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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,
„przez którego zostaliśmy uświęceni w prawdzie” (J 17,19)
Kochani!

Świętość najczęściej kojarzy się z wyjątkowym
wybraństwem, heroizmem wiary, który niebo
potwierdza cudem, a Kościół beatyfikacją lub
kanonizacją. Przygotowujemy się do odpustu świętego
Jana z Kęt. Uczonego o sercu pełnym miłosierdzia.
Jego niewyraźny wizerunek z pomroku dziejów rozświetla z witraża nasz ołtarz. Za to twarz błogosławionego Jana Pawła II jest nie tylko zapisana na milionach współczesnych obrazów, ale głęboko w sercach
tysięcy świadków jego pontyfikatu. W tym roku po
raz pierwszy 22 października będziemy obchodzić
ustanowione na ten dzień liturgiczne wspomnienie
błogosławionego Papieża. W homilii beatyfikacyjnej Benedykt XVI powiedział do Polaków „Swoim
świadectwem wiary, miłości i odwagi apostolskiej,
pełnym ludzkiej wrażliwości, ten znakomity Syn
narodu polskiego, pomógł chrześcijanom na całym
świecie, by nie lękali się być chrześcijanami, należeć
do Kościoła, głosić Ewangelię”.
Święci dają nam przykład i dodają odwagi, abyśmy nie lękali się postępować za Panem Jezusem
w każdym czasie. Niezależnie od epoki, wyborów
politycznych, klimatu cywilizacyjnego każdy chrześcijanin powinien dawać świadectwo prawdzie Ewangelii. Starać się skutecznie żyć blisko Chrystusa na
co dzień tak blisko, aby nikt i nic nie mogło zerwać
naszej komunii z Bogiem. Ta komunia jest fundamentem świętości. Jest świętością.
Po każdej godnie przyjętej komunii świętej jesteśmy święci. Jeżeli w każdej chwili jesteśmy gotowi
zjednoczyć się z Panem Jezusem – jesteśmy świę-

ci. Podczas Misji Parafialnych Żabnica była pełna
świętości, podczas każdego odpustu podobnie. Cały
czas my sami z pomocą Bożą wspomagamy się
w tej drodze do pełni świętości, to znaczy w drodze
tam, gdzie żadne zło już nas od Boga nie oddali.
Świat nas nie prowadzi do nieba, a wydarzenia,
które obserwujemy w mediach sugerują, że wręcz
przeciwnie. Dlatego, jak pisze św. Paweł, musimy
„Pana Chrystusa mieć w sercach za Świętego i być
zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga
się od nas uzasadnienia tej nadziei, która w nas jest.»
Pomóc ma nam w tym dziele zarówno renowacja
Misji Świętych, jak i skorzystanie z łask odpustu
wraz z ożywieniem w sobie przesłania bł. Jana Pawła
II: „Nie lękajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi”.
Na tej drodze świętości wspomagał nas będzie ojciec
misjonarz, ks. Marian Papiernik, świadek żywej
wiary, który tak jak Papież, powiedział Matce Bożej – „Cały Twój”.
Zapraszam wszystkich Parafian i każdego, kto
chce nam towarzyszyć w tej duchowej pielgrzymce. Renowacja Misji rozpocznie się w czwartek,
13 października, nabożeństwem fatimskim a zakończy w niedzielę 16 października uroczystością
odpustową ku czci św. Jana Kantego. Szczegółowy
program na następnej stronie.
Już teraz przygotujmy się przez uwzględnienie tego
wydarzenia w swoich planach i przez intensywną
modlitwę w intencji naszych rodzin, sąsiadów i całej
naszej parafii.
						
Ks. Proboszcz

Pan Jezus powiedział:
„Ja jestem drogą, prawdą i życiem.”
Różaniec to droga usłana bardziej kolcami niż płatkami.
Droga, która przez ból odkrywa prawdę
o życiu, miłości i zbawieniu.
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PLAN RENOWACJI MISJI 13-16.10.2011 r.
13 października (czwartek)
godz.1700 - Nabożeństwo Fatimskie:
			
• Różaniec
			
• Msza św. z kazaniem
			
• Procesja z figurą MB Fatimskiej
14 października (piątek)
godz. 800 - Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich
		
- Adoracja Najświętszego Sakramentu z aktami przebłagalnymi
00
godz. 10 - Msza św. dla osób starszych i chorych
godz. 1500 - Koronka do Miłosierdzia Bożego
		
przed Najświętszym Sakramentem
godz. 1700 - Różaniec
godz. 1730 - Msza św. z nauką dla wszystkich
		
- Adoracja Najświętszego Sakramentu z aktami przebłagalnymi
15 października (sobota)
godz. 800 - Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich
godz. 900 - 1100 Spowiedź św.
godz. 1100 - Msza św. z nauką dla dzieci
godz. 1500 - 1700 Spowiedź św.
godz. 1700 - Różaniec
godz. 1730 - Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich
16 października (niedziela)
UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA KU CZCI ŚW. JANA KANTEGO.
Msze św. według porządku niedzielnego.
Suma opustowa o godz. 1100.
Koncelebrze przewodniczył będzie ks. kan. Władysław Rypień,
były wikariusz naszej parafii.
TAJEMNICE RADOSNE
I.1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Oto ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według
twego słowa (Łk 1,38).
I odtąd drogowskazy ustawia Pan Bóg.
Najczęściej pod górę.
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ODPUST WIELKIM DAREM
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Uzyskiwanie odpustów przez wiernych w Kościele katolickim ma wielowiekową już tradycję. Odpust
zupełny jest to darowanie człowiekowi przez Boga
wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty. Kto
uzyska odpust zupełny dla siebie uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych - ratuje
dusze z czyśćca.
WARUNKI UZYSKANIA ODPUSTU
-

Wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (dyspozycja).
Wykonać czynności obdarzone odpustem.
Wypełnić trzy warunki:
- Spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie
łaski uświęcającej.
- Przyjęcie Komunii Świętej.
- Odmówienie modlitwy w intencjach Ojca
Świętego.

