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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,
z którym „będziemy złączeni w jedno przez podobne
zmartwychwstanie”.
(Rz 6,5)
Kochani!
przed nami święta Zmartwychwstania. Kulminacyjny moment roku liturgicznego i historii Zabawienia.
Chociaż te święta zawsze są wyjątkowe i zawsze najważniejsze, w tym roku przebiegać będą w atmosferze
zbliżającego się jubileuszu 100-lecia naszej parafii.
Dodatkową aurę naszego jubileuszu tworzy wpisanie
się go w obchody setnej rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości. Wyprzedziliśmy to wydarzenie
o siedem miesięcy.
To z pragnienia posiadania własnego, niezależnego od innych parafii „ołtarza” powstała żabnicka
wspólnota parafialna. Nie z administracyjnego
podziału, nie z nadania Metropolity, ale z pragnienia
i ofiar Waszych przodków z początku wieku.
Nazwiska tych rodów cały czas przewijają się przez
księgi parafialne i kroniki, a dzisiaj licznie są reprezentowane wśród intencji modlitewnych i wszystkich
wspólnotach działających w parafii. Jej historia to
równocześnie historia rodzin, których fundamentem
od stu lat jest nasz Zbawiciel – Jezus Chrystus. To w
rytm sakramentów i roku liturgicznego tak naprawdę
toczy się tutaj życie. Gdzieś w świecie są pewnie
równie żywe parafie, ale dla mnie ta jest wyjątkowym
doświadczeniem.

Nie zawsze zdajemy sobie sprawę ze źródeł,
których mocą żyjemy. Nie wszyscy są świadomi
roli czystego powietrza czy wody z górskiego źródła.
Ważne, aby kojarzyć grzech i sprzeniewierzenie się
prawu Bożemu z tragicznymi skutkami. Świadectwem
oderwania od rzeczywistości jest obwinianie Pana
Boga za nieszczęścia, które są skutkiem lekceważenia
Jego przykazań.
Pan Jezus jednoczy się na krzyżu z naszą
śmiercią, abyśmy mieli siłę umrzeć dla grzechu
i zjednoczyć się z Jego zmartwychwstaniem do życia
w miłości. Codziennie uczestniczymy w tym misterium
dziejącym się podczas Mszy świętej stwierdzając „oto
wielka tajemnica wiary”. To ołtarz jest naszą Golgotą
i miejscem zmartwychwstania. Tu jest źródło naszego
powrotu do życia. Przyjmując Komunię Świętą przyjmujemy Zmartwychwstałego: "Kto spożywa moje
Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go
wskrzeszę w dniu ostatecznym" (J 6,54). Dlatego wydarzeniem wielkiej wagi będzie poświęcenie nowego
ołtarza, który stanie się progiem kolejnego stulecia
obecności wśród nas Chrystusa Eucharystycznego.
Z ołtarzem nierozerwalnie związana jest posługa
kapłańska. Ten uroczysty czas jest dla mnie szczególnie radosny ponieważ wpisuje się w niego czterdziesta

Istotą wszelkich rocznic i jubileuszy jest spojrzenie wstecz,
aby na doświadczeniu przeszłych dziejów budować przyszłość,
aby pomnażać dobro, które widzimym w dziłaniu ojców
i omijać błędy, które były, a często są nadal, przyczyną
ciepienia. Przeżywając stulecie istnienia parafii , jak i stulecie
odzyskania niepodległości Polski, zatrzymajmy się nad
słowami polskiego Papieża, a więc Namiestnika Chrystusa
na ziemi. Zamyślmy się nad słowami Papieża- Polaka, który
nigdy nie ukrywał swojego umiłowania Ojczyzny, abyśmy
znając wagę wyborów, mogli zaplanować swoją przyszłość
i przyszłość tej ziemi, bo są to słowa Proroka:
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rocznica moich święceń kapłańskich, na okoliczność
której proszę o włączenie się w dziękczynienie Bogu
za dar kapłańskiego powołania. Jest to równocześnie
okazja do wyrażenia wdzięczności Jezusowi Chrystusowi - Najwyższemu Kapłanowi za wszystkie
powołania kapłańskie i zakonne z tej w parafii, jak
i za wszystkich księży posługujących tu w mijającym
stuleciu.
Tak jak źródło miłości wypływa z Najświętszej
Ofiary ołtarza, tak mocą, dzięki której ta miłość nie
umrze jest Duch Święty, "albowiem wszyscy ci,
których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi"
(Rz 8,14). Tegoroczny tytuł roku liturgicznego brzmi
„Duch, który umacnia miłość”. Taki też będzie motyw
naszych Misji przed Jubileuszem stulecia parafii,
a motywem rozważań kolejnych dni będą hasła: „Bóg
Cię kocha”, „Wierzę w Boga”, „Ojcze! Zgrzeszyłem!”,
Przepuść, Panie” i „Z Maryją do Jezusa”.
Po tych schodach Zmartwychwstałej Miłości
w oczekiwaniu „Ducha, który umacnia miłość”
w dniach od 27 kwietnia do 1 maja poprowadzi nas
znany rekolekcjonista, Ojciec Bogdan Waliczek,

26 obieralny przeor klasztoru na Jasnej Górze.
Nie może być przypadkiem, że Ojcu z Zakonu
Paulinów będzie asystować nasza Matka Boża Częstochowska. Proszę już teraz o gorącą modlitwę
w intencji tych duchowych ćwiczeń i zaplanowanie
sobie czasu według Programu Misji umieszczonego
wewnątrz tego numeru.
Również proszę o zapoznanie się z harmonogramem wydarzeń związanych z przeżywaniem Świętego
Triduum Paschalnego w tym z porządkiem Adoracji
Wieczystej i przy Grobie Pana Jezusa.
Na ten wyjątkowo bogaty w duchowe
wydarzenia czas okresu wielkanocnego,
składamy jako duszpasterze wszystkim
Parafianom, Mieszkańcom Żabnicy i Gościom,
życzenia radości z doświadczenia Zmartwychwstania, pewności prawdy Ewangelii i odwagi
życia tą prawdą w zaufaniu mocy miłości Ducha,
którego daje nam Zmartwychwstały Chrystus.

					Ks. Proboszcz

DROGOWSKAZY

Z nauczania Ojca Świętego
Jana Pawła II, Benedykta XVI
i Franciszka
W Kościół żyje Słowem Bożym, które zawsze jest
aktualne, niezależnie od epoki. Również słowa świętych
papieży rzadko kiedy tracą na wartości. Warto przypomnieć, jaką wizję parafii miał św. Jan Paweł II. Parafia
jest żywym i żyjącym organizmem. W parafii możemy
doświadczyć tego, co św. Paweł, gdy nazywa Kościół

żywym Chrystusem: „ Wy przeto jesteście Ciałem
Chrystusa i poszczególnymi Jego członkami” (1Kor
12,27). „O powołaniu i misji świeckich w Kościele
i w świecie” to podtytuł adhortacji apostolskiej, którą
św. Papież napisał do nas 30 lat temu. Fragment o roli
parafii jest jak dedykacja na nasz Jubileusz.

Pojęcie «ojczyzna» rozwija się w bezpośredniej bliskości pojęcia
«rodzina» – poniekąd jedno w obrębie drugiego. Stopniowo też,
odczuwając tę więź społeczną, która jest szersza od więzi rodzinnej,
zaczynacie także uczestniczyć w odpowiedzialności za wspólne dobro
owej większej «rodziny», która jest ziemską «ojczyzną» każdego
i każdej spośród was.
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Chociaż wspólnota kościelna zawsze posiada wymiar
powszechny, to jednak swój najbardziej bezpośredni
i widzialny wyraz znajduje w życiu parafii. Parafia
jest niejako ostatecznym umiejscowieniem Kościoła,
a poniekąd samym Kościołem zamieszkującym
pośród swych synów i córek.
Wszyscy powinniśmy odkryć, poprzez wiarę,
prawdziwe oblicze parafii, czyli samą „tajemnicę”
Kościoła, który właśnie w niej istnieje i działa. Ona
bowiem, choć czasem bywa uboga w ludzi i środki,
niekiedy rozproszona na rozległych obszarach, albo
zagubiona w ludnych, pełnych chaosu dzielnicach
wielkich metropolii, nigdy nie jest po prostu strukturą,
terytorium, budynkiem, ale raczej „rodziną Bożą
jako braci ożywionych duchem jedności”, „domem
rodzinnym, braterskim i gościnnym” „wspólnotą
wiernych”. Parafia wreszcie jest zbudowana na gruncie
rzeczywistości teologicznej, bowiem jest ona wspólnotą
eucharystyczną, czyli wspólnotą zdolną do sprawowania Eucharystii, będącej żywym źródłem jej wzrostu
i sakramentalnym węzłem doskonałej komunii z całym
Kościołem. Ta zdolność wynika z tego, że parafia jest
wspólnotą wiary oraz wspólnotą organiczną, czyli taką,
która składa się z wyświęconych kapłanów i z innych
chrześcijan, i w której proboszcz, reprezentujący biskupa
diecezji, jest hierarchicznym ogniwem łączącym parafię
z całym Kościołem partykularnym. […]
W tym miejscu wypada zastanowić się bliżej nad
sprawą wspólnoty i uczestnictwa ludzi świeckich w życiu
parafii. Zwróćmy najpierw uwagę wszystkich świeckich
mężczyzn i kobiet na jakże prawdziwe, znamienne i zachęcające słowa Soboru wyjęte z Dekretu o apostolstwie
świeckich: „We wspólnotach kościelnych działalność
ich świeckich jest do tego stopnia konieczna, że bez
niej apostolstwo samych pasterzy nie może zwykle
być w pełni skuteczne”. Oczywiście to radykalne
stwierdzenie odczytywać należy w świetle „eklezjologii
komunii”, według której wszystkie posługi i charyzmaty,
różne a zarazem komplementame, są konieczne dla
rozwoju Kościoła, każdy na swój własny sposób.

Świeccy winni nabierać coraz głębszego przekonania o tym, jak bardzo istotne jest apostolskie
zaangażowanie na terenie własnej parafii. Odwołajmy
się tu raz jeszcze do miarodajnych słów Soboru: „Parafia
dostarcza naocznego przykładu apostolstwa wspólnotowego, gromadząc w jedno wszelkie występujące w jej
obrębie różnorakie właściwości ludzkie i wszczepiając je
w powszechność Kościoła. Niech świeccy przyzwyczajają się działać w parafii w ścisłej jedności ze swoimi
kapłanami, przedstawiać wspólnocie Kościoła problemy
własne i świata oraz sprawy dotyczące zbawienia celem
wspólnego ich omówienia i rozwiązywania; współpracować w miarę sił we wszystkich poczynaniach
apostolskich i misyjnych swojej kościelnej rodziny”.
W aktualnych warunkach świeccy mogą
i powinni czynić bardzo wiele dla rozwoju autentycznej, kościelnej jedności we własnych parafiach
oraz dla rozbudzania misyjnego zapału w stosunku
do niewierzących, jak i tych, którzy zachowując
wiarę porzucają lub zaniedbują praktykę chrześcijańskiego życia.
Jako Kościół postawiony wśród ludzi, parafia żyje
i działa głęboko włączona w ludzkie społeczności,
solidarna z ich dążeniami i dramatami. Zdarza się
dość często, zwłaszcza w niektórych krajach i środowiskach, że w społeczności tej zachodzą gwałtowne
procesy rozkładu i dehumanizacji. Człowiek czuje się
tam zagubiony i zdezorientowany, ale jego serce coraz
silniej pragnie przeżywać i krzewić bardziej braterskie
i bardziej ludzkie formy współżycia. Parafia jest w stanie
zaspokoić to pragnienie, gdy przy czynnym udziale
świeckich pozostaje wierna swojemu pierwotnemu
powołaniu i misji bycia w świecie „miejscem” zjednoczenia wiernych, a zarazem „znakiem” i „narzędziem”
powołania wszystkich ludzi do życia w komunii; jednym
słowem parafia powinna stać się domem otwartym
dla wszystkich i gotowym służyć każdemu czy też,
jak mawiał papież Jan XXIII, źródłem tryskającym
w pośrodku osady, do którego wszyscy mieszkańcy
przychodzą ugasić pragnienie.

Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma dla mnie sens szczególny.
Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki – albowiem Ojczyzna
jest naszą matką ziemską.
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100 lecie parafii
To dopiero pierwszy wiek

100 lat historii to bardzo długie życie jednego
człowieka, które może objąć w albumie cztery
pokolenia: dzieci, rodziców, dziadków i pradziadków. To czas, który można objąć pamięcią i refleksją.
Ten rok, to właśnie czas refleksji, jak formowała
się w ciągu wieku wspólnota mieszkańców Żabnicy,
jako wspólnota Kościoła. Kim byśmy byli, gdyby
od wieku, co niedziela, żabnickie rody i rodziny nie
słyszały „Pan z Wami”, „Przekażcie sobie znak pokoju”,
„Idźcie Ofiara spełniona”. Nawet jeśli to brzmiało po
łacinie. Chrzcielnica i cmentarz. Początek i koniec
w obecności rodziny i sąsiadów. Ten cmentarz i krzyże
są świadkiem, co jest sensem życia tutejszych mieszkańców, bo w tajemnicy Zmartwychwstania, to nasz
przystanek w drodze do wieczności. Cmentarz w czasie
każdego pożegnania obejmuje pamięcią wszystkich – od
pierwszego pochówku począwszy. W Dzień Zaduszny na
tej poświęconej ziemi spotykają się wszyscy parafianie
– z ziemi, czyśćca i nieba. Z całego stulecia.
Wszystkie uroczystości związane z Jubileuszem są
zakorzenione w historiach rodzin, które tworzą nie tylko
rodowe drzewa genealogiczne, ale przede wszystkim
drzewo Kościoła, o którym św. Paweł mówi: „Jeżeli
bowiem zaczyn jest święty, to i ciasto; jeżeli korzeń
jest święty, to i gałęzie” (Rz 11,16).
Wyrastając we wspólnocie, która żyje sakramentami
stajemy się „gałęziami” Kościoła, bo w Bogu są nasze
korzenie.
Kodeks Prawa Kanonicznego definiuje parafię jako
określoną wspólnotę wiernych, utworzoną na sposób
stały w Kościele partykularnym, nad którą pasterską
pieczę, pod władzą biskupa diecezjalnego, powierza
się proboszczowi jako jej własnemu pasterzowi (KPK
kan. 515 par. 1). Natomiast Katechizm Kościoła Ka-

tolickiego stwierdza, że „parafia jest miejscem, gdzie
wszyscy wierni mogą się zgromadzić na niedzielną
celebrację Eucharystii. Parafia wprowadza lud chrześcijański do uczestniczenia w życiu liturgicznym
i gromadzi go podczas tej celebracji; głosi zbawczą
naukę Chrystusa; praktykuje miłość Pana w dobrych
i braterskich uczynkach.
Z pragnienia gromadzenia się wokół ołtarza u siebie,
a nie w odległej Milówce, w roku 1910, za staraniem ks.
Jana Figuły rozpoczęła się budowa kościoła. A siedem
lat później Konsystorz Biskupi w Krakowie przedstawił
wymagania, jakie musiała spełnić gmina, aby mogła
zostać utworzona samodzielna stacja duszpasterska:

1) Gmina Żabnica musiała oddać na własność
tutejszego kościoła grunt na urządzenie cmentarza
parafialnego. Cmentarz musiał być oddzielony od
otaczającego go gruntu i ogrodzony, na środku
miał stać widoczny z daleka, dębowy krzyż.
2) Uzupełnieniem brakującej dotacji miał
być grunt dla duszpasterza ”iżby bodaj jedną
krowę mógł na nim uchować i sam miał z niego
potrzebne do życia produkty ziemne”.
3) Koło domu mieszkalnego dla przyszłego
duszpasterza należało w związku z tym „wystawić
stodółkę, szopę ( na drzewo, węgle i inne
potrzeby), tudzież chlewik, bodaj na jedną sztukę
rogacizny”.
4) Gmina powinna zagwarantować duszpasterzowi drewno na opał.
5) Utrzymanie organisty, zapewnienie mu

Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza
na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała
i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.
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mieszkania, kawałka gruntu, budynków gospodarczych i pensje w wysokości najmniej trzydziestu
koron miało pozostawać w gestii gminy.

Grunty na cmentarz, dobrowolnie przekazało
sześciu gospodarzy. Po otrzymaniu zapłaty w obecności
świadków potwierdzili odbiór wypłaconej należności
w gotówce i zrzekli się wszelkich roszczeń do odstąpionego pola w obecności świadków: Józefa Habdasa,
Filipa Bieguna, Agnieszki Błażyczek, Anny Łabas,
Wojciecha Urbasia i Zofii Żyrek. Dodatkowo grunty
na rolę dla duszpasterza ofiarowali: Wojciech Dudka,
Jan Łabas, Jakub Wojtyła, Józef Dudka, Jan Dudka,
Maryanna Wojtyła i Anna Kupczak.

Kiedy za staraniem wszystkich, po przezwyciężeniu
licznych trudności, stworzono warunki do funkcjonowania samodzielnej placówki duszpasterskiej specjalnym
dekretem 1 maja 1918 roku ustanowiono parafię
w Żabnicy. Pierwszym jej expozytem mianowano
ks. Jana Bierońskiego. Za sześć miesięcy zakończyła
się I Wojna Światowa, a Polska po 123 latach rozbiorów
wróciła na mapy Europy.
1 maja tego roku rozpoczniemy zapisywać historię
kolejnego stulecia naszej parafii i w zamyśle Pana Boga
staniemy się, pod opieką Matki Bożej Częstochowskiej
bohaterami nadchodzących wydarzeń nowego wieku.
ks. Jacek Jaskiernia

Dzieje narodu zasługują na właściwą ocenę wedle tego, co wniósł
on w rozwój człowieka i człowieczeństwa, w jego świadomość, serce,
sumienie. To jest najgłębszy nurt kultury. To jej najmocniejszy zrąb.
To jej rdzeń i siła.
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DUCH, KTÓRY UMACNIA MIŁOŚĆ

MISJE PARAFIALNE
przed jubileuszem stulecia parafii
ŻABNICA 27.04 -1.05. 2018 r.
PIĄTEK 27 kwietnia

BÓG CIĘ KOCHA
700
1100
1200
1300
1500
1730
1800
1900
2100

Msza św. z nauką dla wszystkich
Nauka dla uczniów szkoły podstawowej
Msza św. dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
Nauka dla uczniów gimnazjum
Koronka do Miłosierdzia Bożego
Różaniec
Msza św. Msza św. z nauką dla wszystkich
Nauka stanowa dla młodzieży
Apel Jasnogórski

SOBOTA  28 kwietnia

WIERZĘ W BOGA
700
1000
1030
1115
1430
1500
1730
1800
1900
2100

Msza św. z nauką dla wszystkich
Nauka dla uczniów szkoły podstawowej
Msza św. dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
Nauka dla uczniów gimnazjum
Spowiedź dla chorych
Msza św. dla chorych
Różaniec
Msza św. Msza św. z nauką dla wszystkich
Nauka stanowa dla młodzieży
Apel Jasnogórski

I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł II papież,
wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień święta
Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój!
Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi! Amen.
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NIEDZIELA 29 kwietnia

OJCZE! ZGRZESZYŁEM
700
915
1100
1730
1800
2100

Msza św. z nauką dla małżeństw po 25 piątej rocznicy ślubu
Msza św. z nauką dla małżeństw do 25 piątej rocznicy ślubu
Msza św. z nauką dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
Różaniec
Msza św. z nauką dla wszystkich
Apel Jasnogórski

PONIEDZIAŁEK 30 kwietnia

PRZEPUŚĆ PANIE
700
Msza św. z nauką dla wszystkich
800- 930
Spowiedź św.
30
9
Msza św. dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
1030-1200 Spowiedź św.
1630-1800 Spowiedź św.
1730
Nabożeństwo
00		
18
Msza św. z nauką o życiu wiecznym
			Procesja na cmentarz parafialny

WTOREK

1 maja

Z MARYJĄ DO JEZUSA
700
Msza św. z nauką o Krzyżu
			
Poświęcenie krzyżyków misyjnych
od 900		
Odwiedziny chorych w domach
30
17 		
Nabożeństwo majowe
1800 		
Msza św. z nauką o Krzyżu
			
Procesja do Krzyża Misyjnego
			Błogosławieństwo na zakończenie Misji
		
Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je
miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych
i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro jakim jest wolna
Ojczyzna
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UCZYNISZ MI OŁTARZ
Centrum wspólnoty parafialnej jest jej świątynia,
punktem centralnym każdej świątyni jest ołtarz.
Na nim od czasów apostolskich dokonuje się największa
tajemnica chrześcijaństwa, którą jest Przeistoczenie.
Już w Starym Testamencie Bóg wskazuje na ołtarz,
jako miejsce składania ofiary, czyli wejścia w kontakt
ze Stwórcą przez rzeczywisty dar serca. Jest to istotna
część Przymierza, zawartego Izraelem na Synaju,
w którym Bóg nakazał Mojżeszowi: „ Uczynisz Mi
ołtarz z ziemi i będziesz składał na nim twoje całopalenia, twoje ofiary biesiadne ze swojego drobnego
i większego bydła na każdym miejscu, gdzie każę ci
wspominać moje imię. Przyjdę do ciebie i będę ci
błogosławił” (Wj 20,24).
Ważnym elementem jubileuszu naszej parafii będzie
poświęcenie nowego ołtarza. Stanowić on będzie trwałą
pamiątkę wydarzeń, które składają się na przeżywania
stulecia istnienia parafii. Jest to doskonała okazja do
poznania znaczenia i symboliki zarówno obrzędów
poświęcenia ołtarza jak i samej istoty stołu Eucharystii.
Z OBRZĘDÓW POŚWIĘCENIA OŁTARZA
Ołtarz stołem ofiary i uczty paschalnej
Chrystus Pan, ustanawiając pod postacią uczty
ofiarniczej pamiątkę ofiary, którą miał złożyć Ojcu
na ołtarzu krzyża, uświęcił stół ofiarny, przy którym
mieli gromadzić się wierni, by uczcić Jego Paschę.
Ołtarz jest więc stołem ofiary i uczty, na którym
kapłan, przedstawiający Chrystusa Pana, dokonuje
tego samego, co Chrystus uczynił i przekazał swoim
uczniom, aby czynili na Jego pamiątkę. Wszystko
to wyraźnie ukazuje Apostoł, gdy mówi: „Kielich

błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest
udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy,
czyż nie jest udziałem w Ciele Pana? Ponieważ jeden
jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało.
Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba”.
Ołtarz znakiem Chrystusa
Dzieci Kościoła wszędzie, stosownie do okoliczności, mogą czcić pamiątkę Chrystusa i gromadzić
się przy stole Pańskim. Jest jednak godne tajemnicy
eucharystycznej, aby chrześcijanie budowali stałe
ołtarze do odprawiania Wieczerzy Pańskiej. Zwyczaj
ten istniał już od czasów starożytnych.
Ołtarz chrześcijański z natury swojej jest szczególnym stołem ofiary i Uczty paschalnej:
- szczególnym ołtarzem, na którym na wieki
w sposób mistyczny uobecnia się ofiara krzyża aż do
przyjścia Chrystusa;
- stołem, przy którym gromadzą się dzieci Kościoła,
aby składać dziękczynienie Bogu oraz przyjmować Ciało
i Krew Chrystusa.
We wszystkich więc kościołach ołtarz jest „ośrodkiem
dziękczynienia, które dokonuje się przez Eucharystię”
i wokół którego sprawuje się wszystkie inne obrzędy
Kościoła.
Ponieważ przy ołtarzu czci się pamiątkę Pana i
rozdziela wiernym Jego Ciało i Krew, pisarze Kościoła
widzieli w ołtarzu znak samego Chrystusa. Stąd też
wywodzi się twierdzenie: „Ołtarz jest Chrystusem”.
Ołtarz miejscem czci męczenników
Cała godność ołtarza wypływa stąd, że jest on stołem
Pańskim. Dlatego ciała Męczenników nie dodają
chwały ołtarzowi, lecz raczej ołtarz podkreśla godność

Modlimy się za Ojczyznę, ażeby ten kształt, który ta Ojczyzna na
przestrzeni dziewięciu wieków swojego istnienia osiągnęła za sprawą
wielkich duchów, swoich synów i córek, za sprawą swoich świętych
patronów, męczenników i wyznawców, aż do naszych dni, ażeby ten
kształt, kształt naszej duchowej tożsamości, kształt naszej wolności
i podmiotowości realizował się w czasach, które są i które idą.
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grobu Męczenników. Dla uczczenia ciał Męczenników
oraz innych Świętych, jak i dla zaznaczenia prawdy,
że ofiara członków wywodzi swój początek z ofiary
Głowy, wypada nad ich grobami wznosić ołtarze albo
składać ich relikwie w ołtarzach tak, by „zwycięskie
ofiary znalazły się w tym miejscu, gdzie Chrystus
jest ofiarą. Lecz On, który za wszystkich cierpiał, na
ołtarzu, oni pod ołtarzem, gdyż Jego męką zostali
odkupieni”. Chociaż wszyscy Święci słusznie zwą
się świadkami Chrystusa, jednakże w świadectwie

krwi istnieje szczególna moc, którą całkowicie i w
pełni wyrażają tylko relikwie Męczenników złożone
w ołtarzu.
KONSEKRACJA OŁTARZA ma miejsce podczas
Liturgii Eucharystii. Sprawowanie Najświętszej Ofiary
jest istotnym faktem, stanowiącym o konsekracji
ołtarza. Dokonuje się w oprawie innych znaków, które
wyrażają to, co się w konsekracji dokonuje i ją celebrują
w poszczególnych etapach.

