską.

Może ostatnio udało się państwu zauważyć szeregi 
dziewczyn oraz chłopców idące wesołym krokiem 
w szarym lub zielonym mundurku?

Bądź usłyszeć śmiechy przy szkole w sobotni 
poranek?

Albo kupić ozdobę świąteczną od uśmiechniętych 
druhen?

Lub zobaczyć harcerzy dumnie stojących na Mszy 
w kościele?

A może przywołuje to jakieś miłe wspomnienie?

W końcu historia harcerstwa w Żabnicy sięga już roku 
1950. A jeszcze kilkanaście lat temu prężnie działała tu 
61 Drużyna Harcerska Służby Granicznej ,, Wędrowiec”, 
słynąca z niezwykłego talentu muzycznego.

Ale jakie jest aktualne harcerstwo? Jak teraz działa? 
Czy warto zapisać swoje dziecko? Choć czas jak i nasze 
poczynania idą do przodu, zamysł i główna idea nie 
zmieniły się od ponad 100 lat.

Wciąż staramy się wyrabiać charakter i kształtować 
postawy w młodych ludziach.

Wciąż opieramy się na takich wartościach jak: 
przyjaźń, wiara, pomoc słabszym, współpraca.

Wciąż rozwijamy indywidualne pasje.
Wciąż uczymy i pozwalamy nabywać wyjątkowych 

umiejętności.
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Zapraszamy na zbiórki Gromady Zuchowej 
“Północki” dla dziewczyn w wieku od 6 do 10 lat 
(3 klasy) - odbywają się w każdą sobotę o godzinie 
10 w przedszkolu w Żabnicy.

Zbiórki Próbnej Drużyny Harcerskiej dla dzieci 
w wieku od 11 do 15 lat odbywać się będą w soboty 

o godzinie 12 w salce koło kościoła.
Przy okazji chciałybyśmy serdecznie podziękować 

każdemu, kto pomógł, bądź wsparł nas w jakiejkol-
wiek formie.

Z harcerskim pozdrowieniem - Czuwaj!

Święta Urszula Ledóchowska 
(1865-1939) - kanonizowana 18 V 2003 r. 

„Szczególnie polecam wam jedno: korzystajcie pilnie, 
mimo lenistwa natury, z chwil straconych. Czekając, 
chodząc po ulicach z jednego miejsca na drugie, 
módlcie się - to są chwile , kiedy zwykle o niczym 
mądrym się nie myśli: albo trapimy się troskami, 
albo nierozsądnymi planami na przyszłość. O wiele 
więcej zrobicie modląc się!”  (z książki św. Urszuli: 
Świętość jest czymś tak prostym)
„Nie sztuka znosić jednorazowe wielkie cierpienie, 
ale sztuka cierpieć dzień w dzień, prawie beznadziej-
nie, cierpieć przez długie miesiące, lata, nie widząc 
końca próby, a przy tym nie upadać na duchu, nie 
narzekać, nie zniechęcać się, nie buntować się – to 
dopiero cnota wielka, wspaniała.”



str. 23      

IDŹ ogłoś to po górach

JEZUS CHRYSTUS JEDYNYM CELEM
„Niech Jezus żyje w nas, a my w Nim – nierozdzielnie…”  (abp Wincenty Kluczyński)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
 Nazywam się Dorota Rypień - jestem siostrą ze Zgro-

madzenia Sióstr od Aniołów. Zgromadzenie powstało 
31 marca 1889 roku w Wilnie,  jako zgromadzenie 
bezhabitowe. Powołał nas do istnienia ks. Wincenty 
Kluczyński, późniejszy arcybiskup mohylewski wraz 
z Bronisławą Stankowicz.

Mamy za braci Aniołów Nieba i Ziemi, czyli 
kapłanów stąd:

Staramy się być do dyspozycji kościoła; 
Jesteśmy blisko ludzi, pracujemy zawodowo;
Nie ujawniamy bez potrzeby powołania; 
Nie oczekujemy nagrody na ziemi.
Siostry współpracują z kapłanami - modlimy się za nich;
Idziemy tam, gdzie posługa kapłańska jest utrudniona;
Przygotowujemy do sakramentów. 
Duchowością zgromadzenia jest żywa wiara, 

najgłębsza ufność oraz płomienna miłość.
Nieustanne trwanie w adoracji Boga podczas służby 

ludziom.
Jezus Chrystus jest naszym jedynym celem.
Siostry pracują w szpitalach, hospicjach, w poradniach 

psychologicznych. Nauczają religii. Pracują również 
w przedszkolach, szkołach oraz w świetlicach.

Siostry prowadzą misje w Afryce i na Syberii.  
 Zgromadzenie nasze rozpoczęło pracę misyjną 35 lat 
temu. Wtedy pierwsze siostry z naszego Zgromadzenia 
wyjechały do Afryki - najpierw do Rwandy, Kongo, 
Zairu i Kamerunu. W Rwandzie mamy dwie placówki 
jedna w Kabuga, to jest 15 km od stolicy Kigali a druga 
na północy Rwandy w Nyakinama. Tam obecnie jest 

postulat i nowicjat. Siostry pracują w ośrodku zdrowia 
i dożywiania. Prowadzą  przedszkole katolickie oraz 
zajmują sie sierotami i dziećmi niepełnosprawnymi.