Trzy warunki: spowiedź, Komunia. św. i modlitwa
w intencjach Ojca Św. mogą być dopełnione w ciągu
wielu dni przed lub po wypełnieniu danej czynności
nagradzanej otrzymaniem odpustu, ale musi być między
nimi łączność.
NIEKTÓRE ODPUSTY ZUPEŁNE
(zatwierdzone dekretem papieża Pawła VI z dnia
29.06.1968 r.)
Odpusty zupełne, które można uzyskać każdego dnia:
• Za odprawienie adoracji Najświętszego Sakramentu
przez pół godziny.

I.2. Nawiedzenie świętej Elżbiety
A skądże mi to, że Matka mojego Pana
przychodzi do mnie? (Łk 1,43).
Bóg nie musi nic udowadniać.
Ale często to robi.

•
•

Za pobożne czytanie Pisma św. przez pół godziny
z należnym szacunkiem dla Słowa Bożego i traktowanie tej czynności jako czytanie duchowe.
Za odmówienie cząstki Różańca (czyli 5 dziesiątków) w kościele, w publicznej kaplicy, w rodzinie, w społeczności zakonnej, w stowarzyszeniu
publicznym. Inne warunki:
- trzeba odmówić 5 dziesiątków bez przerwy,
- do modlitwy ustnej trzeba dodać rozmyślanie
tajemnic różańcowych,
- przy publicznym rozważaniu Różańca trzeba zapowiadać odmawiane tajemnice według
przyjętego zwyczaju.

Odpusty zupełne, które można uzyskać w oznaczonych dniach:
• Za pobożne, publiczne odmówienie hymnu Veni
Creator w dniu 1 stycznia i w uroczystość Zesłania
Ducha Świętego.
• Za pobożne odmówienie po przyjęciu Komunii
św. modlitwy „Oto ja” przed obrazem Pana Jezusa
Ukrzyżowanego, w każdy piątek Wielkiego Postu.
• Za pobożne i uroczyste odmówienie „Przed tak
Wielkim Sakramentem” z wezwaniem i modlitwą
w Wielki Czwartek i w uroczystość Bożego Ciała.
• Za pobożny udział i ucałowanie Krzyża w Wielki
Piątek.
• Za odmówienie w jakiejkolwiek używanej formule
przyrzeczeń Chrztu Świętego:
- w czasie nabożeństwa w wigilię Wielkanocy;
- w rocznicę chrztu;
• Za pobożne, publiczne odmówienie aktu wynagrodzenia „Jezu Najsłodszy” w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
• Za pobożne publiczne odmówienie aktu
oddania się rodzaju ludzkiego Jezusowi
Chrystusowi w uroczystość Chrystusa Króla.
• Za pobożne nawiedzenie cmentarza
i równocześnie pomodlenie się za zmarłych (chociażby tylko w myśli) w dniach
od 1 do 8 listopada, można codziennie
uzyskać odpust zupełny, który można
ofiarować jedynie za zmarłych.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Za pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy oraz odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę
w Boga” w Dniu Zadusznym. Odpust ten można
ofiarować tylko za zmarłych.
Za publiczne odmówienie hymnu „Ciebie Boże
wysławiamy” w ostatni dzień roku jako podziękowanie Panu Bogu za otrzymane łaski.
Za przyjęcie Pierwszej Komunii Św., albo za pobożny udział w ceremonii Pierwszej Komunii Św.
Za odprawienie rekolekcji przynajmniej przez 3 dni.
Za pobożny udział w kilku naukach misyjnych
i uroczystym ich zakończeniu.
Za przyjęcie z pobożnym usposobieniem błogosławieństwa papieskiego „Urbi et Orbi” (nawet przez
radio lub telewizję).
Za udział w nabożeństwie podczas pasterskiej wizytacji.
Za nawiedzenie kościoła parafialnego w dniu
święta tytularnego – u nas w święto Matki Bożej
Częstochowskiej i w dniu św. Jana Kantego.
Za pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy zakonnej w dniu święta Założyciela zakonu.
Jeżeli nie ma kapłana, który udzieliłby umierającemu sakramentów i odpustu zupełnego, to Kościół mu je udzieli w momencie śmierci, jeżeli
jest odpowiednio dysponowany i o ile za życia
miał zwyczaj odmawiania jakichkolwiek modlitw.
Do uzyskania tego odpustu chwalebną jest rzeczą
posługiwać się krucyfiksem lub krzyżem. Taką
odpowiednią dyspozycją w godzinie śmierci jest
stan łaski uświęcającej i wolność do przywiązania
do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego.