Nowy ołtarz, który zostanie konsekrowany podczas jubileuszowych uroczystości został wykonany
w pracowni stolarstwa sakralnego Jacka Markiela. Korpus (podstawa) ołtarza wykonany jest z drewna
dębowego, z kamienną menzą (płytą ołtarzową) o wymiarach 220 cm na 80 cm. Wysokość ołtarza
wynosi 100 cm. W ołtarzu umieszczone są relikwie świętych męczenników wraz ze świadectwem ich
pochodzenia i kilku ziarenkami kadzidła. Front ołtarzowego korpusu zdobi płaskorzeźba „Ostatnia
Wieczerza”, według fresku Leonarda da Vinci, przedstawiająca ostatnią paschę Apostołów, podczas
której Pan Jezusa ustanowił sakramenty: Eucharystii i kapłaństwa.

Wysiłki zmierzające do wolności, poszanowania godności człowieka,
poszanowania jego pracy, możliwości życia w zgodzie z własnym
sumieniem i przekonaniami pozornie nie doprowadziły do zamierzonych celów. Zmieniły jednak duszę Narodu, jego świadomość.
Wysiłki te podnoszą ducha. Wskazują na to, że w życiu istnieją inne
wartości, duchowe, moralne, które nie mierzą się wartościami materialnymi, ale są decydującymi wartościami we właściwej hierarchii
ludzkiego bytowania.
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Po liturgii słowa mają miejsce: namaszczenie,
okadzenie, przykrycie obrusem i obdarowanie światłem.
Namaszczenie na spełnienie ofiary
Po liturgii słowa biskup w pięciu miejscach
namaszcza ołtarz krzyżmem - olejem poświęconym
w Wielki Czwartek. Ten gest namaszczenia wyraża
przeznaczenie ołtarza na wyłączną służbę Tajemnicy
Jezusa Chrystusa. Ma on być znakiem obecności Jego
samego i Ducha Świętego, którym On sam został namaszczony jako człowiek i w którym On sam oddaje
się Ojcu.
Kamienna płyta ołtarza symbolizuje Tego, który
twardy jak kamień w swojej wieczności - Syn Boży
- jest nie do zniszczenia. Taki jest Bóg. Jednak ten
Bóg w Jezusie Chrystusie stał się człowiekiem podlegającym zranieniu i śmierci. W mocy Ducha Świętego
Jezus przyjął to, co oznaczało dla Niego umieranie.
Taką wymowę ma namaszczenie ołtarza. Chodzi
o to, byśmy stając przy ołtarzu mieli świadomość,
że z tego ołtarza otrzymujemy pokarm i moc do
przeżywania wszelkich doświadczeń. Rodzimy się ze
źródła chrzcielnego, ale to przez namaszczenie, przez
ołtarz jesteśmy kształtowani, otrzymujemy chrześcijański charakter i styl życia. Namaszczenie to istotny
znak przy konsekracji ołtarza, który nie dotyczy tylko
samego ołtarza, ale ma odniesienie również do nas
stojących przy ołtarzu.
Woń przyjemna Bogu
Drugim znakiem związanym z ołtarzem jest kadzidło.
Przy konsekracji ołtarza stawia się na nim naczynie
z rozpalonymi węglami. Po zasypaniu ich kadzidłem,
unosi się dym, woń kadzielna i w ten sposób okadza
się ołtarz. Jest to znak, że życie chrześcijan, którzy

przez tajemnicę Jezusa Chrystusa płynącą z ołtarza
przeżywają zjednoczenie z Bogiem i między sobą, też
staje się modlitwą, wonią przyjemną Bogu. Czerpiąc
z ołtarza siłę, czyli umiejętność wchodzenia
w umieranie, w tracenie siebie, stawanie się człowiekiem prostym, pokornym, przebaczającym
- wchodzimy w prawdziwą jedność między sobą,
a zarazem oddajemy Bogu chwałę.
Stół na pokarm i światło dla nowego życia
Następnie ołtarz zostaje przykryty obrusem. Oznacza
to, że ołtarz jest nie tylko miejscem ofiary, ale także
stołem, przy którym się karmimy. Obrus przypomina
i zaprasza nas, byśmy odnosząc się do tego miejsca
ofiary mieli świadomość, że właśnie z niego jest pokarm
wprowadzający nas w komunię. Jest to miejsce, skąd
czerpiemy dar życia dla siebie i bliźniego.
Postawienie na ołtarzu światła.
Świeca symbolizuje zmartwychwstanie i nowe życie.
Chodzenie w światłości oznacza umiejętność korzystania
z życia. Kto zaś żyje w ciemności, ten jest zamknięty
w sobie, jest w lęku, myśli o sobie, nie widzi drugiego
człowieka. Chrześcijanie zaś dzięki zmartwychwstaniu
Jezusa Chrystusa są ludźmi mającymi dar światła.
„Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie
będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło
życia” (J 8,12). „Kto twierdzi, że żyje w światłości,
a nienawidzi brata swego, dotąd jeszcze jest w
ciemności. Kto miłuje swego brata, ten trwa w
światłości i nie może się potknąć. Kto zaś swojego brata
nienawidzi, żyje w ciemności i działa w ciemności,
i nie wie, dokąd dąży, ponieważ ciemności dotknęły
ślepotą jego oczy” (1 J 2, 9-11).

Wychowanie pełnego człowieka, wychowanie do prawdy
i wychowanie w duchu chrześcijańskiej polskiej tradycji rozpoczyna się
w rodzinie. Obecny stan moralności publicznej nie zawsze zapewnia
rodzinie, a zwłaszcza rodzicom, im właściwy i konieczny autorytet.
Jedynie rodzina Bogiem silna, rodzina świadoma swych chrześcijańskich zadań może podołać w realizowaniu zadań wychowania
pełnego człowieka.
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Myśląc sercem…
ALTERNATYWA
Skrzynka na listy zatkana stertą reklamowych gazet.
Film przerywany reklamowymi spotami. Strona internetowa zablokowana reklamowym klipem. Zabytkowa
fasada zakryta reklamowym banerem i z tego samego
powodu zaciemnione cały dzień okno. Ta ostatnia
uciążliwość najlepiej może oddać intencje tak podanej
informacji. Zaciemnić nam widzenie świata. Proszek do
prania lepszy od tego z poprzedniej reklamy, lekarstwo
skuteczniejsze od tego sprzed pięciu minut, sprzęt
sprawniejszy od tego sprzed tygodnia. Babcia podskakująca sprawniej od wnuczki po kropelkach życia
jak z bajki. I najbardziej chwytająca za serce reklama
w trosce o to, by po
śmierci nie sprawiać
kłopotu
rodzinie.
Czekam tylko na
reklamę „po naszym
produkcie nie spotkasz
się ze śmiercią”.
I nagłe olśnienie
– przecież od tej
reklamy wszystko się
zaczęło: „Wtedy rzekł
wąż do niewiasty: «Na
pewno nie umrzecie!
Ale wie Bóg, że
gdy spożyjecie owoc
z tego drzewa, otworzą
się wam oczy i tak jak
Bóg będziecie znali
dobro i zło»”(Rdz 3,4).

I daliśmy się nabrać. A diabelski sprzedawca od tej
pory wystawia swój towar licząc na naszą naiwność.
Przecież stworzeni na obraz i podobieństwo Boże
zawsze pragniemy dobra nawet idąc za złem. Zapomnieliśmy, że jest w nas tylko podobieństwo Boga,
a nie Jego pełnia. Jesteśmy wolni na Jego podobieństwo, ale nie wszechwiedzący. Nasza wiedza nie
sięga wieczności, więc zauważamy tylko, że zakazany
owoc jest „dobry do jedzenia, że jest on rozkoszą dla
oczu i że nadaje się do zdobycia wiedzy” (Rdz 3,6).
Co do smaku i widoku – raczej doznanie pozytywne,
ale wiedza przekazana z perspektywy Kusiciela usuwa

Wołam więc dziś: rodzino katolicka, odkrywaj znajdujące się
w tobie i nie dające się stłumić wezwanie! Rodzino, stań się tym,
czym jesteś! Zgromadzona razem przez Słowo i Sakrament jako
Kościół domowy, stań się, tak jak wielki Kościół, nauczycielem
i matką!
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w cień te rozkosze, bo napełnia nas nieznanym dotąd
strachem.
Ten strach każe nam uciekać i chować się przed
Bogiem aż do tej pory. Nawe kiedy mówi osobiście
lub przez aniołów: „Nie bójcie się”, „Nie lękajcie
się”, „Nie trwóżcie się”. Wszystkie nasze lęki, strachy,
obawy mają swoje źródło w tamtej wiedzy, która
kazała nam zwątpić w miłość. Prawie wszyscy, którzy
krzyczą: „Nie ma Boga” robią to ze strachu, że On
jest naprawdę. Myślą, że rozkoszą zmysłów i troską
o nie, zastąpią pragnienie wiecznej miłości, która jest
motorem życia.
Augustyn, później święty, wyznaje, że próbował
wszystkiego w pogoni za jej spełnieniem: „Przybyłem
do Kartaginy, gdzie kocioł występnych namiętności huczał dokoła mnie… A w tej niegodziwości
byłem tak próżny, że chciałem uchodzić. za człowieka
wytwornego i bardzo kulturalnego. Pogrążyłem się
też wreszcie w takim romansie, jakiego szukałem.
Byłem wtedy kochany wzajemnie i w ukryciu dałem
się spętać łańcuchami wypełnienia. Ochoczo oplotłem
siebie więzami udręki. … Jakże straszne były te
stopnie, po których zstępowałem w głębiny piekła,
trawiony gorączką, rozpaczą, że nie znam prawdy, gdy
Ciebie, Boże mój - Tobie teraz się spowiadam, Tobie,
który ulitowałeś się nade mną, kiedy jeszcze się nie
spowiadałem, gdy Ciebie szukałem nie według roztropności umysłu, jakim odróżniłeś mnie od zwierząt,
lecz tylko według zmysłowego rozeznania. A Ty byłeś
bardziej wewnątrz mnie niż to, co we mnie było najbardziej osobiste”. Na koniec odkrywa nam źródło
tego piekielnego niepokoju; „Stworzyłeś nas bowiem
jako skierowanych ku Tobie. I niespokojne jest serce
nasze, dopóki w Tobie nie spocznie” (Wyznania I,II).
Niby do Izraelitów, ale tak naprawdę do nas woła
prorok Izajasz: „O, wszyscy spragnieni, przyjdźcie do
wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! Kupujcie
i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez

płacenia za wino i mleko! Czemu wydajecie pieniądze
na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę - na to, co nie
nasyci? Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki
i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie
uszu i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza
wasza żyć będzie… Szukajcie Pana, gdy się pozwala
znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Niechaj
bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy
swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się
nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest
w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami
waszymi ani wasze drogi moimi drogami - wyrocznia
Pana. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi
moje - nad waszymi drogami i myśli moje - nad
myślami waszymi” (Iz 55). Fakt. Ale zaprzeczanie istnieniu Boga tylko dlatego, że nie mieści się
w naszym mózgu nie czyni nas bogami. Równie
dobrze większość z nas mogłaby negować istnienie
fizyki molekularnej.
A może ten cały zgiełk i hodowanie namiętności posiadacza jest właśnie po to, abyśmy stracili
orientacje co nam do życia jest potrzebne. Jak bardzo
się to udało wystarczy przytoczyć jęczenie tych,
którym „odebrano możliwość zakupów w niedzielę”.
Kajdany konsumpcji nazwano wolnością, a Kościół
mówi (i wielu mądrych spoza Kościoła) - „uwolnijcie
się z rządzy posiadania”. Świat coraz serwuje mody
na różne diety, zdrowy styl życia, bycie fit, a Kościół
od wieków naucza, że post jest rzeczywistością,
która pozwala odkryć to, co w życiu najważniejsze.
Więcej, wskazuje gdzie to możemy znaleźć i kto za
to zapłacił: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy
utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”
(Mt 11, 28). „Za wielką bowiem cenę zostaliście
nabyci. Nie bądźcie więc niewolnikami ludzi!” (1Kor
7,23). I to jest dopiero Dobra Nowina.
Andrzej Dżoń