 W Nyakinama znajduje się również pracownia 
kroju haftu i szycia, gdzie pracują kobiety z rodzin 
najuboższych. W Kongo natomiast pracujemy 
w ośrodku zdrowia i dożywiania w małej miejscowo-
ści Ntamugenga, która znajduje sie 60 km od granicy 
z Rwandą. Jest to tak zwany rejon różowy, gdzie ciągle 
toczy się wojna. Siostry uczą katechezy w szkole 
średniej i prowadzą przedszkole dla najuboższych 
dzieci. W Ntamugenga prowadzimy również szpital 
na 40 łóżek. Zajmujemy się też sierotami.

 Natomiast w Kabuga prowadzimy gabinet stomato-
logiczny oraz hospicjum,  które jest jedyne w Rwandzie. 
Hospicjum może przyjąć 20 osób. Pierwszeństwo mają 
chorzy na nowotwór a jest ich bardzo dużo. 

Ja osobiście pracuję w hospicjum. Spotykam się 
z różnymi ludźmi z różnych wyznań. Nasze apostolstwo 
jest wśród chorych i ich rodzin. Wiele osób doprowa-
dziliśmy do Pana Boga.

   S. Dorota Rypień CSA
   (Congregatio Sororum Angelorum)

5 listopada w naszym kościele będziemy gościć 
Autorkę tego artykułu, siostrę Dorotę ze Zgromadze-
nia Sióstr od Aniołów, która opowie o swojej pracy na 
misjach i w jaki sposób możemy mieć udział w tym 
dziele. W tym dniu będziemy mieli możliwość złożyć 
bezpośrednią ofiarę na misje.
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Remont zakrystii 
i prezbiterium

„Niech w dzień i w nocy oczy Twoje, Panie, patrzą 
na tę świątynię. Jest to miejsce, w którym zechciałeś 
umieścić swoje imię, by wysłuchać modlitwę, jaką zanosi 
Twój sługa na tym miejscu. Dlatego wysłuchaj błagania 
sługi Twego i Twojego ludu, Izraela, ilekroć modlić 
się będzie na tym miejscu, wysłuchaj z miejsca Twego 
przebywania, z niebios.” (2 Krn 6,18).

Kościół parafialny powstawał przed stu laty 
z materiałów, jakie wtedy były dostępne, według 
projektów i pomysłów ówczesnych duszpasterzy, bu-
downiczych i fundatorów. Został zbudowany dużym 
nakładem pracy i finansów. Najpierw funkcjonował jako 
kaplica filialna parafii w Milówce. Z biegiem lat został 
rozbudowywany i powiększany. Stan obecny to zasługa 
ks. Kan. Karola Śmiecha, który w latach pięćdziesiątych 
powiększył kościół o dzisiejsze prezbiterium i nawy 
boczne, jak również dzisiejszą zakrystię. Został również 
podniesiony wzwyż o prawie 2 metry. Przez następne 
lata kościół był wiele razy remontowany i upiększany.

Dzisiaj nastąpiła konieczność kolejnego remontu: 
wymiany posadzki w prezbiterium i zakrystii. Te prace 
wymusiły rozebranie ołtarza głównego i poddania go 
gruntownej konserwacji, ponieważ czas i owady drew-
nolubne mocno go przyniszczyły. Konserwacja taka jest 

bardzo kosztowna i czasochłonna więc może potrwać 
kilka miesięcy. 

Zostały również wykonane nowe płyty zbrojone 
w prezbiterium i zakrystii, a na nich ułożona instalacja 
elektryczna do ogrzewania. Prezbiterium i zakrystia 
są wykładane dużymi marmurowymi płytami: Rosso 
Verona i Crema Marfil w kolorach dostosowanych do 
kolorystyki ołtarza. Remont prezbiterium to również 
wykonanie nowego ołtarza soborowego, ambonki, 
ławeczek i siedzisk dla ministrantów. W zakrystii trzeba 
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Święty Józef Pelczar
(1842-1924) kanonizowany 18 V 2003 r. 

„Chrystus Pan każe szukać pokoju w przezwyciężaniu siebie, 
w pokorze, posłuszeństwie, cierpliwości, miłości Boga i bliźnich.”
„Bez łaski nie można się zbawić, a bez modlitwy nie można otrzymać 
łaski.”
„Modlitwa daje duszy hart i siłę. Dusza ufna w pomoc Bożą porywa 
się nawet na rzeczy trudne i wśród walk i cierpień nie upada.”

również ujednolicić meble, aby wszystkie były funkcjo-
nalne i w tym samym stylu. Prace te, jak każdy remont, 
związane są z poważnymi środkami finansowymi, które 
należy wyłożyć, aby kościół był coraz piękniejszy 
i jeszcze bardziej wspomagał nasze modlitwy oraz, aby 
mogły się w nim uświęcać kolejne pokolenia przez 
kolejne stulecia.

Wszystkie prace prowadzone są zgodnie z protokołem 
wizji lokalnej Konserwatora Zabytków Architektury 
i Sztuki Sakralnej w diecezji Bielsko-Żywieckiej oraz 
Bielskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków w Katowicach.

Decyzję o rozpoczęciu prac remontowych podjęliśmy 
wspólnie na posiedzeniu duszpasterskiej Rady Para-
fialnej.

Jeśli cała parafia zaangażuje się w to dzieło, to będzie 
nasze wspólne świadectwo wiary dla potomnych oraz 
wszystkich przechodzących tędy wędrowców i turystów 
oraz godny pomnik 100 - lecia kościoła i parafii Matki 
Bożej Częstochowskiej w Żabnicy.