I.3. Narodzenie Jezusa
Dziś narodził się wam
Zbawiciel, którym jest
Mesjasz, Pan (Łk 2,11).
Nawet maleńka prawda
może być początkiem
wielkiej nadziei.
I.4. Ofiarowanie Jezusa
w świątyni
Oto Ten przeznaczony jest...
na znak, któremu sprzeciwiać się będą (Łk 2,34).
Prawda w oczy kole, zwłaszcza żyjących w grzechu.
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Od stycznia 2002 r. za pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego można w całej Polsce
uzyskać odpust zupełny.
Penitencjaria Apostolska 12 stycznia 2002 r. wydała
akt, w którym udziela pod zwykłymi warunkami odpustu każdemu wiernemu, który „pobożnie odmówi
Koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii,
publicznie wystawionego lub też przechowywanego
w tabernakulum”.
Jeżeli zaś ci wierni z powodu choroby (lub innej
słusznej racji) nie będą mogli wyjść z domu, ale odmówią Koronkę do Miłosierdzia Bożego z ufnością
i z pragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz gotowością okazania go innym, to pod zwykłymi warunkami
również zyskują odpust zupełny.
Dekret dotyczy całego terytorium Polski.
Niniejszy dekret ma moc wieczystą. Bez względu
na jakiekolwiek przeciwne rozporządzenia.
Kościół zachęca wiernych, aby ofiarowali uzyskiwane odpusty za zmarłych, przez co uzyskają
odpust zupełny dla siebie w godzinie śmierci. Należy
pamiętać, że odpusty zupełne jak i cząstkowe można
uzyskać tylko za siebie lub za zmarłych, nie można
ich natomiast ofiarować za żywych.
STEFAN WYSZYŃSKI
ARCYBISKUP METROPOLITA GNIEŹNIEŃSKI
I WRASZAWSKI, PRYMAS POLSKI,
OJCZE ŚWIĘTY!
Rektor kościoła parafialnego w Żabnicy w Archidiecezji
Krakowskiej
upadając do stóp Jego Świątobliwości uprzejmie prosi
o odpust zupełny dla wierzących, po odprawieniu
Spowiedzi św. i po umocnieniu Komunią św.,
który mogli by zyskać na święto tytularne i w dzień Świętego Jana Kantego, którego jako patrona drugorzędnego tymże pismem także ustanawiamy,
lub jeden z siedmiu najbliższych dni,
jeśli w/w kościół nawiedzą
i na intencję papieską się pomodlą.
Na mocy specjalnych uprawnień od papieża Piusa XII,
przez dekret Kongregacji do Spraw nadzwyczajnych Kościoła z 16 grudnia 1948 r., które nam zostały udzielone
zgodnie z prośbą na siedem lat pod zwykłymi warunkami.
Decyzja jest niezależna od jakichkolwiek sprzeciwów.
W Warszawie dnia 31 miesiąca maja roku Pańskiego 1952 r.
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Z nauczania
Ojca Świętego ...

DROGOWSKAZY

W czasie, gdy wydaje się, że demony
targają naszym narodem w odwecie za
umiłowanie Najświętszej Marii Panny, za Orędzie
Miłosierdzia Bożego, za sługę Bożego kard.
Wyszyńskiego, za błogosławionych: ks. Jerzego
Popiełuszkę i Jana Pawła II, trzeba przypominać
źródła chrześcijańskiej mocy i świętości.
Już sześć lat minęło od dnia, w którym zebraliśmy
się na tym Placu, aby celebrować pogrzeb papieża Jana
Pawła II. Ból utraty był głęboki, ale jeszcze większe
było poczucie jakiejś ogromnej łaski, która otaczała
Rzym i cały świat: łaski, która była owocem całego
życia mojego ukochanego Poprzednika, a szczególnie
jego świadectwa w cierpieniu. Już tamtego dnia czuliśmy unosząca się woń świętości, a Lud Boży na różne
sposoby okazywał swoją cześć dla Jana Pawła II. Dlatego chciałem, aby - przy koniecznym poszanowaniu
prawa Kościoła - jego proces beatyfikacyjny przebiegał
w sposób możliwie najszybszy. I oto nadszedł oczekiwany dzień; przyszedł szybko, ponieważ tak podobało
się Bogu: Jan Paweł II jest błogosławiony (…).
Jan Paweł II jest błogosławiony ze względu na
swą wiara, mocną i wielkoduszną, wiarę apostolską.
Przychodzi na myśl błogosławieństwo: „Błogosławiony
jesteś Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci

tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie” (Mt 16,17). Cóż takiego objawił Ojciec niebieski
Szymonowi? To, że Jezus jest Chrystusem, Synem
Boga żywego. Na mocy tej wiary Szymon staje się
Piotrem, Opoką, na której Jezus może zbudować swój
Kościół. Bycie błogosławionym na wieki Jana Pawła
II, które Kościół dziś z radością ogłasza, wpisane jest
w te właśnie słowa Chrystusa: „Błogosławiony jesteś,
Szymonie” i „Błogosławieni, którzy nie widzieli,
a uwierzyli”. Jest to błogosławieństwo wiary, którą Jan
Paweł II otrzymał w darze od Boga Ojca dla budowania
Kościoła Chrystusowego (…).
Dziś jawi się naszym oczom, w pełnym duchowym
świetle Chrystusa zmartwychwstałego, postać umiłowanego i czczonego Jana Pawła II. Dziś jego imię zostaje
włączone w poczet świętych i błogosławionych, których
on sam takimi ogłosił podczas prawie 27 lat swojego
pontyfikatu, przypominając z mocą o powszechnym
powołaniu do wyżyn życia chrześcijańskiego, do
świętości, (…). Wszyscy członkowie Ludu Bożego biskupi, kapłani, diakoni, wierni świeccy, zakonnicy,
zakonnice - jesteśmy w drodze ku ojczyźnie niebieskiej, gdzie nas poprzedziła Dziewica Maryja, złączona w szczególny i doskonały sposób z tajemnicą
Chrystusa i Kościoła.
(…) Jan Paweł II wypowiedział podczas swej
pierwszej uroczystej Mszy świętej na placu św. Piotra
niezapomniane słowa: „Nie lękajcie się! Otwórzcie,
otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!”. To, o co
nowo-wybrany Papież prosił wszystkich, sam wcześniej
uczynił: otworzył dla Chrystusa społeczeństwo, kulturę, systemy polityczne i ekonomiczne, odwracając
z siłą olbrzyma - siłą, którą czerpał z Boga - tendencję, która wydawała się być nieodwracalna.
Swoim świadectwem wiary, miłości i odwagi apostolskiej, pełnym ludzkiej wrażliwości, ten znakomity
Syn Narodu polskiego, pomógł chrześcijanom na
całym świecie, by nie lękali się być chrześcijanami,
należeć do Kościoła, głosić Ewangelię. Jednym słowem: pomógł nam nie lękać się prawdy, gdyż prawda