Za kilka dni kończy się rok 1988. Polacy mają świadomość, że „dziedzictwo, któremu na imię Polska”, domaga się zerwania z niedobrą
„tradycją” ostatnich dziesięcioleci. Lata te, pozbawiając społeczeństwo
należnej mu podmiotowości i suwerenności, przyniosły ogromne
szkody. Wiadomo, że trzeba dokonać zmian zasadniczych. Trzeba sprawiedliwie osądzić sam system oraz metody: wedle owoców.. „Trzeba
dopełnić obowiązku, aby obowiązywać innych” słowa Wieszcza
(C.Norwid, Zarysy z Rzymu).
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DROGA
KRZY¯OWA
ze świętym
Janem Pawłem II
23 marca 2018 r.
(piątek)

godz. 17

00

ROZPOCZĘCIE

„U Myców” k/kapliczki
koronką do Miłosierdzia Bożego

ZAKOŃCZENIE

litanią do św. Jana Pawła II
w kościele parafialnym
p.w. MB Częstochowski
Po Drodze Krzyżowej Msza Święta
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ADORACJA WIECZYSTA
24 marca, sobota 2018 roku
„Zbliżam się w pokorze i niskości swej,
Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej.
Tobie dziś w ofierze serce daję swe,
O, utwierdzaj w wierze, Jezu dzieci Twe.”
św. Tomasz z Akwinu

630

-

Msza św., wystawienie Najświętszego Sakramentu
i rozpoczęcie Adoracji

700

-

Od szkoły do kościoła

800

-

Dolna Żabnica do pierwszego mostu

900

-

Myce, od pomnika do drugiego mostu

1000

-

Od kościoła do Strażnicy

1100

-

Kępki , Górska , Wodospadowa

1200

-

Płone, Skałka, Wojtatówka, Milówki

1300

-

Górna Żabnica - od Bednarzy do tartaku

1400

-

Od strażnicy do wodospadu

1500

-

Koronka do Miłosierdzia Bożego

1515

-

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

1600

-

Żywy Różaniec

1700

-

Adoracja w ciszy

1800

-

Zakończenie Adoracji i Msza św.

Przed tak wielkim Sakramentem
upadajmy wszyscy wraz,
niech przed Nowym Testamentem
starych praw ustąpi czas.
Co dla zmysłów niepojęte,
niech dopełni wiara w nas.
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Bogu Ojcu i Synowi
hołd po wszystkie nieśmy dni.
Niech podaje wiek wiekowi
hymn triumfu, dzięki, czci,
a równemu Im Duchowi
niechaj wieczna chwała brzmi.
św. Tomasz z Akwinu
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LITURGIA
WIELKIEGO TYGODNIA ‘2018
NIEDZIELA PALMOWA
– 25 marca
Wielki Tydzień w liturgii Kościoła wprowadza nas w tajemnicę ostatnich dni i godzin życia Jezusa.
Warto w tym czasie zwolnić rytm życia, przypomnieć sobie, że oto przed nami najważniejsze dni w roku.
Triduum Paschalne, szczyt liturgii, prowadzi nas na spotkanie ze Zbawicielem, który daje nam siebie
w tajemnicy Eucharystii, na Krzyżu przelewa za nas swoją Krew, a przez Zmartwychwstanie otwiera nam
bramy wiecznego życia.
„Oto Król”
- „Na krzyż z Nim!”
Niedziela
Palmowa
przypomina
prawdę,
o której często nie pamiętamy.
Prawdę, że bardzo blisko jest
od „Hosanna” do „Winien
jest śmierci”. Cisami ludzie,
którzy stali swoje płaszcze na
drodze, obcinali gałązki z drzew
i wołali; Oto Król”, za chwilę
wołać będą; „Na krzyż z Nim”.
Jednak nie ludzie żyjący ponad
dwa tysiące lat temu są tutaj
najważniejsi. Byłoby wielkim
błędem i zupełnym niezrozumieniem Ewangelii, gdybyśmy
myśląc o owej „bliskości”,
patrzyli tylko w ich kierunku.
Ta „bliskość” - o czym czasami
boleśnie się przekonujemy - ma miejsce w życiu każdego z nas.

1100 Poświęcenie palm i procesja na pamiątkę uroczystego wjazdu Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
do Jerozolimy.

Polska nie może być własnością żadnej „uprzywilejowanej” grupy.
Może być tylko własnością wszystkich. I wszyscy tylko mogą ją
tworzyć na równych prawdach, wedle miary wspólnego dobra. I muszą
mieć prawo do takiego tworzenia, bo to jest wspólne „dziedzictwo”.
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WIELKI CZWARTEK – 29 marca
Dzień Eucharystii i Kapłaństwa.
„Czy rozumiecie,
co wam uczyniłem?”
Po geście umycia
nóg Jezus pyta
swoich uczniów:
„Czy rozumiecie, co
wam uczyniłem?”
To bardzo ważne
pytanie. W kon-tekście wielkich
wydarzeń, których
jesteśmy świadkami
w czasie Triduum
Paschalnego,
może jedno z najistotniejszych.
I to nic, że nigdy
nie zrozumiemy
tajemnicy Eucharystii! kapłaństwa, że nie zrozumiemy pokory Chrystusa, która kazała Mu klękać
przed uczniami jako słudze. Trzeba stawiać to pytanie, by świadomie uczestniczyć w każdej Mszy
św. Trzeba stawiać je. gdy słyszymy; Ja odpuszczam Tobie grzechy”. Trzeba tak pytać, by się nie
przyzwyczaić, by - nie daj Boże - wszystko, w co wierzymy, nie uczynić czymś najbardziej naturalnym,
powszednim.
1800 Msza św. Wieczerzy Pańskiej
		 – pamiątka ustanowienia sakramentu kapłaństwa i Eucharystii.
Po Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy
i adoracja do 2200.

Władza, nie jest poza społeczeństwem, nie jest tylko ponad,
ale jest dla niego. Wielekroć mówiłem moim rodakom: „Musicie
od siebie wymagać”, a tak mówiłem do młodzieży, tak mówiłem
do różnych grup, od duchowieństwa poczynając. Niech każdy z nas
siebie w sumieniu osądzi. Nie można jednak wymagać nie stwarzając
warunków, aby człowiek to wymaganie podjął. Tak, tu chodzi
o człowieka, o każdego człowieka w Polsce. Tak, każdy jest odpowiedzialny.
str. 18
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WIELKI PIĄTEK - 30 marca
Dzień Męki i Śmierci Chrystusa
(obowiązuje post ścisły).

„Królestwo moje nie jest z tego świata”
Nie sposób zrozumieć chrześcijaństwa bez
odkrycia tajemnicy krzyża, tej przedziwnej
ekonomii. Po ludzku krzyż jest głupotą, zgorszeniem, porażką. Po ludzku - choć i tak nie
jesteśmy wstanie przed nim uciec - trzeba unikać
go jak ognia. Nie można dać się zniszczyć,
zanegować. Nie można pozwolić sobie na to,
by być na końcu, by być ostatnim. Trzeba ufać
sobie. Ale Jezus przed Piłatem mówi: „Królestwo
moje nie jest z tego świata”. Droga do tego
Królestwa prowadzi przez krzyż. Trzeba więc
przyjąć tajemnicę krzyża, bo tylko wtedy krzyż
stanie się bramą.
1800 Droga Krzyżowa
Liturgia Wielkiego Piątku:
		 - czytanie Męki Pańskiej
		 - adoracja Krzyża
		 - Komunia św.
		 - przeniesieni Pana Jezusa w Najśw. Sakramencie do Grobu Pańskiego
		 - adoracja przy Grobie Pańskim
2000 Gorzkie Żale/ 3 części /
2100 Młodzież
2200 Adoracja w ciszy
2400 Żywe Róże - św. Moniki, bł. Urszuli Ledóchowskiej, św. Jana Kantego

Kiedy społeczeństwo, jest w kryzysie, ci, którzy sprawują władzę,
nie mogą myśleć tylko o tym, jak zabezpieczyć swoją władzę, ale jak
stworzyć warunki do wychodzenia z kryzysu, jak przywrócić każdemu
i wszystkim moralne warunki do podejmowania odpowiedzialności
za dobro własne i wspólne, jak zerwać z poczuciem bezsensu pracy
na ojczystej ziemi, jak zapewnić dach nad głową milionom młodych
małżeństw i rodzin.
str. 19
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WIELKA SOBOTA - 31 marca
l00
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
ll00
1200
1300
1400
1500
1600
1700

Żywe Róże - Matki Bożej Różańcowej,
św. Kazimierza, św. Małgorzaty
Żywe Róże - św. Teresy z Avila, bł. Jolanty
Żywe Róże - św. Kingi,
św. Józefa i św. Teresy od Dz. Jezus
Siostry Albertynki
Żywe Róże - św. Marii Magdaleny
i św. Jadwigi Królowej
Żywe Róże - św. Katarzyny Aleksandryjskiej, św. Weroniki, św. Marty
Żywe Róże - św. Agaty, św. Maksymiliana,
Matki Bożej Częstochowskiej
Ministranci
Uczniowie Gimnazjum
Uczniowie Szkoły Podstawowe
Żywe Róże - św. Andrzeja, św. Anny, św. Heleny
Żywe Róże - św. Barbary, św. Bernadety, św. Jana Pawła II
Żywe Róże - św. Franciszka z Asyżu, Matki Bożej Fatimskiej, św. Cecylii
Żywe Róże - św. Teresy Ledóchowskiej, św. Jadwigi Śląskiej, św. Zofii
Żywe Róże - św. Antoniego, św. Apolonii, św. Elżbiety Węgierskiej
Kobiety
Mężczyźni

1000, 1100, 1200,1300 POŚWIĘCENIE POKARMÓW
Ten dzień wypełniony jest adoracją Jezusa Eucharystycznego przy Grobie Pańskim.
Cisza Wielkiej Soboty to cisza zawodu, który spotkał uczniów i wielu innych, którzy przychodzili
do Jezusa. Cisza, w której wyraźnie brzmią słowa z drogi do Emaus: „A myśmy się spodziewali...” (Łk 24, 21). To także cisza arcykapłanów, faryzeuszy, uczonych w Piśmie wszystkich, którzy
krzyczeli „Ukrzyżuj Go, ukrzyżuj!” (Łk 23,21). To cisza Piłata. Cisza umytych rąk, rozwiązanego
problemu. Cisza tej Soboty to jednak także cisza żalu, cierpienia, ale nie rozpaczy. Cisza przeczucia,
przypominania sobie słów o zmartwychwstaniu, o świątyni, którą w trzech dniach Jezus odbuduje.