     Ks. Proboszcz         
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Ksiądz Vivaldi „Cztery pory roku”
 W niedzielę 1 października 

o godz. 12:00 wysłuchaliśmy niezwy-
kłego koncertu. Bielskie Towarzystwo 
Muzyczne zorganizowało w naszym 
kościele koncert muzyki poważnej do-
finansowany ze środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Ponad 100 osób wysłuchało artystów, 
którzy na skrzypkach, wiolonczeli 
i klawesynie wykonali dzieło „Cztery 
pory roku” księdza Antonio Vivaldiego. 
Utwór ten świetnie wybrzmiał w naszym 
drewnianym kościele. Dobra akustyka 
sprawiła, że mieliśmy ucztę dla ucha.

  Kolejne części tego utworu za-
powiadała pani prowadząca koncert, 
przybliżała treść tego dzieła. Strona 
muzyczna tego utworu oparta jest na 
tym co dzieje się w przyrodzie na 
wiosnę, w lecie, w jesieni i zimie. 
Mogliśmy usłyszeć śpiew ptaków 
ogłaszających nadejście wiosny, szum 
wody i wiatru, szczekanie psa, obraz 
chłopskiej zabawy połączonej z tańcami, 
radość wieśniaków po skończonych 
zbiorach, sceny z polowania, odgłosy 
burz, grzmotów, gradobicia a zimą 
trzaskającego mrozu i przejmującego 
wiatru. A wszystko to dzięki artystom 
grającym na skrzypkach, wiolonczeli 
i klawesynie.

   Melo-man

Święta Faustyna Kowalska 
(1905-1938) - kanonizowana 30 IV 2000 r.

Św. Faustyna zapisała w 1938 r. w swoim „Dzienniczku” 
następujące słowa, jakie skierował do niej Chrystus : „Polskę 
szczególnie umiłowałem, a jeśli będzie posłuszna Mojej Woli, 
wywyższę ją w potędze i świętości - z niej wyjdzie iskra, 
która przygotuje świat na powtórne Moje Przyjście”. 
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KRÓLUJ NA CHRYSTE 
–ZAWSZE I WSZĘDZIE! 

Służba Liturgiczna Ołtarza w Żabnicy
„Ministrant zajmuje uprzywilejowane miejsce 

podczas nabożeństw liturgicznych. Kto służy do 
Mszy Świętej występuje publicznie we wspólnocie. 
Doświadczaz bliska, że Jezus Chrystus jest obecny 
i działa w każdym akcie liturgicznym.”   
    Św. Jan Paweł II

Wstęp
Pamiętam moje pierwsze spotkanie 

z księdzem na kolędzie w rodzinnej parafii, który 
zaproponował mi, abym został ministrantem. 
Wcześniej proponował to również moim starszym 
braciom, ale nie udało mu się ich przekonać.  Mówił 
mi wtedy, że to ogromne wyróżnienie, że mogę być 
tak blisko ołtarza i pomagać księdzu, który odprawia 
Mszę św. Bycie członkiem Służby Liturgicznej 
Ołtarza było wymagające. Ksiądz prowadzący naszą 
grupę ministrancką wymagał, abyśmy nie tylko 
pięknie i dobrze służyli w kościele. Ale jak mówił, 
ministrant zachowuje się wzorowo we wszystkim, co 
robi w swoim życiu, ma być przykładem dla innych. 
Bycie ministrantem było dla mnie piękną przygodą 
w życiu. Trwało to ponad 15 lat nim wstąpiłem do 
Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. 

Bycie ministrantem zobowiązuje
Ministrant to członek Ludu Bożego, który 

w czasie sprawowania liturgicznych obrzędów spełnia 

posługę pomocniczą w sposób określony przepisami 
Kościoła, przypominają dokumenty Kościoła, które 
określają znaczenie Służby Liturgicznej Ołtarza. 
Posługa podejmowana w czasie Mszy św. jest 
zadaniem trudnym. Wymaga od człowieka nie tylko 
poprawnego wykonywania pewnych czynności, 
lecz także określonej postawy w życiu. Dlatego 
chłopcy wyrażający pragnienie podjęcia takiej służby 
podejmują obok ćwiczeń funkcji liturgicznych także 
szeroką formację obejmującą różne zagadnienia. 
Został dla nich wypracowany program formacyjny, 
który najogólniej można streścić słowami  
(wychowanie przez liturgię).
Program formacyjny proponowany przez 
Krajowe Duszpasterstwo Służby Liturgicznej dla 
ministrantów i scholii w całej Polsce jest programem 
dziesięcioletnim. Formacja kandydata na ministranta 
to początek tej dziesięcioletniej drogi. Najpierw jest 
to praca wstępna, wprowadzająca. Jej zadaniem 
jest przygotowanie chłopców do wykonywania 
najważniejszych czynności ministranckich i ukazanie 
właściwego obrazu ministranta - jaki on powinien 
być i jakie wymagania mu się stawia.

Patroni Służby Liturgicznej Ołtarza
Wszyscy członkowie Służby Liturgicznej 

Ołtarza w naszej parafii są powierzeni opiece swoich 
Świętych Patronów: św. Tarsycjusza, św. Jana 
Berchmansa, św. Dominika Savio, św. Stanisława 
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Kostki i św. Jana Pawła II.  Zawsze przychodzę do 
kościoła na swój dyżur liturgiczny znacznie wcześniej 
przynajmniej 10 minut. Animator, który się nimi 
opiekuje, rozdziela im poszczególne funkcje. Wtedy 
też zachęca ich do modlitwy przed Mszą Świętą i do 
Świętych Patronów.