I.5. Odnalezienie Jezusa w świątyni
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni (Łk 2,46).
Często znaleźnie Boga polega na ciągłym poszukiwaniu Jego
obecności
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jest gwarancją wolności. Jeszcze bardziej dosadniej:
przywrócił nam siłę wiary w Chrystusa, gdyż jest
on Redemptor hominis, Odkupicielem człowieka.
Karol Wojtyła zasiadł na Stolicy Piotrowej przynosząc
ze sobą głęboką refleksję nad konfrontacją pomiędzy
marksizmem i chrześcijaństwem, skupioną na człowieku. Jego przesłanie brzmiało: człowiek jest drogą
Kościoła, a Chrystus jest drogą człowieka. (…) Tak,
poprzez długą drogę przygotowania Wielkiego Jubileuszu, na nowo ukierunkował chrześcijaństwo
ku przyszłości, Bożej przyszłości, wykraczającej
poza historię, lecz również w niej zakorzenionej.
Ten ładunek nadziei, który w pewien sposób został zawłaszczony przez marksizm oraz ideologię
postępu, słusznie oddał on chrześcijaństwu. W ten
sposób przywrócił nadziei jej autentyczne oblicze, aby
móc przeżywać dzieje w duchu „adwentu”, osobistej
i wspólnotowej egzystencji skierowanej na Chrystusa,
w którym wyraża się pełnia człowieka i spełnienie jego
oczekiwań sprawiedliwości i pokoju.
(…)Zawsze uderzał mnie i budował przykład jego
modlitwy: zanurzał się w spotkaniu z Bogiem, pomimo rozlicznych trudności jego posługiwania.
A potem świadectwo jego cierpienia: Pan pozbawiał
go stopniowo wszystkiego, lecz on pozostawał skałą,
zgodnie z wolą Chrystusa. Jego głęboka pokora zakorzeniona w intymnym zjednoczeniu z Chrystusem,
pozwoliła mu dalej prowadzić Kościół i dawać światu
jeszcze bardziej wymowne przesłanie, i to w czasie, gdy
topniały jego siły fizyczne. W ten sposób doskonale
zrealizował on powołanie każdego kapłana i biskupa: bycia jednym z Chrystusem, z Tym, którego
codziennie przyjmuje i ofiaruje w Eucharystii.
Błogosławiony jesteś umiłowany Papieżu Janie Pawle
II, ponieważ uwierzyłeś. Prosimy, byś nadal umacniał
z nieba wiarę Ludu Bożego. Amen.

(Z homilii Ojca Świętego Benedykta XVI
podczas beatyfikacji Jana Pawła II)

„Ustanawia się, by w kalendarzach diecezji Rzymu
oraz diecezji Polski celebracja ku czci błogosławionego Jana Pawła II, papieża, wpisana została pod
datą 22 października i sprawowana była każdego
roku jako wspomnienie.
Tekst kolekty - modlitwy, która będzie odmawiana podczas Mszy świętych odprawianych ku czci
nowego błogosławionego:
Boże, bogaty w miłosierdzie, z Twojej woli błogosławiony Jan Paweł II, papież, kierował całym
Kościołem, spraw, prosimy, abyśmy dzięki jego
nauczaniu z ufnością otworzyli nasze serca na
działanie zbawczej łaski Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka. Który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie
wieki wieków.”
(Z Dekretu Kongregacji Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów.)

TAJEMNICE ŚWIATŁA
II. 1.Chrzest Jezusa w Jordanie
A gdy Jezus został ochrzczony... głos z nieba mówił: „Ten jest mój
Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (Mt 3,16-17).
Jesteśmy ochrzczeni, ale czy Bóg może mieć w nas upodobanie?
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JESTEŚCIE NADZIEJĄ
ŚWIATA I KOŚCIOŁA

Homilia ks. Bp. Tadeusza Rakoczego
podczas udzielania Sakramentu
Bierzmowania
w kościele parafialnym p.w. Matki Boskiej
Częstochowskiej i św. Jana Kantego
w Żabnicy w 2011 roku
Umiłowani Bracia i Siostry,
Rodzino Parafialna pod wezwaniem Matki Bożej
Częstochowskiej w Żabnicy,
wszyscy mili Goście
z bliska i z daleka.
Droga młodzieży:
uczennice i uczniowie
III klas gimnazjum i
I klas szkół średnich,
którzy intensywnie
przygotowujecie się do
tego, co was czeka w
przyszłości i ku czemu
idziecie z Bożą pomocą. Dziś właśnie na tej
drodze przyjmiecie Sakrament Bierzmowania.
Wszyscy Bracia i
Siostry, którzy w tej
uroczystości uczestniczycie, poczuliście potrzebę serca, aby być z
tymi bliskimi waszemu sercu młodymi chrześcijanami
w tak ważnej w ich życiu i w życiu Kościoła chwili
i modlić się za nimi i z nimi.
Z radością patrzę na młode siostry Albertynki i dziękuję Bogu przez założyciela św. Brata Alberta za owoce
waszego charyzmatu, za to wszystko, co dobrego dzieje
się dzięki wam w tej parafii i całej naszej diecezji.

Pozdrawiam całą waszą tutejszą Wspólnotę.
Czcigodny księże Kanoniku Jacku - proboszczu tej
Parafii, księże Macieju - wikariuszu i katecheto.
I wy, Duszpasterze tutejsi, którzy pomogliście tej
młodzieży przygotować się godnie (mam nadzieję)
do przyjęcia Sakramentu Siedmiu Darów Ducha św.
i współpracować z nimi przez całe życie. Ks. Prałacie
Stanisławie, Dziekanie tej pięknej części naszej diecezji
i wszyscy Bracia Kapłani. Sąsiedzi, Przyjaciele.
Wy wszyscy Bracia w Kapłaństwie, którzy jesteście
obecni przy tym wieczernikowym stole Eucharystycznym - razem z wami błogosławię i pozdrawiam tę
Młodzież, a także ich rodziców, rodzeństwo, babcie,
dziadków, chrzestnych rodziców, świadków bierzmowania, wszystkich krewnych, przyjaciół, nauczycieli - wszystkich,
którzy uczestniczą w tej
uroczystości.
Droga Młodzieży,
modlę się razem z wami
i za was. Tę Mszę św.
ofiaruję w tej intencji,
aby łaska sakramentu Bierzmowania była
w was. Aby przy waszej
współpracy była pełna i
przez całe życie przynosiła w was obfite owoce
wiary, radości, miłości,
dobra, prawdy i wierności Bogu. Trzeba sobie
uświadomić, że ta świątynia staje się dziś wieczernikiem zesłania Ducha św. Trzeba byście otworzyli
wasze umysły i serca, całe wasze życie - na obecność
Boga, Stwórcy i Odkupiciela. Na Jego dar i zadania.
A w tym szczególnym okresie, gdy wciąż przeżywamy
beatyfikację Ojca Świętego, Jana Pawła II, i gdy coraz bardziej uświadamiamy sobie sprawę z tego, kim