Wolność można utracić od zewnątrz, może ktoś mi tę wolność
zabrać, ale można także wolność posiadać i źle jej używać. Jeszcze
większe niebezpieczeństwo dla wolności, jeszcze większe zagrożenie
pochodzi od wewnątrz, gdy myślimy, że jesteśmy wolni i tej wolności
źle używamy i ją rozpraszamy. I na to też nie ma innej mocy jak
jasnogórska moc wielkiej modlitwy. Dlatego łączę się w prośbie o tę
wielką modlitwę całego narodu, ażebyśmy nie rozproszyli wolności,
którą mamy, bo i takie doświadczenia historyczne są za nami.
str. 20
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To cisza chrześcijan - Maryi, Apostołów, Marii Magdaleny, Józefa z Arymatei, Nikodema.., To także
moja cisza... I głębokie przekonanie, że droga do Niedzieli Zmartwychwstania prowadzi przez krzyż
Wielkiego Piątku i ciszę Wielkiej Soboty
Wielka Sobota kończy się Wigilią Paschalną. Wydarzenie to, jest przesycone symboliką życia i miłości.
Liturgią Eucharystyczną wchodzimy już w radość Niedzieli Zmartwychwstania, aby w procesji
rezurekcyjnej ogłosić światu prawdę o zwycięstwie życia nad grzechem, dać świadectwo tryumfu
Zmartwychwstałego.
1800 Liturgia Wielkiej Soboty:
		
		
		
		

-

poświęcenie ognia i Paschału;
poświęcenie wody;
odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych;
Msza święta.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO - 1 kwietnia
Spełniona tęsknota za zwycięstwem nad śmiercią,
tym najbardziej dramatycznym doświadczeniem
człowieka w jego życiu. Po raz kolejny stajemy
przed prawdą, że my, spadkobiercy grzechu Adama
i Ewy, możemy wrócić do domu Ojca. UKRZYŻOWANY CHRYSTUS ŻYJE – ZMARTWYCHWSTAŁ „i jak w Adamie wszyscy umierają, tak też
w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według
własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci,
co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia”.
(1 Kor 15,22)
A my w każdą niedzielę „oczekujemy Jego przyjścia
w chwale… wierząc w ciała zmartwychwstanie
i żywot wieczny.”(Credo)
600 MSZA ŚW. REZUREKCYJNA
Z PROCESJĄ

Zwracamy się do Pani Jasnogórskiej, polecając Polskę i naszą
wolność, naszą współczesną wolność; prosząc, żebyśmy jej nie
zmarnowali, żebyśmy jej dobrze używali, żebyśmy przez tę wolność
budowali naszą prawdziwie lepszą przyszłość. Lepszą w znaczeniu
także i społecznym, i ekonomicznym, ale lepszą nade wszystko
w znaczeniu moralnym, w znaczeniu duchowym.
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Nabożeństwa Fatimskie 2018
„Przyszłam was prosić, abyście przychodzili tu przez sześć kolejnych miesięcy, trzynastego dnia, o tej
samej godzinie... Odmawiajcie różaniec codziennie, abyście uprosili pokój dla świata i koniec wojny.”
(Słowa Matki Bożej do Łucji z pierwszego objawienia 13 maja 1917 roku w Cova da Iria)

13 maja
13 czerwca
13 lipca
12 sierpnia
13 września
13 października

- niedziela
- środa
- piątek
- poniedziałek
- czwartek
- sobota

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

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

Majówki przy kapliczkach: 4, 11, 18 i 25 maja

Droga Krzyżowa
na Matyskę

Piątek
1 czerwca 1930
Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma dla mnie sens szczególny. Jest
to jakby pocałunek złożony na rękach matki – albowiem Ojczyzna jest
naszą matką ziemską.
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U Sióstr …
WDZIĘCZNOŚĆ JEST
NASZYM MOTOREM
Dlaczego to robimy?

W malowniczej Żabnicy w pobliżu kościoła parafialnego znajduje się nieduży dom. Na tablicy przed
wejściem znajdziemy tytuł: „Dom Spokojnej Starości
im. św. Brata Alberta i Matki Bernardyny”. W tym
domu wśród życzliwej społeczności żabnickiej w 1963r.
zamieszkały siostry albertynki. Początki ich posługi
związane były z pracą katechetyczną, obsługą zakrystii
oraz opieką nad chorymi w ich domach rodzinnych.
W ciągu lat wzrosły potrzeby związane ze starzejącym się społeczeństwem. Dla coraz większej liczby
osób starszych, chorych i samotnych opieka w miejscu
zamieszkania okazywała się niemożliwa lub niewystarczająca. Wtedy to podjęto decyzję o stworzeniu
domu opieki całodobowej. Pod kierownictwem
ks. proboszcza Mieczysława Danielczyka z dużym udziałem mieszkańców
parafii rozbudowano budynek i przystosowano go do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poświęcenia dokonano
1998 r. W 2007 r. dom został wpisany
do rejestru Wojewody Śląskiego. Tak
w skrócie można opisać historię tego
miejsca.
Ta „biografia” Domu Spokojnej
Starości nie sięga jednak do
właściwych początków tego miejsca,
ponieważ właściwe źródła tego domu
mają charakter duchowy. Związane są
z prostym pytaniem, które niekiedy
zadają młodzi ludzie i pokazują w ten
sposób swoją niezaspokojoną pasję

docierania do sedna sprawy. Pytanie brzmi: „Siostry,
dlaczego to robicie?”. No właśnie. Co popycha siostry do
prowadzenia takich domów? Do organizowania kuchni
dla głodnych, domów pomocy społecznej dla niepełnosprawnych, domów samotnych matek, przytulisk dla
bezdomnych, hospicjów dla umierających i innych tego
typu placówek. To pytanie sięga do samych początków
idei, której służą te domy. Odpowiedź na to pytanie
jest z jednej strony prosta, a z drugiej bardzo trudna,
ponieważ ta odpowiedź rodziła się razem z biegiem
życia człowieka, który żył na przełomie XIX i XX
wieku. Zadziwiające jest, jak w przestrzeni duchowej
taki duży dystans czasowy może być pokonywany
w mgnieniu oka dzięki działaniu Ducha Świętego.
I tak dzisiaj w XXI wieku próbując odpowiedzieć na
pytanie: „Siostry, dlaczego to robicie?” odwołujemy
się do człowieka, który umarł ponad 100 lat wcześniej.
Chodzi oczywiście o św. Brata Alberta. Pokrótce prześledźmy jego drogę życiową.
Nazywał się Adam Chmielowski. Wcześnie stracił
rodziców, jako osiemnastolatek brał czynny udział
w powstaniu styczniowym. Podczas walk z Rosjanami
stracił nogę. Później zafascynował się sztuką. Studiował

Pojęcie „ojczyzna” rozwija się w bezpośredniej bliskości pojęcia
„rodzina” -poniekąd jedno w obrębie w drugiego. Stopniowo też,
odczuwając tę więź społeczną, która jest szersza od więzi rodzinnej,
zaczynacie także uczestniczyć w odpowiedzialności za wspólne dobro
owej większej „rodziny”, która jest ziemską „ojczyzną” każdego i
każdej spośród was.
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malarstwo w jednej z najlepszych ówczesnych
szkół sztuk pięknych w Monachium. Przyjaźnił się
z wybitnymi polskimi malarzami, m. in. St. Witkiewiczem oraz pisarzami, publicystami – znał się na
przykład z Henrykiem Sienkiewiczem. I w momencie
kiedy wydawało się, że kariera artystyczna stoi przed
nim otworem Adam rzucił wszystko i wstąpił do zakonu
jezuitów. Zawsze w swoim życiu szukał czegoś więcej,
przyjaciele mówili, że „wymagał od siebie więcej niż
natura mogła mu dać”. To pragnienie doprowadziło go
do porzucenia świata sztuki, sławy i salonów.
Wydawało się, że nareszcie odnalazł swoje szczęście,
swoje miejsce w życiu… Jednak na początku życia
zakonnego przeżył bardzo duże załamanie wewnętrzne.
Z ogromną siłą dotarło do niego przekonanie, że nie
potrafi tak do końca być wiernym Bogu. To wielkie
rozczarowanie sobą doprowadziło go do myśli o tym, że

z powodu tej niewierności nie ma dla niego zbawienia.
Jeśli nie potrafi być wiernym Bogu, to jest potępiony.
Jak bardzo wewnętrznie cierpiał świadczy fakt, że
spędził kilka miesięcy w szpitalu psychiatrycznym. Nie
umieli pomóc lekarze, rodzina rozkładała ręce. Problem
rozpoznał dopiero pewien kapłan, który miał światło
Ducha Świętego. On pomógł Adamowi zrozumieć, że
Bóg ofiarowuje nam swoją miłość nie dopiero wtedy,
gdy okażemy się wierni… nie dopiero wtedy, gdy
pokażemy, jak jesteśmy szlachetni i wspaniali. Pomógł
mu zrozumieć, że Bóg ofiarowuje nam swoją miłość
i zbawienie dużo wcześniej… Gdy jesteśmy niewierni,
On pomimo tego, co robimy, decyduje się za nas umrzeć
na krzyżu. Dziś mówimy, że Bóg jest miłosierny.
Kiedy do Adama dotarło, że jest kochany pomimo
swojej niewierności i słabości, gdy dotarło do niego,
że Bóg kocha go za darmo, przeżył natychmiasto-

Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je
miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych
i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna
Ojczyzna.
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we uzdrowienie. Od tego momentu mamy nowego
Adama – człowieka, który przyjął prawdę o tym, że Bóg
kocha każdego człowieka pomimo jego słabości, bezwarunkowo. Od tego czasu mamy Adama zakochanego
w Chrystusie – rozważającego wielką tajemnicę miłości
wszechmocnego Boga do nędznego, słabego człowieka.
Adam teraz patrzy inaczej na ludzi, których spotyka.
Jeżeli każdy człowiek jest kochany taką samą
niezasłużoną miłością, to znaczy, że każdy jest tak
samo wartościowy, tak samo ważny dla Boga niezależnie od tego, czy jest człowiekiem salonów, czy nie
ma dachu nad głową. Jeżeli Adam nosił w sobie takie
przekonanie o równości wszystkich ludzi, to musiało
coś w nim wewnętrznie zgrzytać w momencie, gdy on
– elegancki pan – spotykał na ulicach Krakowa ludzi
bezdomnych. Ten wewnętrzny zgrzyt nie pozwolił mu
odwracać głowy i udawać, że nie widzi tej biedy i tego
poniżenia człowieka. Miał 42 lata, ubrał habit, przyjął
imię Brat Albert i poszedł tym ludziom służyć po to,
by tak samo jak on mogli doświadczyć, że Bóg jest
dobry, że kocha ich pomimo ich grzechów i win. Brat
Albert po prostu czuł potrzebę podzielenia się tym,
co sam otrzymał w kryzysowym momencie swojego
życia. Odnalazł swoje szczęście w okazywaniu miłości
ubogim bliźnim. Stworzył przytuliska dla bezdomnych
nie posiadając żadnych własnych funduszy. Wykorzystał
wszystkie swoje zdolności i znajomości z czasów życia
salonowego po to, by karmić swoich podopiecznych,
by mogli poczuć swoją ludzką godność. Gromadził
odrzuconych, niepełnosprawnych, niezaradnych. Stawał
pośród tych osób jak jeden z nich, jak brat pośród
braci, bo tylko dzięki takiej postawie mogli odkryć,
że mają tego samego Ojca – dobrego Boga.
Tak zaczęła się wielka przygoda, której kontynuacją jest m. in. Dom Spokojnej Starości w Żabnicy.
Ze współpracowników Brata Alberta powstały dwa
zgromadzenia albertyńskie, które ponad 100 lat służą
ludziom ubogim. Tutaj dochodzimy do odpowiedzi na
postawione wcześniej pytanie „dlaczego to robimy?”.

Tworzymy taki dom, angażujemy swoje siły w jego
funkcjonowanie, bo zależy nam na życiu we wspólnocie
z tymi osobami, które Pan Bóg postawił na naszej
drodze, jako naszych „ubogich braci”. Pociągnięte
na duchową drogę Brata Alberta odkrywamy nasze
własne nędze, słabości i grzechy i nie możemy się
nadziwić, że na to wszystko Pan Bóg ma dla nas jedną
odpowiedź: „Kocham cię pomimo to”. Nie możemy
wyjść z podziwu dla jego miłosierdzia, które nie zna
granic i jest całkowicie darmowe, niezasłużone. Jeżeli
przyjmujemy taki DAR, to czy możemy zatrzymać go
w sobie? Czy możemy zamknąć się na innych, którzy
nie wiedzą, jak są kochani? Czy możemy być obojętne
wobec tych, którzy z powodu choroby i starości czują
się zagubieni i niepotrzebni? Oczywiście, że możemy,
ale czy będziemy wtedy w pełni szczęśliwe? Raczej
nie. Tak więc robimy to dlatego, że chcemy przekazać
dalej to, co otrzymujemy m.in. na codziennej Eucharystii. Popycha nas do tego uczucie wdzięczności za
otrzymany DAR. Ponieważ Bóg kocha nas za darmo
i pomimo wszystko nie możemy spać spokojnie dopóki
tej miłości nie przekażemy dalej.
Wdzięczność jest naszym motorem. Pociągają nas
słowa Jezusa, w których utożsamia się z każdą osobą
potrzebującą: „cokolwiek uczyniliście jednemu z tych
braci Moich najmniejszych Mnieście uczynili”. Jeżeli
wierzymy w prawdę tych słów, to uczynienie czegokolwiek dobrego dla osoby potrzebującej przeradza się
w realne spotkanie z Nim. Czy rzeczywiście służymy
naszym podopiecznym „jak samemu Panu Jezusowi”?
Codzienność czasami weryfikuje ten ideał, jesteśmy
tylko ludźmi i na tej drodze potykamy się o naszą
słabość – nieraz o tym ideale po prostu zapominamy…
Nie zmienia to jednak faktu, że właśnie takie są korzenie
tego, co robimy i jak żyjemy. Korzystając z okazji
w tym miejscu dziękujemy wszystkim ludziom dobrej
woli, którzy na tej drodze nas wspierają i bez których
nasza działalność nie byłaby możliwa.
s. Katarzyna Miela

Dzisiaj potrzeba światu i Polsce ludzi mocnych sercem, którzy
w pokorze służą i miłują, błogosławią, a nie złorzeczą, i błogosławieństwem ziemię zdobywają.
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QUADRAGESIMUS
Gdyby zniesiono sakrament święceń,
nie mielibyśmy Pana. Któż Go złożył
tam, w tabernakulum? Kapłan. Kto
przyjął waszą duszę, gdy po raz
pierwszy wkroczyła w życie? Kapłan.
Kto ją karmi, by dać siłę na wypełnienie jej pielgrzymki? Kapłan. Któż
ją przygotuje, by pojawiła się przed
Bogiem, obmywając ją po raz ostatni
we Krwi Jezusa Chrystusa? Kapłan,
zawsze kapłan. A jeśli ta dusza umiera
ze względu na grzech, kto ją wskrzesi,
kto da jej ciszę i pokój? Znów kapłan.
Po Bogu, kapłan jest wszystkim! On
sam pojmie się w pełni dopiero w niebie.