Formacja w Służbie Liturgicznej Ołtarza
Chłopcy pragnący służyć w swoich parafiach podczas 
liturgii Mszy św. i innych obrzędów liturgicznych, 
muszą przejść kolejne stopnie formacji: kandydata 
na ministranta, chóralisty, ministranta światła, 
ministranta księgi, ministranta ołtarza i lektora. 
Formacja kandydata to długa droga. Odpowiedzialni 
za formację Służby Liturgicznej przypominają, że 
praca kandydata stanowi pewną całość z formacją 
chóralisty. Większość wątków o charakterze 
wprowadzającym jest rozłożonych na dwa lata. Po 
przejściu formacji kandydata i chóralisty ministrant 
podejmuje trzyletnią formację zasadniczą, na 
którą składa się przeżycie wakacyjnych rekolekcji 
trzech stopni i praca w grupie parafialnej według 
podręczników ministranta światła, ministranta księgi 
i ministranta ołtarza.

Kurs lektorów i kurs ceremoniarzy
Bardzo ważnym etapem formacji Służby 

Liturgicznej Ołtarza w naszej diecezji jest kurs 
lektorów. Kim jest lektor? To członek Ludu Bożego 
ustanowiony do czytania Słowa Bożego za wyjątkiem 
Ewangelii w czasie sprawowania liturgicznych 
obrzędów. Od kilku lat ks. Sławomir Zawada opiekun 
Służby Liturgicznej Diecezji Bielsko – Żywieckiej 
przykłada dużą wagę do formacji lektorów 
i animatorów liturgicznych, jak też kursy lektorskie 
odbywają się w dekanatach naszej diecezji.

Ceremoniarze są odpowiedzialni za godne 
i piękne sprawowanie liturgii świętej. W hierarchii 
ministrantów i lektorów zajmują najważniejsze 
miejsce. Aby zostać ceremoniarzem trzeba przejść 
kolejne szczeble formacji.

Piękno służby ministranta
O znaczeniu i pięknie służby ministranta 

mówił św. Jan Paweł II do ministrantów na Placu 
św. Piotra 1 sierpnia 2001 r.: „Ministrant zajmuje 
uprzywilejowane miejsce podczas nabożeństw 
liturgicznych. Kto służy do Mszy Świętej, występuje 
publicznie we wspólnocie. Doświadcza z bliska, że 
Jezus Chrystus jest obecny i działa w każdym akcie 

liturgicznym. (...) W ten sposób podczas liturgii 
jesteście kimś o wiele więcej niż tylko zwykłymi 
«pomocnikami proboszcza». Jesteście przede 
wszystkim sługami Jezusa Chrystusa, odwiecznego 
Najwyższego Kapłana. W ten sposób wy, ministranci, 
jesteście szczególnie powołani, by być młodymi 
przyjaciółmi Jezusa. Starajcie się pogłębiać 
i podtrzymywać tę przyjaźń z Nim. Zrozumiecie 
wówczas, że w Jezusie znaleźliście prawdziwego 
przyjaciela na cale życie”. W tym samy przemówieniu 
Ojciec Święty podkreślił, że dobrze uformowana 
i prowadzona Służba Liturgiczna jest źródłem powołań 
kapłańskich. „Mówiłem o przyjaźni z Jezusem. Jakże 
byłbym zadowolony, gdyby z tej przyjaźni wyrosło 
coś więcej! Byłoby rzeczą piękną, gdyby niektórzy 
z was odkryli powołanie do kapłaństwa! Jezus 
Chrystus potrzebuje pilnie młodych, którzy 
wspaniałomyślnie i bez ograniczeń oddadzą się Mu 
do dyspozycji” - mówił Jan Paweł II.

O naszej grupie ministrantów
Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za prawie 50 

– osobową grupę ministrantów, lektorów, animatorów 
liturgicznych i kandydatów w naszej parafii. Ufam że 
chłopaki dalej będą tak dobrze i wiernie służyć naszej 
wspólnocie. Zbiórki odbywają się co 2 tygodnie 
ministranci (klasy od 4 – 6), w soboty po Mszy 
Świętej wieczornej. A lektorzy (od 7 przez gimnazjum 
– wzwyż), w piątki po Mszy Świętej wieczornej. 
Co czwartek gramy w piłkę na sali gimnastycznej 
od 16.15 - 17.15 i przygotowujemy się na rozgrywki 
ministranckie naszej diecezji „Bosco – Cup.”

W dniu 07.09.2017 r. wybraliśmy się przy 
pięknej i słonecznej pogodzie do Istebnej. Tam 
rozwijaliśmy się sportowo, przez 4 trasy o różnej 
trudności Parku Linowego i następnie zjedliśmy 
dobry posiłek. Później byliśmy na Basenie trochę 
popływać i wygrzać się w saunie. Ministranci bardzo 
zmęczeni ale z radością i zadowoleniem powrócili do 
swoich domów. 

ZAPROSZENIE

 Kto by chciał dołączyć do naszej wspólnoty 
parafialnej:„Służby Ołtarza” przy parafii pw. 
Matki Bożej Częstochowskiej, szczególnie z klas 3 
Szkoły Podstawowej i starszych proszę o kontakt 
z ks. wikariuszem. Na zapisy nigdy nie ma za 
późno!!! 
     Ks. Jarosław
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Mam to szczęście…
Fragmenty podziękowań Ks. Jana Krawca z okazji Jubileuszu Kapłaństwa

kamiennych, zwane kamienice, resztę wszystko było 
bardzo ubogie. Ziemia uprawiana ręcznie, plony słabe. 
A jednak ci ludzie, którzy tu żyli kochali swoją ziemię, 
kochali swoją Ojczyznę, przede wszystkim wierni byli 
swojej wierze. Swoją wiarę mężnie wyznawali, bronili 
jej, ale co najważniejsze tę swoją wiarę nam przekazali. 