II.2. Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
Odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam
Matka Jezusa ( 2,1).
Obecność Maryi gwarantuje obecność Jezusa i przemianę
na lepsze.
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był dla całego Kościoła i dla nas, wtedy staramy się
pełniej jeszcze odpowiedzieć na bogactwo jego nauki
i na wołanie: „Otwórzcie, otwórzcie drzwi Chrystusowi”
i ufnie polecamy się jego wstawiennictwu u Boga.
Te same słowa od dłuższego czasu wypowiadam we
wszystkich parafiach, w których udzielam Sakramentu
Bierzmowania. Dzisiaj kieruję je do was, aby umocnić
was w wierze i wierności Kościołowi oraz jeszcze
bardziej otworzyć was na dar i zadanie. Byście jeszcze
bardziej czuli się pokoleniem Jana Pawła II.
Moi drodzy, 1 maja, pięć miesięcy temu, dokładnie
w oktawę Wielkanocną, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, przeżyliśmy tę błogosławioną i niezwykłą w swej
treści i wyrazie uroczystość wyniesienia do chwały ołtarzy sł. Bożego Jana Pawła II. Uroczystość ta, jak całe
jego życie, nauka i apostolskie posłannictwo, wpisuje
się głęboko nie tylko w nasze życie - życie Polaków,
ale w życie wszystkich ludzi dobrej woli na całym
świecie. Macie to szczęście, że w atmosferze i łasce
tego wielkiego wydarzenia, kiedy on przychodzi do nas,
w nowej postaci, w tajemnicy świętych obcowania
przyjmiecie Sakrament Chrześcijańskiej Dojrzałości.
Nasze wspomnienia pozostaną z nim związane na zawsze. Ożywiać one będą w was i przez was we wspólnocie Kościoła owoce daru mądrości, rozumu, rady
i męstwa, umiejętności i pobożności oraz darów bojaźni Bożej. Służyć będzie przez to rozwojowi waszego
człowieczeństwa zgodnie ze stwórczym i zbawczym
planem Wszechmogącego i Miłosiernego Boga.
„Drodzy młodzi Przyjaciele”, te słowa od których
najczęściej błogosławiony Jan Paweł II rozpoczynał
każde przemówienie do młodzieży, najlepiej oddaje
jego stosunek do młodego człowieka. Byli i są mu
młodzi ludzie najbliżsi: „pokładam, pokładam w nich
nadzieję”. Jest dla nich najlepszym przyjacielem i ojcem. Zachęca ich do trudnej, ale i pięknej pracy nad
sobą. Zarówno jako papież, jako młody wikary, jako
młody kapłan, a potem pasterz kościoła krakowskiego poświęca młodzieży swój czas. Otacza ją troską
i sercem pełnym wiary, radości i miłości.

Sam tego doświadczyłem, gdyż był moim profesorem. Od pierwszego roku studiów teologicznych,
przed każdym wykładem pytał nas o różne sprawy
naszego życia: „Chłopcy coście jedli na śniadanie?”,
„Co czytaliście?”, „Gdzieście byli?” „Jak się czujecie?”
A potem, żeby się z nami zapoznać, czytał przed każdym wykładem po kolei nasze nazwiska i patrzył na
każdego z nas, na nasze twarze, aby nas zapamiętać
i umieścić w sercu. Potem mówił żartobliwie: ”Jest was
tylu, że jeśli myślicie, że was wszystkich zapamiętam,
to się mylicie.” Zawsze starał się ochronić młodych
ludzi przed ateistyczną indoktrynacją i zgubnymi drogami życia. Dawał odpowiedzi na uniwersalne pytania,
wyzwania i problemy, które najbardziej niepokoiły
młodego człowieka.

II.3. Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas
się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię” (Mk 1,14-15).
Nie mamy nawracać świata, lecz siebie. To o wiele trudniejsze.
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Przede wszystkim starał się dawać odpowiedź wyczerpującą na pytanie o sens istnienia. Mówił o roli
wiary, a więc o Bogu. Ogromnie leżała mu na sercu
sprawa możliwości ludzkiego serca, a więc - czystych
uczuć budzących się między kobietą i mężczyzną.
Ukazywał kierunki i wymiary miłości oblubieńczej,
rodziny, po prostu ludzkiej miłości, której źródłem
jest Bóg. Starał się kierować wzrok młodych ludzi
poza horyzonty doczesności. Kreślić plan na życie
zgodne z prawem naturalnym, z prawem człowieka
i prawem objawionym, Bożym. Wskazywał drogi,
jakimi należy iść ku pełni człowieczeństwa i ostatecznemu przeznaczeniu, a więc drogi świętości.
Jakież wymowne są słowa, które wypowiedział
do młodych w czasie pierwszego spotkania z nimi
w niecały miesiąc po wyborze na stolicę apostolską: „Dziękuję wam gorąco, za to, że przyszliście
mnie odwiedzić, przynosząc mi cenny dar waszej
młodości. Waszych oczu pełnych radości i życia, waszych twarzy jaśniejących ideałami. W czasie tego
pierwszego spotkania pragnę wyrazić wam oprócz
intensywnych moich uczuć miłości, moją nadzieję.
Tak moją nadzieję, ponieważ wy stanowicie obietnicę jutra. Wy jesteście nadzieją Kościoła i społeczeństwa. Wpatrując się w was, myślę z drżeniem
i ufnością o tym, co was czeka w życiu i o tym, kim
będziecie w jutrzejszym świecie. I pragnę zostawić
wam jako wskazanie trzy myśli: szukajcie Jezusa,
Kochajcie Jezusa, dawajcie świadectwo Jezusowi”.
A jakże aktualne są dla was, droga Młodzieży,
słowa z przemówienia błogosławionego Jana Pawła
II na Westerplatte 12 czerwca 1987 roku. „Ta moc,
którą przynosi Chrystus, która zawiera się w
Ewangelii jest potrzebna, aby od siebie wymagać.
Aby postępowaniem waszym nie kierowała chęć
zaspokojenia własnych pragnień za wszelką cenę,
ale wyższe wartości. Spełnimy to, co jest słuszne,
co jest moim powołaniem, co jest moim zadaniem.
Powiedziałem przed czterema laty na Jasnej Górze:
‘musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od