				

Św. Jan Maria Vianney		

		
15 maja 1978 roku, w Katedrze
Wawelskiej, diakon Jacek Jaskiernia
otrzymał święcenia kapłańskie z rąk
kard. Karola Wojtyły.

W 40 rocznicę święceń kapłańskich
Czcigodnemu Jubilatowi,
ks. Kanonikowi Jackowi Jaskierni,
doświadczania w kapłańskiej posłudze
nieskończonej miłości Pana Jezusa,
nieustannej opieki Matki Bożej
we wszystkich
duszpasterskich przedsięwzięciach
i wspomagania przez św. Jana Pawła II
w dążeniu do świętości
życzy
Redakcja „IDŹ ogłoś to po górach”
i współpracownicy
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ŻYWY RÓŻANIEC
– ŻYWY KOŚCIÓŁ – ŻYWA WIARA
RÓŻA ŚW. CECYLII
Róża
św. Cecylli

Cecylia jest jedną z najsłynniejszych męczennic
Kościoła Rzymskiego. O świętej tak bardzo
popularnej i czczonej w Kościele mamy bardzo
mało informacji historycznych.
Zasadniczym dokumentem, którym dysponujemy, jest pochodzący z V w. opis jej męczeńskiej śmierci. Według niego Cecylia była dobrze
urodzoną Rzymianką. Przyszła na świat na początku
III w. Była ponoć olśniewająco piękna. Według
starej tradycji z miłości do Chrystusa złożyła ślub
czystości, chociaż rodzice obiecali już jej rękę
również dobrze urodzonemu poganinowi Waleria-

Anna Szczotka
Aniela Krawiec
Urszula Motyka
Teresa Motyka
Anna Walaszek
Waleria Dudka
Renata Kupczak
Barbara Tyrlik
Kazimiera Żyrek
Władysława Marszałek
Maria Dończyk
Teresa Krzus
Lucyna Wojtas
Elżbieta Kupczak
Maria Gluza
Jadwiga Gluza
Barbara Stasica
Lucyna Golec
Małgorzata Wojtyła
Leśniewska Maria
nowi. W przeddzień ślubu Cecylia opowiedziała
narzeczonemu o swym postanowieniu i o wierze
chrześcijańskiej. Gdy Walerian chciał ujrzeć anioła,
który miał stać na straży czystości Cecylii, ta odpowiedziała: „Ty nie znasz prawego Boga; dopóki
nie przyjmiesz chrztu, nie będziesz go mógł ujrzeć”.
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W ten sposób pozyskała Waleriana dla Chrystusa.
Zaprowadziła go w tajemnicy do papieża św. Urbana
I. Ten pouczył Waleriana o prawdach wiary i udzielił
mu chrztu. Gdy wrócił do domu Cecylii, ujrzał
ją zatopioną w modlitwie, a przy niej stojącego
w jasności anioła w postaci młodzieńca, który
trzymał w ręku dwa wieńce - z róż i lilii. Anioł
włożył je na głowę Waleriana i Cecylii, mówiąc:
„Te wieńce przez zachowanie czystości zachowajcie
nietknięte, bom je wam od Boga przyniósł”.
Wkrótce potem wybuchło prześladowanie.
Kiedy namiestnik-sędzia, Almachiusz, dowiedział
się, że Cecylia jest chrześcijanką i że zarówno
własny majątek, jak i majątek Waleriana rozdała
ubogim, kazał ją aresztować. Żołnierze, oczarowani
jej pięknością, błagali ją, by nie narażała swego
młodego życia i wyrzekła się wiary. Cecylia odpowiedziała jednak: „Nie lękajcie się spełnić nakazu,
bowiem moją młodość doczesną zamienicie na
wieczną młodość u mego oblubieńca, Chrystusa”.
Pod wpływem jej odpowiedzi miało nawrócić
się 400 żołnierzy, których przyprowadziła do św.
Urbana, by udzielił im chrztu.
Sędzia, urzeczony jej urodą, błagał ją również,
by miała wzgląd na swoją młodość. Gdy Cecylia
nie ustępowała, próbował zmusić ją do wyparcia się
wiary stosując męki. Kazał zawiesić ją nad ogniem
w łaźni i dusić ją parą. Cecylia zaś cudem Bożym
zamiast duszącego dymu czuła orzeźwiający ją

powiew wiatru. Rozgniewany namiestnik kazał ją
wtedy ściąć mieczem. Kat wszakże na widok tak
pięknej i młodej osoby nie miał odwagi jej zabić.
Trzy razy ją uderzył, ale nie zdołał pozbawić jej
życia. Płynącą z jej szyi krew zebrali ze czcią
chrześcijanie jako najcenniejszą relikwię. Po trzech
dniach konania Cecylia oddała Bogu ducha.
Ciało św. Cecylii, w nienaruszonym stanie,
w pozycji leżącej, lekko pochylone ku ziemi odkryto
dopiero w 824 r. w katakumbach św. Kaliksta,
a następnie na polecenie papieża św. Paschalisa I
złożono w bazylice jej poświęconej na Zatybrzu.
Bazylika ta stoi na miejscu, w którym Cecylia zamieszkała niegdyś ze swym mężem. Wybudowano
ją w IV w.
Imię św. Cecylii wymieniane jest w Kanonie
Rzymskim. Jest patronką chórzystów, lutników,
muzyków, organistów, zespołów wokalnomuzycznych.
W ikonografii św. Cecylia przedstawiana
jest jako orantka (osoba modląca się na stojąco,
ze wzniesionymi rękoma). Późniejsze prezentacje ukazują ją w tunice z palmą męczeńską
w dłoni. Czasami gra na organach. Jej atrybutami są:
anioł, instrumenty muzyczne - cytra, harfa, lutnia,
organy; płonąca lampka, miecz, wieniec z białych
i czerwonych róż - oznaczających jej niewinność
i męczeństwo.

W drodze do świętości
6 stycznia po raz pierwszy w naszej parafii odbył się orszak 3 Króli. Z trzech stron naszej miejscowości
wyruszyli Mędrcy z poszczególnymi grupami .
Pierwszy z młodzieżą Oazową ,Scholką i Panem organistą z synami ruszyli od dzwonka w Mycach. Drugi
z zespołem „Mały Haśnik” zaczął swoją wędrówkę od szkoły im. Partyzantów Polskich w Żabnicy. Natomiast
trzeci na wozach konnych przyjechał z Boraczej i Skałki. Nasi Królowie spotkali się wspólnie przy strażnicy
OSP w Żabnicy i orszakiem przy wspólnym kolędowaniu razem z naszą orkiestra „Barka” ruszyli do Kościoła
Parafialnego.
Po przybyciu do Świątyni Królowie oddali pokłon małemu Jezusowi i złożyli dary: złoto kadzidło i mirrę.
Razem przeżyliśmy wspólną liturgię eucharystyczną i modliliśmy się .
Serdecznie chcę podziękować wszystkim którzy zaangażowali się w to wyjątkowe i piękne dzieło. Szczególnie: Królom, Kole Gospodyń Wiejskich w Żabnicy, zespołowi „Mały Haśnik”, Orkiestrze Parafialnej „Barka”,
Scholi i Młodzieży Parafialnej a tak że Panom furmanom za przywiezienie wiernych i wszystkim którzy mieli
korony na swoich głowach. Mam nadzieję że ten zwyczaj wejdzie w tradycję naszej miejscowości i za rok
będzie nas jeszcze więcej.
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14 stycznia uczniowie naszej szkoły
przedstawili w kościele tradycyjne
jasełka.
Były one wcześniej grane w czasie
apelu świątecznego w szkole. Myślę,
że aktorzy przedstawili swoje role
idealnie i wczuli się w osoby które
się wcielali. Bardzo się cieszę, że było
wielu widzów i dziękuję uczniom,
dyrekcji, i nauczycielom odpowie-

dzialnym za to przedstawienie i wielkie zaangażowanie się.
W czasie zimowych
ferii młodzież Oazowa
udał się na pielgrzymkę do Panewnik i Piekar
Śląskich.

Niech przesłanie o miłosiernej miłości Boga rozchodzi się z tego
miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Niech
się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść
iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście.
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W Sanktuarium Św. Franciszka
z Asyżu zostaliśmy serdecznie przyjęci
i oprowadził nasz po tym miejscu
a tak że po seminarium i cmentarzu jeden
z kleryków.
Później Bracia Franciszkanie zaprosili
nas do stołu.
Za gościnę dziękujemy ks. Proboszczowi naszemu rodakowi o. Alanowi
Ruskowi.
Po Mszy Św. Udaliśmy się do sanktuarium Matki Boskiej Piekarskiej.
Jest to miejsce pielgrzymkowe szczególnie Górnego Śląska. Był to dobry
czas spędzony razem.
Następnego dnia aby rozkręcić ministrantów pozytywnie udaliśmy się wspólnie na kręgle do Żywca był to
czas radości i zabawy i feryjnego odpoczynku.

W dniach 23-24 lutego z młodzieżą
Oazową byliśmy w Zwardoniu.
Tam było trochę modlitwy, śpiewu,
zabawy, dobrego filmu i odpoczynku.
Zima nam dopisała więc udaliśmy
się na narty, sanki, kulig i wspólne
śniegowanie. Mogliśmy bardziej się
poznać i zjednoczyć naszą wspólnotę
parafialną.

Za wszystkie akcje
WIELKIE BÓG ZAPŁAĆ!!!
Ks. Jarosław Bielesz
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ŚWIADKOWIE
Najstarsza osoba z dzisiejszych świadków jest młodsza o dwa lata od dekretu erygującego parafię w Żabnicy.
Jednak każdy, kogo dzieciństwo przypadło na tamte lata, jest świadkiem czasów „dzieciństwa” naszej parafii.
Jest świadkiem tamtej wiary, dzięki której dzisiaj możemy obchodzić jubileusz jej stulecia. Są również nadzieją,
że w planach są dzieci, które w jubileuszu kolejnego stulecia będą dowodem mocy wiary żyjących tu po nas
chrześcijan.
1920
1922
1923
1924
1925
1926
1926
1926
1926
1926
1927
1927
1927
1927
1928
1928
1928
1928
1928
1929

Rozalia Wojtyła		
Franciszek Leśniowski		
Jan Dudka		
Maria Romańska		
Aniela Chowaniec		
Józef Kupczak		
Władysława Marszałek
Janina Wojtyła		
Marianna Szeląg		
Józef Kupczak		
Anna Szeląg		
Weronika Kupczak		
Jan Kupczak		
Marianna Dudka		
Jadwiga Śliwa		
Maria Leśniowska		
Stanisław Kupczak		
Rozalia Dziedzic		
Helena Kupczak		
Anna Żyrek		

ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.