 Dzięki tym matkom, które nas uczyły miłości Boga 
i bliźniego, miłości do Ojczyzny nie zostaliśmy przez 
Austriaków w czasie zaborów wynarodowieni. Nie 
zostaliśmy przez okupantów hitlerowskich podczas 
II wojny światowej zgermanizowani, bo kiedy nawet 
jeszcze brzmiały strzały artyleryjskie, kiedy przeszywały 
karabiny maszynowe w Węgierskiej Górce, to tutaj o 
godz. 8:00 ks. Zemanek odprawiał dla zgromadzonych 
parafian Mszę św., podczas której przeraził się, bo 
kiedy się odwrócił zobaczył w hełmach uzbrojonych 
żołnierzy niemieckich, którzy wpadli do kościoła, ale 
Mszy św. nie przerwali. Ale chociaż oni odeszli, to 
prześladowanie za okupacji nie ustało. 

 W naszym kościółku prawie nic z tamtych czasów 
nie pozostało. Posadzka jest nowa, okna nowe. Kościół 
o połowę został podniesiony, bo przedtem był nieduży. 
Organy uzupełnione, odnowione, nawet ławki, kon-
fesjonały za teraźniejszego ks. Proboszcza zostały 
pięknie odnowione i zrobione, udoskonalają nam tę 
świątynię. 

 Ale pozostało jedno, pozostał ten sam napis: „Pod 
Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko”. 
Również na drogach krzyżowych napisy pozostały, 
chociaż ramy zostały zrobione nowe. Chociaż Niemcy 
pod karą śmierci zażądali od ks. Proboszcza Zemanka, 
żeby te napisy zamalować, on ich nie zamalował, ale 
położył na nich delikatne deszczułki, mówiąc do Pana 
Kupczaka, który to robił, pamiętaj, że doczekamy tej 
chwili, kiedy zerwiemy deszczułki i pojawią się nasze 
polskie napisy. Drodzy, nie tylkośmy je oderwali, ale 
przeżyliśmy okupację, przeżyliśmy germanizację, 
a nawet nie zateizowali nas komuniści po II wojnie 
światowej, przeżyliśmy wszystko. 

 Jesteśmy wierzącymi katolikami. Można by 
powiedzieć, zmieniają się drogi, zmieniają się domki, 
wspaniała Żabnica. Mamy nowe ulice, mamy kanaliza-
cję, mamy wodociągi. Cała nasza wioska jest z samo-
chodami, ale jedno zostało to samo, tak jak modlili się 
tutaj starsi ode mnie, bo nasi praojcowie, tak samo i wy 
się modlicie. Wielu z was jeszcze przechodzi pieszo, 

 Z okazji kończącej się Mszy św. Jubileuszowej 
pragnę z tego miejsca złożyć jak najserdeczniejsze po-
dziękowania. Najpierw Bogu, że z Jego łaskawości mam 
to szczęście przeżywać na zaproszenie ks. Proboszcza 
tutejszej parafii, ze swoją siostrą rodzoną Zofią Golec, 
60 – lecie swojego kapłaństwa i 50 – lecie pożycia 
małżeńskiego ich małżeństwa. […]

 Serdeczne Bóg zapłać! Kończąc tę uroczystą Mszę 
św. jubileuszową, myślę, że należy w tym ostatnim 
może przemówieniu coś jeszcze powiedzieć o tej naszej 
wspólnocie parafialnej, drogiej, kochanej Żabnicy, która 
była jakby kołyską mojego życia religijnego, domowego 
i fizycznego. 

 Mogę podziękować swoim rodzicom i nie tylko 
rodzicom, ale naszym praojcom. O gdyby można 
powiedzieć te piękne słowa: Nad moją kołyską Matka 
się schylała i po Polsku pacierz mówić nauczała. Ojcze 
nasz i Zdrowaś i Skład Apostolski, gdy będziesz dorosły, 
kochaj naród Polski. 

 Drodzy, to, że dzisiaj jesteśmy w tej drogiej 
świątyni, że dzisiaj mam to szczęście odprawiać 
jubileusz 60-lecia a moja siostra 50-lecia, to zawdzię-
czam nie komu innemu, ale naszym drogim rodzicom. 
Naszym drogim praojcom, którzy wraz z kulturą polską, 
ze swymi drobnymi dobrami materialnymi przekazali 
nam największy skarb, największy klejnot - głęboką, 
religijną, maryjną wiarę. 

 W ciągu mojego długiego 87 letniego życia, wiele 
się tutaj zmieniło. Za moich czasów w 1936 roku 
Żabnica należała do jednych z najuboższych miejscowo-
ści w powiecie żywieckim. Góry, ziemia trudna, ciężka, 
o której nasz poeta ludowy powiedział: „Ziemio moja 
ojczysta, ziemio twarda jak skała, o nie raz się po tobie 
krew mych braci polała”. Chociaż od 1772 roku nasza 
wioska Żabnica została okupowana przez Austrię i była 
germanizowana, była wynarodowiana, a nawet żeby 
to nastąpiło, sprowadzono mieszkańców niemieckich 
i tę część Żabnicy nazywano „u Niemców”. A jednak 
dzięki naszym matkom, dzięki patriotyzmowi naszych 
praojców, zostaliśmy Polakami, zostaliśmy katolikami, 
zostaliśmy wierzącymi. 