was nie wymagali’. I wbrew wszystkim wirażom
ułatwionego życia – musicie od siebie wymagać,
tzn. więcej być. W punkcie , który ukazuje Boże
przykazanie człowiek wybiera między dobrem
a złem. W pierwszym wypadku rośnie jako człowiek,
staje się tym, kim ma być. W drugim wypadku,
kiedy wybiera zło, człowiek się degraduje. Grzech
pomniejsza człowieka. Zagrożeniem jest klimat relatywistyczny, zagrożeniem jest rozchwianie zasad
i praw na których buduje się godność człowieka.
Zagrożeniem są wszelkie opinie poglądów, które
temu rozluźnieniu służą.”
Drogie Dziewczęta i drodzy Chłopcy jest się nad
czym zastanawiać. Niech przeżycie beatyfikacji Jana
Pawła II i jego wstawiennictwo za nami u Boga
przez Maryję, Matkę Bożą i naszą, której się zawierzył
i oddal całe swoje życie; „Totus Tuus”- cały Twój.
Niech ubogaca was w dary i zadania jakie dziś otrzymujecie w Kościele od Ducha Świętego – Rozdawcy owoców Paschalnej Tajemnicy Jezusa Chrystusa.
Dlatego mówię wam dziś - szukajcie Chrystusa
z obiektywizmem, uczciwością i odwagą. Wierzcie
w Chrystusa, zaufajcie Mu i kochajcie Tego, który stał się Człowiekiem, aby oświecić nasze umysły Prawdą, którą jest Duch sam, aby dać naszej
woli moc czynienia dobra i zburzyć okowy niewoli
i zła. Aby dać wam porywającą zdolność zwrócenia
się ku Absolutowi, ku Nieskończoności, byście mogli
z rozbrajającą prostotą wołać do Niego: Abba Ojcze. Wierzcie w Chrystusa kochani moi i niech ta
wiara odmienia wasze życie. Niech dokona w was
radykalnej przemiany wewnętrznej, niech stanie
się obecnością i świadectwem w świecie i niech
wyraża się na wszystkich płaszczyznach waszej
codzienności, waszej wiary i oddania Bogu.
Budujcie na tej wierze życie w wymiarze osobistym,
rodzinnym, społecznym, politycznym, kulturalnym,
artystycznym, koleżeńskim, szkolnym. Wnoście swą
wiarą w społeczeństwo coś nowego, niezwykłego,
oryginalnego i młodzieńczego. Dzięki swej wierze

II.4. Przemienienie Pańskie na górze Tabor
Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę... Gdy
się modlił, wygląd Jego twarzy odmienił się, a Jego odzienie stało
się lśniąco białe... Z obłoku odezwał się głos: „To jest Syn mój,
Wybrany, Jego słuchajcie” (Łk 9,28.35).
Droga z Bogiem i do Boga zawsze pod górę i w górę. Żeby lepiej
Go słyszeć.z
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przeobrażajcie siebie, świat i ludzi nie powierzchownie, ale od fundamentu. Ludzie wierzący w Chrystusa
ofiarują hojnie swój czas, pomysły, inicjatywy, propozycje z łatwością ponoszą wyrzeczenia na rzecz
polepszenia ludzkiej doli. Budują nowe społeczeństwo,
w którym życie jest szanowane, chronione, otaczane
opieką od początku, od poczęcia do naturalnej śmierci.
Społeczeństwo uporządkowane i przestrzegające prawa, otwarte, uznające pluralizm idei i światopoglądu.
Społeczeństwo, w którym rozwija się sprawiedliwość,

prawda, miłość i solidarność, a służba bliźniemu jest
zaszczytem i radością.
Wierzący nie zgadzają się na szukanie iluzji,
szczęścia w narkotykach i alkoholu, bo to zabija
miłość i jej ideały. Wierzący młodzi ludzie, wszyscy
ludzie wierzący starają się kochać, udzielać się,
nieść pomoc, dawać siebie dla innych i żyć pełnią
życia z bliźnimi. Pragnę także w tym kontekście
zwrócić szczególną waszą uwagę; gdyby ktoś lub
któregoś z was powoływał Bóg, gdybyście czuli delikatny głos powołania do kapłaństwa albo do życia
konsekrowanego w zakonie, to nie zamykajcie przed