Sosnowa
Partyzantów
Ks. Karola Śmiecha
Łagodna
Potokowa
Miła
Ks. Karola Śmiecha
Ks. Karola Śmiecha
Rzeczna
Zaporowa
Miła
Mila
Źródlana
Sadowa
Wiśniowa
Partyzantów
Ks. Karola Śmiecha
Pogodna
Brzozowa
Wodospadowa

Jan Kupczak ur. się 23 sierpnia 1927 roku
w Żabnicy. Został ochrzczony 27 sierpnia 1927 roku przez
ks. Stanisława Jurasa. Do I Komunii Św. przygotował
go ks. Gabriel Zemanek. Ślub z Marią Golec pobłogosławił ks. Aleksander Romer 22 lutego 1954 roku
w Żabnicy.
Urodził się i wychował na Górnej Żabnicy.
Po ślubie zamieszkał w pobliżu kościoła parafialnego
w tym samym 1954 roku, w którym do Żabnicy przybył
ks. Karol Śmiech. Bliskość kościoła sprawiła, że zaczął
współpracować z ks. Proboszczem, który powiększał
i rozbudowywał kościół.
Pan Jan Kupczak wspomina:
"Kanonik Karol Śmiech zastanawiał się bardzo
jak kościół powiększyć, a później wykończyć czy go
tynkować. Kościół przed remontem miał ładne tynki,

Jan Kupczak
ale były już bardzo spękane. Zastanawiał się czy da
się na taką wysokość dać trzcinę i tynki. Z projektantem rozbudowy panem Wiewiórą doszli do wniosku,
żeby nie tynkować, ale środek wybić deskami. Kościół
cały jest omszony i w ten sposób ocieplony. Deskami
w środku obijał kościół pan Jan Romański, deskami,
które były wcześniej impregnowane."
Pan Jan Kupczak wykonywał do kościoła: okna
i drzwi na wieżę, a przede wszystkim ławki do kościoła
w latach 1959 – 1960 z jasienia, świerka i dębu.
Wykonał również świeczniki drewniane: 12 sztuk, na
których palono świece przy trumnie w czasie pogrzebu.
Pamięta wiele uroczystości, które miały miejsce
w parafii: wizytacje biskupie, odpusty, misje, rekolekcje,
pogrzeby. Jest jednym z najstarszych świadków
tworzenia parafii i rozbudowy kościoła. A z Panem
Józefem Kupczakiem, nieżyjącym Panem Janem
Romańskim najbardziej przysłużyli się do upiększenia naszego kościoła, dlatego szczególnie zasługują na
naszą pamięć i szacunek.
ks.Proboszcz.
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Z parafialnego archiwum
Archiwalne protokoły pisane 5 lat przed wybuchem II Wojny
Światowej są dowodem, jak bardzo parafia jest wspólnotą,
nie tylko na okoliczność świąt i jubileuszy, ale przede
wszystkim na okoliczność bycia razem i wzajemnej troski o siebie.

Księga uchwał i protokołów Komitetu Kościelnego w Żabnicy
Porządek obrad w dniu 13 września 1934 roku
Zebrani członkowie Komitetu Kościelnego: ks. Gabriel Zemanek, Jan Urbaś,
Jan Wojtyła, Jan Kupczak. Ks. Gabriel Zemanek Kanonik, nowoprzybyły
administrator parafii, powitał członków Komitetu Kościelnego i zachęcił do
wspólnej pracy dla dobra kościoła parafialnego. Z okazji przekazania majątku
kościelnego i beneficjalnego Konsystorz w Krakowie nakazał poprawić resztę
budynków przy plebanii i koło organistówki, jako też samą organistówkę i resztę
brakujących rzeczy na plebanii uzupełnić.
Wobec tego członkowie Komitetu Parafialnego uchwalili:
Przy plebanii poprawić stajnię i chlewy oraz uzupełnić płoty i bramę przy plebanii
w najbliższym czasie. Budynki przy organistówce i samą organistówkę uchwalono
poprawić później, ale jeszcze przed zimą, aby uchronić przed zniszczeniem i gniciem.
Na organistówce uchwalono wszystkie brakujące w budynku rzeczy jak:
okna, szyby, zamki, drzwi, płoty, postawić i uzupełnić, jak również postawić piec
kamienny w izbie, którą używano na salę szkolną, jak na organistówce i w kuchni
plebańskiej piec kuchenny, również postawić piece w dawnej kuchni, gdyż brakuje
tak pieca kuchennego jak i pieca chlebowego, po których został tylko ślad,
a mianowicie duża dziura w podłodze oraz w ścianie na organistówce.
Dalej uchwalono na organistówce przebudować oba piece w obu izbach
organistowskich, gdyż są zniszczone i niemożliwe do użycia: blachy, lufta,
drzwiczki, zatyczki są skradzione i połączenie z kominem wewnątrz zawalone.
Uchwalono także poprawić podłogę na organistówce oraz drzwi do piwnicy, jak
również płot uzupełnić i poprawić oraz brakujący płot od sąsiedniego domu postawić
wraz z wrotami. Co do plebanii uchwalono dalej przestawić wszystkie
piece, tak w izbach jak i w kuchni, przestawić, bo kafle są popękane
i zniszczone silnie, a niektórych całkiem brakuje.
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W pokoiku obok kuchni uchwalono postawić nowy piec kaflowy oraz wybić
drzwi do dużego pokoju, jak również poprawić drzwi w pokojach i sieni, które są
opaczone i nie chcą się zamykać, temwięcej, że nie ma czem zamykać, bo brakuje
kluczy do drzwi. Na strych tak na plebanii, jak i na organistówce kazano zrobić
drzwi i zamknięcia, których od początku brakowało. Zrobić podwyższenie
piwnicy plebańskiej z desek. W przedsionku spiżarki zrobić kratę żelazna, jak to
jest w okienku spiżarki. Dach na organistówce, plebani i stajni trzeba poprawić
i uzupełnić brakujące dachówki i eternit, aby woda nie przeciekała,
co uchwalono.
Odnośnie do kościoła to uchwalono wykopać rów wzdłuż płotu plebańskiego
od drogi i od tzw. dworów, za płotem wykopać także głęboki rów, aby woda
ściekała dalej w dół prędko, i żeby nie zostawała koło kościoła i nie podtapiała
gruntu i fundamentów kościelnych, aby w ten sposób uchronić fundamenty
kościół a od zapadania się i aby osuszyć grunt koło kościoła i budynków na całej
długości i szerokości gruntów. Ponieważ dach na kościele zacieka, uchwalono
od strony południowej dać cały nowy dach eternitowy, aby przeciekająca woda
nie zniszczyła gipsowych figur rzeźbionych i malowidła na sklepieniu kościelnym
kosztem 750 złotych.
Ponieważ w zakrystii przy sposobności czyszczenia kościoła znaleziono
grzyb, gdyż woda zaciekała przez dach na ściany aż do fundamentów, uchwalono
zniszczone i grzybem zeżarte stopnie pod komodą i szafą nowe sprawić. Osuwający
się eternit nad wieżą kościelną i wielkiemi drzwiami, uchwalono poprawić.
Uchwalono także zebrać pieniądze na krowę i na opał. Wszystkie fundusze
potrzebne zbierze się na wszystkie powyższe potrzeby przez zbiórkę po parafii.
Dotychczas rachunki Komitetu i Uchwały Komitetu Kościelnego załatwiano tak
po prostu „na gęba”, to jest nie ma żadnej księgi do uchwał i do rachunków, dlatego
uchwalono odtąd wszystkie uchwały wpisywać do książki.
Na tem obrady zakończono i protokół spisano, co członkowie Komitetu Kościelnego
przyjmują do wiadomości i uchwały zobowiązują się przeprowadzić, w dowód tego
podpisują protokół.
						
Żabnica, 13 września 1934 roku.
Ks. Zemanek Gabriel – administrator parafii
Jan Urbaś
Jan Wojtyła
Jan Kupczak
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Wycieczka autokarowa

UKRAINA- LWÓW
termin:31.05-02.06.2018 r
Lwów to miasto, w którym na każdym kroku
natknąć się można na ślady dawnej polskości,
a język polski w swej szczególnej odmianie, jaką
jest gwara lwowska, jest wciąż w powszechnym
użyciu. Lwów stanowi nieformalną granicę
pomiędzy Wschodem a Zachodem, między
religiami
prawosławiem
i
katolicyzmem.
Ta różnorodność jest atutem Lwowa i przyciąga
rzesze turystów zafascynowanych specyficzną
atmosferą miasta.
PROGRAM
DZIEN 1
Wyjazd z Żabnicy w godz. południowych. Przejazd
do Lwowa, w zależności od czasu oczekiwania
przekroczenia granicy polsko-ukraińskiej realizacja
programu, ciepła kolacja, zakwaterowanie, nocleg
w okolicach Lwowa.
DZIEŃ 2
Sniadanie, zwiedzanie Lwowa: cerkiew św. Jura,
Ratusz lwowski, rynek, Katedra Łacińska, Kaplica
Boimów, Wieża prochowa, Wały Hetmańskie,
Prospekt Swobody, kwartał ormiański, cerkiew
Ormiańska, Pomnik Adama Mickiewicza, Opera
Lwowska, przejazd do hotelu, ciepła kolacja,
nocleg we Lwowie.
DZIEŃ 3
Sniadanie, wykwaterowanie z hotelu, dalsze
zwiedzanie miasta: cmentarz Łyczakowski,
Cmentarz Orląt Lwowskich. Wyjazd w drogę

powrotną. Przyjazd do Polski w późnych godzinach
wieczornych.

KOSZT 495 zł
Cena zawiera:
• zakwaterowanie: 2 noclegi hotel **/***
we Lwowie, w pokojach 2,3 os. z łazienką,
• wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje
• przejazd autokarem lux,opłaty drogowe,
graniczne I parkingowe
• opieka pilota,
• program realizowany z lokalnym
przewodnikiem
• bilety wstępu
• ubezpieczenie NNW, KL, BP,
Wymagany paszport ważny min. 6-miesięcy
od daty powrotu.
Program jest ramowy i kolejność może ulec
zmianom.

Termin: 16.02-23.02.2019

Pielgrzymka do Izraela szlakiem biblijnym
GALILEA – JAFFA - TABOR – KANA GALILEJSKA - KAFARNAUM -  M.MARTWE –
TYBERIADA- JEROZOLIMA – AIN KARIM – BETLEJEM – YAD VASHEM
1 dzień: KRAKÓW/Katowice – TEL AVIV — Zbiórka na lotnisku , odprawa bagażowo – biletowa, wylot
do Tel Avivu o Przylot do Tel Avivu o godz. , transfer do Betlejem. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
2 dzień: BETLEJEM - AIM KARIM — Śniadania. Przejazd na Pole Pasterzy, miejsce gdzie Anioł
Pasterzom obwieszcza nowinę o Narodzeniu Jezusa. Przejazd do sklepu z dewocjonaliami z możliwością
zakupu pamiątek, sklep prowadzony jest od lat przez palestyńskich chrześcijan. Nawiedzenie Bazyliki
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Narodzenia Pańskiego – Grota Narodzenia. Wizyta w Kościele Świętej Katarzyny. Przejście do Groty
Mlecznej – miejsce, gdzie najświętsza Maria Pana karmiąc Jezusa uroniła kroplę mleka i grota stała się
cała biała. Powrót do hotelu. Kolacja i nocleg w hotelu w Betlejem.
3 dzień: JEROZOLIMA — Śniadanie. Przejazd na Górę Oliwną. Wizyta w Betfage – początek tradycyjnej
procesji Niedzieli Palmowej. Kościół Pater Noster, gdzie znajdują się mozaikowe tablice, które upamiętniają
modlitwę, którą Chrystus nas uczy – Ojcze Nasz. Przejście na pole widokowe na Górze Oliwnej. Zejście
do kościoła Dominus Flevit miejsca gdzie Pan zapłakał nad Jerozolimą. Wizyta w Ogrodzie Oliwnym
– modlitwa Chrystusa w Getsemanii – w Ogrójcu. Przejazd na Syjon Chrześcijański, gdzie mieści się
Wieczernik, Synagoga, Grób Króla Dawida. Kolacja i nocleg.
4 dzień: JERYCHO – M. MARTWE — Śniadanie, przejazd do Betanii – domu Marii, Marty i Łazarza.
przejazd Doliną Jordanu, po drodze pustynia Wadi Quelt, Jerycho – Źródło Elizeusza i sykomora Zacheusza
, Postój pod sykomorą Zacheusza i na polu widokowym pod Górą Kuszenia, przejazd nad Morze Martwe
(czas wolny na relaksacyjną kąpiel ok. 2h) kolacja i nocleg.
5 dzień: JAFFA – HAJFA - KANA - NAZARET — Śniadanie. Przejazd do Cezarei Nadmorskiej –
postój przy Akwedukcie. Przejazd do Hajfy – nawiedzenie klasztoru Stella Maris na Górze Karmel– centrum
duchowości Karmelickiej. Wizyta na Polu widokowym na Ogrody Bahaitów. Przejazd do Nazaretu – miasta,
gdzie Jezus dorastał. Na koniec dnia wizyta w Kanie Galilejskiej – Sanktuarium Pierwszego Cudu Jezusa
(odnowienie sakramentu małżeństwa). Obiadokolacja i nocleg w Nazarecie/ Tyberiadzie.
6 dzień: TABOR - TYBERIADA - JORDAN - GALILEA - KAFARNAUM —  Śniadanie. Transfer na
Górę 8 Błogosławieństw – miejsce Kazania na Górze. Przejazd do Tabgha – miejsce gdzie Jezus rozmnożył
chleb i ryby. Przejście do Kościoła Prymatu Świętego Piotra – spotkanie ze Zmartwychwstałym Jezusem.
Przejazd do Kafarnaum – miasta cudów Chrystusa. Przejazd nad Jez. Galilejskie po którym podróżować
będziemy Łodzią Piotrową. Przerwa na tradycyjny lunch ryba Świętego Piotra (około 18 USD). Przejazd na
Górę Przemienienia Pańskiego – wjazd na Górę Tabor. Kolacja i nocleg w Betlejem.
7 dzień: JEROZOLIMA — Śniadanie. Przejazd do Kościoła Świętej Anny. Przejście Drogi Krzyżowej.
Modlitwa i zwiedzenie Bazyliki Grobu Pańskiego. Czas wolny na starym mieście. Wizyta pod Ścianą
Płaczu. Kolacja i nocleg w Betlejem.
8 dzień: TEL AVIV –KATOWICE/Kraków — Śniadanie. Transfer do Yad Vashem - Muzeum Ofiar
i Bohaterów Holokaustu. Następnie przejazd do Ein Karem – miejsce nawiedzenia Świętej Elżbiety i narodzin
Jana Chrzciciela. Przejazd do Jerozolimy. Czas wolny na starym mieście. Transfer na lotnisko w Tel Aviv.
Wylot do Krakowa o godz. 20:40. Planowany przylot do Polski 23:35.
CENA:

45 osób i więcej - 880 USD

CENA ZAWIERA:
Przelot lotem rejsowym, transport komfortowym autobusem na terenie Izraela
7 noclegów – Hotel 3*** w pok. 2, 3- os. (jedynki za dopłatą – 150 USD)
śniadania, obiadokolacje
Ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
Koszty zwiedz. wg programu
Opieka duchowa Kapłana
Przewodnik z jęz. polskim
Paszport ważny minimum 6 miesięcy – proszę podać datę ważności przed odlotem.

str. 35

IDŹ ogłoś to po górach

ROZUMIEĆ OFIARĘ
Protokół obrad Komitetu Kościelnego z 1934 roku
(w rubryce „Kronika…”) wzrusza troską o materialny byt
księdza, wyposażenie plebanii i o stan kościoła. Patrząc
wstecz z dzisiejszej perspektywy można zauważyć jak wielkie
zmiany zaszły w naszej kulturze i współczesnym świecie.
Ogromny udział ma w tym medialne kłamstwo i manipulacja
słowem, które przyczynia do pomnażania zła, a czasem do
utraty wiary. XXI wiek, a diabeł ciągle przekręca słowa
i jak w raju manipuluje prawdą. Z artykułu ks. Henryka
Zielińskiego „Płacić czy nie płacić” (Idziemy nr 11 /649),
wypływa wniosek o konieczności czerpania wiedzy ze źródła
prawdy, a nie od oszczercy (bo takie jest znaczenie słowa
„diabeł”) i jego bardziej lub mnie świadomych współpracowników.
Znalazłem się w doborowym towarzystwie. Nie tylko
moimi wypowiedziami manipuluje ostatnio kilka portali
internetowych działających w Polsce i zagranicą. Jerusalem
Post po rocznicy Marca ‘68 zmanipulował słowa premiera
Mateusza Morawieckiego, przypisując mu dumę z powodu
„antysemickich” rozruchów. W rzeczywistości premier
mówił o dumie z powodu wystąpień studentów, którzy
próbowali się komunistycznym rozgrywkom i represjom
przeciwstawić. A dzień wcześniej na wielu działających
u nas portalach i w mediach elektronicznych zmanipulowano słowa samego papieża Franciszka: jakoby papież
był przeciwko składaniu i przyjmowaniu ofiar przy okazji
zamawiania intencji mszalnych.
Co zatem powiedział Franciszek podczas audiencji
środowej 7 marca? Kontynuując cykl katechez o Mszy
Świętej, papież komentował Modlitwę Eucharystyczną. Mówił, że ofiara Chrystusa i Kościoła obejmuje
wszystkich. Dlatego w Modlitwie Eucharystycznej nic nie
jest zapomniane, ale wszystko zostaje skierowane do Boga.
Zachęcał, abyśmy, uczestnicząc we Mszy, przedstawiali
swoje prośby Bogu na dwa sposoby: „I jeżeli mam jakąś
osobę, kogoś z rodziny, przyjaciół, którzy są w potrzebie lub
przeszli już z tego świata do innego, mogę ich wymienić
w tym momencie, w ciszy, w swoim duchu, albo prosząc
o wymienienie ich. »Ale, ojcze, ile trzeba zapłacić, aby to
imię, które chcę, było wymienione?«. »Nic«. Zrozumieliście
to? Nic! Za Mszę się nie płaci. Msza jest ofiarą Chrystusa,
która jest darmowa. Odkupienie jest darmowe. Jeżeli chcesz
złożyć ofiarę, to bardzo proszę, zrób to, ale za nią się nie
płaci” (cyt. za Radiem Watykańskim).
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Co jest zaskakującego w słowach Ojca Świętego?
O tym, że Msza Święta jest uobecnieniem jedynej Ofiary
Chrystusa, której nie można sobie kupić za żadną cenę,
wiedzą już dzieci przed Pierwszą Komunią. Wypadałoby,
żeby wiedzieli także pracownicy mediów zajmujący
się Kościołem. Ofiara Chrystusa została już złożona za
wszystkich, my zaś możemy w niej uczestniczyć dzięki
temu, że przed swoją Męką ustanowił On sakrament tej
Najświętszej Ofiary – Eucharystię. Do tego, żeby Msza
Święta była sprawowana, niezbędni są jednak kapłani.
Nie przypadkiem sakrament kapłaństwa Chrystus ustanowił
w tym samym miejscu i czasie, co Eucharystię. Jeśli wierni
chcą, żeby nie ustało celebrowanie Eucharystii, nie mają
za nią płacić, ale mają obowiązek utrzymać kapłanów.
Pismo Święte wielokrotnie o tym przypomina.
Przyjęło się więc, że ten, kto na dany dzień podaje
intencję do Mszy Świętej, przejmuje na siebie obowiązek
zapewnienia księdzu w tym dniu utrzymania. W Polsce
i w wielu innych krajach dokonuje się to przez składanie
przy tej okazji tzw. stypendiów mszalnych. Wysokość
stypendium jest dobrowolna. Kapłan nie może uzależniać
przyjęcia intencji od złożenia ofiary. Za sprzeniewierzenie
się tej zasadzie prawo kościelne przewiduje dla księży
surowe kary. Żeby jednak było sprawiedliwie i zgodnie
z Bożym przykazaniem miłowania bliźniego jak siebie
samego, logicznie stypendium mszalne powinno stanowić
trzydziestą część naszych miesięcznych dochodów. Co
innego powinna ofiarować uboga wdowa, a co innego
dyrektor banku. Znowelizowany wykaz przykazań kościelnych przypomina, że wszyscy wierni mają obowiązek
troszczyć się o potrzeby materialne Kościoła tak samo,
jak „w niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy
Świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych”.
Stypendium mszalne nie jest zapłatą za Mszę.
Podobnie jak stypendium studenckie nie jest zapłatą za
naukę. Jest to wsparcie dla tych, którzy z różnych przyczyn
są aktualnie oddelegowani w społeczeństwie do „niedochodowych” zadań. A trzeba pamiętać, że w Polsce dla wielu
księży stypendia mszalne są jedynym źródłem utrzymania.
Ksiądz, nawet gdyby z różnych przyczyn celebrował jednego
dnia więcej Mszy Świętych, może zatrzymać na swoje
utrzymanie tylko jedno stypendium. Pozostałe przekazuje
na cele charytatywne.
„Zrozumieliście to?” – pytał Franciszek pod koniec
swojej katechezy. Nie powiedział, żeby nie składać i nie
przyjmować stypendiów mszalnych, tylko żeby nie kupczyć
Chrystusową Ofiarą. Czy trudno to zrozumieć, szczególnie
kiedy się odpowiada za kształtowanie opinii publicznej
przez media? Nietrudno, ale wrogowie Chrystusa i jego
Kościoła nie od dzisiaj gotowi są dobrze płacić za rozpowszechnianie fake newsów – kiedyś powiedzielibyśmy:
bredni – wyliczonych na skłócenie wiernych z księżmi,
a księży z papieżem.
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Pomóż Emilce - podaruj jej 1% swojego podatku!
Emilka jest podopieczną Fundacji Dzieciom " Zdążyć z Pomocą".
Tam posiada swoje subkonto, na którym gromadzi pieniądze na codzienną rehabilitację,
turnusy i specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny.
Rehabilitacja Emilki będzie trwała całe życie. Codzienne ćwiczenia pod okiem wykwalifikowanych terapeutów oraz ich kontynuacja w domu przez rodziców, mają na celu polepszyć
komfort życia Emilki, zmniejszyć spastykę mięśni, jak najdłużej zapobiec powstawaniu bolesnych
przykurczy, poprawić pracę jelit a tym samym zmniejszyć bóle brzuszka u dziecka.
Emilka ma 7 lat. Nie siedzi, nie chodzi, nie obraca się, prawie nie widzi, nie mówi.
Rehabilitacja Emilki jest możliwa tylko i wyłącznie dzięki pomocy Darczyńców.

Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę". W celu szybszej weryfikacji i księgowania wpłat bardzo prosimy nie wpisywać zdrobnień, słów odmienianych przez przypadki i wyrazów: dla,
na, leczenie, rehabilitacja itp.
2. Wpłacając pieniądze 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.
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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).

SALON
KOSMETYCZNY
„Twoje 5 Minut”

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

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

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

ul. Łagodna 13, Tel.: 0-784-002-557

NABOŻEŃSTWA W CIĄGU ROKU:
Nowenna do MB Częstochowskiej - środa 1800
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 uzgodnieniu dnia i godziny
Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce
nr 11 8131 0005 0014 6157 2000 0010
IDŹ ogłoś to po górach - Czasopismo parafialne;
Redakcja: ks. Proboszcz Jacek Jaskiernia, Andrzej Dżoń,
Lucyna Dżoń. Kontakt z redakcją w kancelarii parafialnej
lub przez Duszpasterzy. Nakład: 1000 egz.
Parafia p.w. M.B. Częstochowskiej, 34-350 Żabnica,
ul. ks. Karola Śmiecha 167

www.parafiazabnica.pl
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MISTERIUM

MĘKI

NIEDZIELA

PAŃSKIEJ

PALMOWA

ZNAKI
A gdy się spełni
chwil czterdzieści
na miarę lat
bądź dni co przeszły
wtedy na niebie
znakiem tęczy
koniec potopu
Bóg obwieści

Gdy Lud Wybrany
odrzucił Miłość
co go wywiodła
z ziemi niewoli
przez lat czterdzieści
w pyle pustyni
uczył się wiary
i Bożej woli

Przez dni czterdzieści
po Zmartwychwstaniu
Jezus   objawił
zwycięstwo życia
obiecał Ducha
którego mocą
w chlebie pozostał
nam do spożycia

Prawo Przymierza
zniósł z Synaju
Mojżesz po dniach
czterdziestu postu
a Bóg w kamieniu
słów dziesięć wyrył
które zbawienia
są   nam pomostem

Czterdzieści nocy
i dni czterdzieści
przepościł Jezus
w pokusach trudzie
zanim poruszył
świat Ewangelią
by znowu w raju
mogli żyć ludzie

Tęcza Dekalog
Obiecana Ziemia
Dobra Nowina
i Wniebowstąpienie
każda czterdziestka
ukryta w Biblii
zwiastuje życie
i świata zbawienie

A.M.D.