 Również i w wiosce bardzo wiele się zmieniło. 
Pamiętam, kiedy w naszej Żabnicy były tylko trzy 
rowery. Ludwik Stodolak czy Jerzy Kupczak mieli 
rowery. Droga była kamienista, domki marne, 
wybudowane z drzewa. Sześć tylko domów było 



str. 30    

IDŹ ogłoś to po górach

ale liczni przejeżdżają samochodami. Wielu nie mieszka 
już w skromnych domach, ale w pięknych mieszka-
niach. Szukacie nieraz pracy, bo chcecie iść naprzód. 
Ale nadal pozostaliście wierni Bogu i kościołowi. 

 Moi drodzy kończąc tę uroczystość dziękuję wam za 
to, jako jeden z najstarszych już parafian, bo niewielu 
mam tutaj kolegów czy koleżanek, starszych ode mnie, 
zachęcam was, abyście nadal trwali w swej wierności. 
Aby nasza rodzina dalej była wierna Bogu i Kościołowi, 
aby nasze rodziny były święte, nierozerwalne, katolickie, 
bo rodziny są pierwszymi seminariami, rodziny są 
kolebką powołań kapłańskich i synów naszych polskich 
rodzin. 

 Miałem szczęście jako pierwszy kandydat z wioski 
pójść do stanu kapłańskiego. Rok za mną poszła Teresa 
Drożdż, córka rodziców, którzy mieli 13 dzieci, ona 
była 11. W 1947 roku wstąpiła do zgromadzenia sióstr 
salezjanek. Po mnie, dzięki Bogu, poszli inni. Z naszej 
parafii wyszło jedenastu kapłanów. Wyszedł 1 brat 
zakonny, wyszło 14 sióstr zakonnych. I daj Boże, żeby 
ta litania tych, którzy idą za Chrystusem nie zmniejszyła 

się, lecz żeby były dalsze święte powołania kapłańskie 
i nie tylko, ale żebyśmy wszyscy, tak jak nas zachęca 
Ojciec św. Jan Paweł II, żebyśmy pozostali wierni kato-
lickiej kulturze, wierni polskiej mowie, wierni polskiej 
głębokiej wierze.[…]

  Drodzy, po co ja o tym mówię? Bo my starsi 
odchodzimy, a mówię do was młodych, abyście to, 
co otrzymaliście od naszego pokolenia, od naszych 
praojców – głęboką wiarę, zgodnie z zachętą Ojca 
świętego Jana Pawła II, nie tylko wiarę wyznawali, 
ale wraz ze swym dobrobytem materialnym przekazali 
przyszłym pokoleniom, bo tak jak powiedział nasz 
wieszcz narodowy, co umieściliście tu w naszej gablocie 
przy kaplicy w Żabnicy: „Tylko pod tym krzyżem, 
tylko pod tym znakiem Polska będzie Polską, a Polak 
Polakiem”. 

 Na koniec życzę wam, abyście pozostali dalej 
Polską wierną Bogu, Chrystusowi i swojemu narodowi. 
Na tę dalszą pracę, życzę wam w nowych, pięknych 
warunkach: Szczęść Boże!

 Upomnienie jest wyrazem troski, a troska jest miarą 
miłości. Dowodem deficytu miłości w dzisiejszych 
czasach jest zarówno obawa przed ostrzeżeniem kogoś 
przed złem, jak i podejrzewanie złośliwych intencji 
u zwracającego nam uwagę. Nawet, gdy napominają-
cym jest sam Bóg.

 Ks. Tomasz Jaklewicz w swoim artykule (Gość 
Niedzielny, 36/XCIV) wskazuje, że współczesna cy-
wilizacja nie dość, że fałszuje pojęcie grzechu, aż do 
jego całkowitego zaprzeczenia, to jeszcze walczy o to, 
aby nikt nie odkrył prawdy o tragicznych skutkach tego 
fałszu.

    
MIŁOSIERNY UPOMINA

 Liberalna kultura głosi, że każdy ma prawo żyć 
tak, jak chce i nikomu nie wolno tego kwestiono-
wać. Chrześcijanin jednak nie może milczeć w obliczu 
grzechu. Braterskie upomnienie to przejaw miłosier-
dzia wobec grzesznika.

 Upomnienie braterskie – to chrześcijańska klasyka, 
jeden z siedmiu katechizmowych uczynków miłosierdzia 
względem duszy. Mówi się, że klasyka nigdy się nie 
starzeje, a jednak ten ważny aspekt posługi miłosierdzia 
wydaje się dziś mocno zapomniany, także w Kościele. 
Liberalna kultura wtłoczyła nam do głów pseudodog-
maty politycznej poprawności typu: „żyj i pozwól żyć 
innym”, „nie wtrącaj się w cudze sprawy”, „każdy 
ma prawo żyć jak chce”, „żyj w zgodzie z sobą” itd. 
Chrześcijanin nie może jednak kupować bezkrytycz-
nie tego typu haseł. Po pierwsze dlatego, że wolność 
jednostki nie jest absolutem, nie może być bożkiem. 
Po drugie dlatego, że miłość jest większą wartością 
niż wolność. Nie możemy w imię wolności patrzeć 
obojętnie na innych. Żyjemy dla siebie nawzajem, 
jesteśmy sobie powierzeni. „Jesteś stróżem swego 
brata” (por. Rdz 9,4). Chrześcijanin ma obowiązek 
dostrzegania obok siebie człowieka doświadczającego 
nędzy. W przypadku biedy materialnej ta sprawa nie 
budzi kontrowersji. Inaczej jest w przypadku biedy 
duchowej. A przecież i tej nie brakuje, także, a może 
przede wszystkim, wśród bogatych materialnie. Napo-
mnienie jest czynem miłosierdzia, konkretną formą 
troski o człowieka. Celem zwrócenia komuś uwagi 
jest, jak mówi sam Pan Jezus, „pozyskanie brata”, 
czyli wyrwanie go ze szpon zła i skierowanie w stronę 
dobra, czyli nawrócenie. Ostatecznie chodzi o jego 
zbawienie, o wieczność.
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Dlaczego boimy się upominać?