Nim serc ale miejcie ufność i odwagę powiedzieć
Bogu: „Oto jestem, poślij mnie”. To On, Bóg, mówi
nam wszystkim jak żyć, ponieważ mówi nam po
co żyjemy. Objaśnia nam nasze życiowe poddania
i nasze przeznaczenie, drogę ku przyszłości. Człowiek
został stworzony przez Boga i w Jezusie jesteśmy
Jego dziećmi. Powstaliśmy z Bożej woli i z Bożej miłości. Jesteśmy na ziemi by poznawać Boga,
by Go kochać i aby Mu służyć przede wszystkim
w osobach naszych bliźnich. Tego nas uczy Chrystus
i do tego nas prowadzi, objaśniając nam rzeczywistość świata i nas samych.
Dzisiaj, w dniu Bierzmowania, tego wam życzę
Droga Młodzieży. O to się modlę, ażeby budowanie
Kościoła w was i w drugich było naprawdę owocne
i żeby w budowaniu tym umacniał was swoimi darami
Bóg, który w duszach ludzkich od samego początku,
od Zielonych Świąt, od dnia Pięćdziesiątnicy buduje
Chrystusowy Kościół.
Życzę wam, by wasza wiara była mocna, żeby
przeszła zwycięsko przez wszystkie próby i pokusy, by
była żywa, kształtowała całe wasze życie i umocniona dziś przez Ducha św. doprowadziła was do życia
wiecznego, ostatecznego celu życia na ziemi.
Niech was na tej drodze prowadzi Matka Najświętsza, Królowa Polski, Matka Boska Częstochowska,
która jest waszą Patronką, Matką Pięknej Miłości
i Dobrej Rady.
Panie zmień moje serce. Panie daj mi serce nowe.
Matko Słowa Bożego, która od początku patrzysz
na budowanie żywej świątyni Ciała Twojego Syna,
którego członkami jesteśmy, chroń w nas Jego prawdę i Jego ducha. Stój na straży naszego sumienia
i naszego człowieczeństwa. Módl się za nami błogosławiony Janie Pawle II, abyśmy życiem i słowem
głosili światu Chrystusa Odkupiciela człowieka.
Amen.

II.5. Ustanowienie Eucharystii
To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie
na moją pamiątkę! (Łk 22,19).
Często prawda jest tajemnicą. A czasami nawet „wielką
tajemnicą wiary”.
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Myśląc sercem…
SZTUKA PRZEŻYCIA
„Życie, życie jest nowelą,
której nigdy nie masz dosyć.”
Od czasów prehistorycznych człowiekowi towarzyszą marzenia o kreowaniu rzeczywistości. Począwszy
od naskalnych rysunków paleolitu aż po współczesne
telenowele. Czarowanie i oswajanie nieprzyjaznego
świata przez utrwalenie własnych o nim wyobrażeń.
Wygląda to jak echo po biblijnym nakazie „czyńcie
sobie ziemię poddaną”, który trafił na przeszkodę „cierni, ostu i trudu”.
Ciernista codzienność domaga się wytchnienia w
mniej realnym, ale przyjaźniejszym świecie. Przyjaźniejszym bo przewidywalnym, kontrolowanym i zawsze z
wyjściem awaryjnym, jak wyjście z kina z przerażającego seansu. Jeżeli sen zamieni się w koszmar zawsze
można się obudzić. Lubimy sztukę, której akcja przenosi nas w świat bezpiecznej przygody, pozytywnych
wrażeń. Wiemy, że to nie rzeczywiste, ale na chwilę
daje wytchnienie. Czasami gustujemy w koszmarach,
aby życie wydawało się mniej ponure.
Dopóki dajemy się czarować artystom i pamiętamy
o konwencji jesteśmy bezpieczni, ale jeżeli to nie czarodzieje i czarodziejki - a czarownicy i czarownice, dla
których jesteśmy „Jasiem i Małgosią” organizują nasze
życie? Jak odróżnić sztukę, która daje wytchnienie i
jest inspiracją od sztuki oszukiwania nas.
Zamiast bajkowego „domku z piernika” mamy dziś
dziesiątki ofert „cudotwórców” z banków, z biur podróży, sekt, z ugrupowań i partii politycznych. Nic