 Powodów lęku przed napominaniem innych jest 
wiele. Zacznijmy od pojęcia tolerancji. To jeden 
z najbardziej rozpowszechnionych i zarazem szkodli-
wych dzisiejszych mitów. Nawiasem mówiąc, ci, którzy 
najgłośniej krzyczą o tolerancji, mają zwykle na myśli 
tolerowanie tylko tych, którzy myślą jak oni. W de-
mokratycznej Francji nie dość, że wolno zabijać dzieci 
w łonie matek, to w dodatku państwo zakazało nawet 
ostrzegać je poprzez zwykłą informację w Internecie, by 
nie popełniały tej zbrodni. W imię tolerancji nie można 
godzić się na zło, nie można milczeć, gdy ktoś brnie 
w grzech. Chrześcijaństwo głosi miłość, która oznacza 
odpowiedzialność za innych, czyli reagowanie, gdy mój 
bliźni wchodzi na drogę ku duchowej śmierci. Dodajmy, 
że upomnienie braterskie nie jest jakimś specyficznie 
chrześcijańskim wynalazkiem. Starożytni filozofowie, 
dla których ideałem było cnotliwe, szlachetne, sensowne 
życie, głosili, że upomnienie to naturalny obowiązek 
płynący z miłości.

 Dziś upominanie łatwo jest uznawane za zamach na 
wolność jednostki, bezpodstawną ingerencję w cudze 
życie czy moralizatorstwo. Upomnienie jest jeszcze jako 
tako tolerowane, gdy upomina się kogoś, kto szkodzi 
innym. Ale jeśli mamy do czynienia ze szkodzeniem 
tylko sobie, to najczęstszą reakcją bywa dystansowa-
nie się: „to nie moja sprawa”; „jest dorosły”; „nie 
będę się wtrącać”; „wie, co robi” itd.”. No właśnie, 
sęk w tym, że często nie wie, co robi, i trzeba mu 
to uświadomić. Ostrzeżenie ślepca, który zmierza 
ku przepaści i tego nie widzi, nie jest zamachem 
na jego życie i jego prawa, ale ratowaniem mu 
życia. Upomnienie bliźniego nie jest zamachem na jego 
wolność, przeciwnie, służy jego wolności, ponieważ 
otwiera mu oczy na prawdę, której on nie widzi 
w danym momencie (np. z powodu osłabienia umysłu 
przez namiętność, zawiść, gniew czy inne emocje). 
Upomnienie nie jest formą przymusu, jest apelem do 
wolności drugiego, do jego sumienia, do jego odpo-
wiedzialności. Upomnienie służy wolności, nie jest 
zamachem na nią.

 Innym powodem lęku przed napomnieniem 
braterskim jest subiektywizm etyczny. To pogląd, który 
można streścić tak: „Co dla mnie jest dobre, nieko-
niecznie musi być dobre dla ciebie. Co dla mnie jest 
złe, niekoniecznie musi być złe dla ciebie”. Owszem, 
indywidualne okoliczności danego czynu lub intencje 
jego sprawcy wpływają na moralną ocenę postępo-
wania, zwiększają lub zmniejszają winę. Ale istota 

czynu pozostaje niezmienna. Pewne czyny są zawsze 
„wewnętrznie” złe. Kłamstwo jest kłamstwem, kradzież 
kradzieżą, cudzołóstwo cudzołóstwem itd. Istnieje linia 
oddzielająca dobro i zło. Indywidualne podejście do 
człowieka nie oznacza rezygnacji z jego napomina-
nia, jeśli zszedł na złą drogę. Na jakiej podstawie 
uznajemy słuszność działania wymiaru sprawiedliwo-
ści? Sądy wydają wyroki na podstawie praw stano-
wionych przez parlament, ale zabójstwo nie dlatego 
jest złe, że tak zapisano w Kodeksie karnym, ale jest 
złe po prostu dlatego, że zabijanie jest złem. Napo-
mnienie braterskie jest, owszem, pewną formą „osądu” 
bliźniego. Jest braterskim przywołaniem kogoś do 
porządku. Do porządku moralnego, który obowiązuje 
wszystkich i zawsze. Jeśli widzę, że ktoś pijany siada 
za kierownicą, nie mogę milczeć, muszę go upomnieć. 
I nie potrzebuję się odwoływać do przepisów prawa, 
wystarczy zdrowy rozsądek. To czyn ratujący życie 
jemu i innym.

Upominać, ale kogo i jak?

Kto kogo ma prawo, a nawet obowiązek upominać? 
Zasada jest taka: im bardziej kogoś kocham, tym 
bardziej za niego odpowiadam i tym większe 
mam prawo i obowiązek upomnienia. Milczenie 
w sytuacji, gdy bliski mi człowiek czyni zło, prowadzi 
do osłabienia lub wręcz zniszczenia tej więzi.

Upominanie powinno mieć miejsce w małżeństwie 
i w rodzinie. Rodzice powinni napominać swoje 
dzieci. Unikanie karcenia, by nie narażać dziecka na 
stres, to prosta droga do wychowawczej katastrofy. 
Oczywiście zawsze jest pytanie, jak robić to mądrze, 
czyli z miłością i skutecznie. Nie ma chyba jednej 
cudownej recepty. Na pewno trzeba mieć pod kontrolą 
własne negatywne emocje (choć chyba nawet świętemu 
nie zawsze to się udaje). Na pewno nie wolno upokarzać 
karconego. Ale nie można też uwierzyć w to, że dziecko 
jest z natury dobre i samo wie, co mu wolno, a czego 
nie. Dziecko jest z natury egoistyczne, chce wszystkiego 
dla siebie. Wychowanie to właśnie system korekty tego 
„naturalnego” egoizmu (skutki grzechu pierworodne-
go). Jasne, że nie wychowuje się przez same tylko 
upomnienia. Miłość i prawda muszą iść w parze.

 Sprawa staje się trudniejsza, gdy dzieci są już 
dorosłe. Wielu rodziców boryka się z problemem, jak 
reagować, gdy dorosłe już dziecko decyduje się na 
życie z tzw. partnerem bez ślubu lub przestaje chodzić 
do kościoła. Upominać czy milczeć? Miłość i prawda 
muszą iść w parze. Ta zasada obowiązuje. Rodzice 
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zawsze mają prawo i obowiązek napominania 
swoich dzieci, także dorosłych. Chodzi o jasny sygnał: 
„Kocham cię, bo jesteś moim dzieckiem i zawsze będę 
kochać, i właśnie dlatego muszę ci powiedzieć, że 
twoje zachowanie jest grzeszne, że szkodzisz sobie 
i innym. To mnie boli, tego nie mogę akceptować”. 
Trzeba liczyć się z faktem, że nie każde upomnienie 
zostanie przyjęte. Pociechą jest to, że Bóg ma ten 
sam problem na większą skalę z każdym z nas.

 Bywa i tak, że dziecko powinno upomnieć ojca 
lub matkę. Duszpasterze napominają owce, ale nieraz i 
pasterzowi potrzebne jest napomnienie ze strony owiec.

Jak upominać? Rozumnie i z miłością. Warto 
starannie dobierać słowa i znaleźć właściwy moment. 
Warto unikać ogólnych sformułowań typu „zawsze 
się spóźniasz” albo „jesteś kłamcą”. Takie właśnie 
ogólne zdania, w których padają słowa „zawsze” czy 
„nigdy”, są na ogół nieprawdziwe i zazwyczaj nie-
skuteczne. Ogólniki zamykają karconego na przyjęcie 

krytyki. Lepiej jest nazywać sprawy po imieniu, bardzo 
konkretnie powiedzieć, jakie zło dostrzegamy w czyimś 
postępowaniu, zastrzegając, że możemy nie znać 
wszystkich okoliczności czy intencji. Nieraz chętnie 
i z detalami opowiadamy o grzechach innych, ale 
za ich plecami. Miłość wymaga, by powiedzieć to 
bliźniemu w oczy.

 Upominanie jest po ludzku bardzo trudne dla 
obu stron. Upominający naraża się bowiem na utratę 
sympatii czy przyjaźni. Ryzykuje, że usłyszy: „ty nie 
jesteś lepszy” albo „ty mnie nie kochasz”, „ty nie 
rozumiesz”. To normalne reakcje obronne. Nikt nie 
lubi być upominanym, bo jest to moment upokarza-
jący, bolesny, zmuszający do zmiany. Ale braterskie 
upomnienie jest nieodzowne dla rozwoju człowieka. 
Jest czymś niezbędnym w wychowaniu, w rodzinie, 
w szkole i w Kościele. Jest także miarą autentycz-
ności ludzkiej relacji. Jest posługą miłosierdzia.

Czcigodny Księże Proboszczu, 
czcigodni Parafianie.

Bardzo dziękujemy za okazane serca 
i zrozumienie, podczas przeprowadzania 

kwesty na rzecz leczenia naszej córki, 
Weroniki.

Dzięki Waszej, hojności udało nam się 
zebrać  6.936,90 zł.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni. 

Będziemy Was,  powierzać Jezusowi 
Miłosiernemu, 

wypraszając dla Was i Waszych rodzin 
potrzebne łaski.

Niech Wam Bóg błogosławi.

Wdzięczni:

Ewa, Paweł i Weronika Drobisz

PODZIĘKOWANIA
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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-rdzeniowym. 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 rozluźniania 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 wery-
fikacji i księgowania wpłat bardzo prosimy nie wpisywać zdrobnień, słów odmienianych przez przypadki i wyrazów: dla, 
na, leczenie, rehabilitacja itp.
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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 
Adoracja Najśw. Sakramentu - czwartek 1700-1800

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

www.parafiazabnica.pl

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



Pielgrzymka
do Wilna



Nie grozi susza
w żadnym domu
dopóki woda 
jest w strumieniu
kawa herbata
zupa kompot
kubek do picia
spragnionemu

Ktokolwiek poda 
go bliźniemu
w pamięci 
Boga pozostanie
łyk miłosierdzia
dla wędrowca
obrazem Stwórcy 
w nas się stanie

A gdy wyczerpie
się już miłość
do świata ludzi 
w końcu siebie
to trzeba odkryć
punkt czerpania
tej wody co ma
źródło w niebie

Wody co koi 
żal po grzechu 
odświeża bystrość
oczom duszy
przywraca ludziom
ludzkie twarze
serce z kamienia 
co rozkruszy

Kropla po kropli
drąży skałę
słowo po słowie
po łasce łaska
aż w sercu zagon
w zagonie ziarno
a z ziarna owoc 
świętości blasku
   AMD