TAJEMNICE BOLESNE
III.1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
Ojcze mój, jeśli to możliwe,
niech Mnie ominie ten kielich
(Mt 26,39).
Prawda bywa trudna do przyjęcia.
Często bardzo trudna.
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do stracenia – wszystko do zyskania. Czy tyle osób
brało by pożyczki i kredyty, gdyby miało świadomość
spirali zadłużenia? Czy ktoś ryzykowałby wyjazd do
egzotycznego kurortu, gdyby miał wizję wegetacji w
poczekalni ambasady? Czy ktoś poszedłby za człowiekiem, wiedząc, że ten pozbawi go majątku, aby
kosmitom zgotować godne powitanie? Czy ktoś głosowałby na ludzi, którzy by powiedzieli, że uważają
się za „niezwykłych”, zaś „zwykli ludzie” interesują
ich co cztery lata?
Od kiedy „marketingowcy” odkryli, że dla wielu
ludzi oknem na świat, a nawet życiem stały się ekrany
telewizora i komputera, zaczęło się drugie stworzenie
świata. Tym razem bez ryzyka wolności i decydowania,
przynajmniej w zamyśle reżyserów „nowego porządku”. Zasada jest prosta: jeżeli chcemy być szczęśliwi
musimy tylko nabyć ich produkt. Z uśmiechem pożyczą każdą ilość pieniędzy, wyślą do raju, obiecają, co
zechcemy. A znają cudze pragnienia, ponieważ odpowiednie firmy zbadają nasze marzenia i potrzeby, aby
dopasować do nich odpowiednią ofertę.
Możemy zostać aktorami w filmie życia, które jest
nowelą. Noweli ludzie mogą nie mieć dosyć, a życia
czasami tak. Dlatego prawdziwe życie nie jest nowelą,
chociaż często jest sztuką. I to sztuką nie graną, lecz
przeżywaną. Przez cztery lata oglądaliśmy polityczną
nowelę o szczęściu i dobrobycie. Ale gdy aktorzy politycznej sceny zeszli z mównicy i wyruszyli autobusem
w Polskę, musiało dojść do zderzenia noweli z życiem.
Do scenariusza co rusz wdzierały się postacie bezradne,
bezsilne, rozczarowane, wściekłe – nierzeczywiście
prawdziwe.
Komunizm nauczył ludzi czytać pomiędzy
wierszami. Ważniejsze było w gazetach,
radiu i telewizji to, czego władza nie powiedziała od tego, co było czarno na białym.
Wiadomo było, że scenariusze (do czasu)
pisano w Moskwie. Dzisiaj nie wiadomo
gdzie. Wiadomo, że równie sprawnie. Przecież wystarczy miesiąc lub tydzień, aby tak,
jak wykreowano niemedialnego polityka na
opatrznościowego premiera - uczynić go
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w krótkim czasie winnym większości niepowodzeń ludzkiej dumie. Krętacz, Diabeł, Ojciec Kłamstwa,
i nieszczęść. Łatwo to sobie wyobrazić, gdy zamiast Oskarżyciel, Wąż Starodawny, Szatan, już raz nas
kreskówki symulującej katastrofę smoleńską, ktoś opu- zwiódł mówiąc: „Nie pomrzecie! Ale wie Bóg, że gdy
blikuje i we wszystkich mediach powieli autoryzowane spożyjecie owoc z tego drzewa otworzą się wam oczy
badania szczątków rdzewiejącego w Rosji polskiego i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło”(Rdz 3,4).
Tu-154 M. Nagle gazety zaczną nam uzmysławiać z
Fałszywy scenariusz, który do dzisiaj napełnia cmentaką częstotliwością, jak atakowały opozycję, ile obecny tarze. Diabelskie oszustwo, że bezkresna Boża mądrość
rząd mógł zrobić dla Polski, gdyby chciał. Nagłośniony pomieści się w naszym móżdżku. Szatańska nowela o
zostanie fałsz zarzutów wobec poprzedniego rządu. krótkim ziemskim szczęściu, które kończy się piekielną
Dzienniki przypomną sobie wygrane przez opozycję tęsknotą za Bogiem.
sprawy sądowe.
Dlatego trzeba walczyć, i to coraz otwarciej, o Dobrą
Media uświadomią głębokość kryzysu europejskiej Nowinę, że tęsknota za szczęściem, pięknem, dobrem,
gospodarki, a kabarety obśmieją obiecywane miliardy świętością i prawdą jest do spełnienia. Tylko trzeba,
euro dla Polski. Z tygodnia na tydzień okaże się, że jak w kinie, zaświecić światło, by zniknęła ekranowa
„straszny PIS” nie był taki straszny i prowadził sensow- rzeczywistość. I nie musi być to od razu światłość
ną politykę. W świetle poczynań rządu prześmiewczy wiekuista, by zamiast gry fotonów pojawił się obok
dziennikarze zaczną postulować zmianę Rzeczpospolitej prawdziwy, czasami aż do bólu, człowiek i jego prawPolskiej na Rzeczpospolitą Piłkarską, a orlik zamiast dziwa, aż do bólu, historia. Nasza historia.
korony dostanie piłkę w szpony. I tylko te szpony
Andrzej Dżoń
będą prawdziwe.
Najsmutniejsze i najniebezpieczniejsze jest to, że
trudno zauważyć w tym dziejącą się ciągle historię
zbawienia, na którą składają się nasze narodowe historie i cała historia świata. Pan Jezus powiedział do
starszyzny żydowskiej: „Królestwo Niebieskie zostanie
wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce”
(Mt 21, 43). Tak się stało. Ale po dwóch tysiącach lat,
to my, nasza zachodnia cywilizacja, przestała wydawać
owoce chrześcijańskich korzeni.
Wzrasta liczba chrześcijan na wszystkich kontynentach, oprócz Europy. Niektórzy w niej cieszą się, że
nadchodzi koniec Kościoła, nie widząc, że jest to koniec
naszej kultury. Bezkarne szyderstwa ze świętych dla
chrześcijan symboli i wydarzeń, związki jednopłciowe
i mordowanie nienarodzonych. To wszystko już było
w starożytności.
Komuś bardzo zależy, aby cofnąć nas do czasów
przedchrześcijańskich, gdy krzyż nie był barierą dla
demonów. Dlatego taką wściekłość budzi jego obrona. Wszyscy mają prawo do manifestowania swoich
poglądów i upodobań religijnych, etycznych
i estetycznych. Byle nie były to poglądy
zgodne z nauką Kościoła. Ktoś tu kręci III.2. Biczowanie Jezusa
mówiąc o tolerancji z wyjątkiem chrześcijan. Piłat wziął Jezusa i kazał Go
Ktoś nas zwodzi mówiąc, że chodzi o dobro ubiczować (J 19,1).
człowieka, o danie mu wolności, zabranej Historia i codzienne życie pokazują,
ponoć przez chrześcijańskiego Boga. Ktoś że argumentem bezsilnych
tu kłamie, przekonując nas, że nie będzie wobec prawdy jest użycie siły.
zdawania żadnego rachunku z życia. Ktoś
oszukuje mówiąc, że miłosierdzie uwłacza
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U Sióstr …

Nadsłuchiwanie Ducha
Spotykamy się dzisiaj na modlitwie w Uroczystość Zesłania
Ducha Świętego. Jest to dobra
okazja do zastanowienia się nad
tym, jakie znaczenie ma w moim
życiu Trzecia Osoba Trójcy Świętej. Może czasami zadajemy sobie pytania typu: po co w ogóle
modlić się do Ducha Świętego?
Skoro Pan Jezus za nas umarł,
odkupił nas, dał nam Eucharystię (czyli siebie) - po co jeszcze
Duch Święty? Na te i podobne
pytania poszukamy dziś wspólnie odpowiedzi przyglądając się
historii życia pewnego człowieka,
któremu my osobiście (siostry albertynki) bardzo wiele zawdzięczamy. Chodzi o Adama Chmielowskiego - Św. Brata
Alberta. Spróbujemy zobaczyć, co w jego życiu zmieniło się w momencie, gdy otworzył się na działanie
Ducha Świętego. Co wydarzyło się, gdy pozwolił
poprowadzić się Duchowi, który „wieje gdzie chce”
i zrezygnował z prowadzenia samego siebie ścieżkami, które nigdy nie wykroczą poza wąski horyzont
ludzkiego myślenia.
Jak wielu z Was pamięta Adam Chmielowski urodził
się w Igołomi koło Krakowa w 1845 roku, czyli w
czasie, gdy Polacy szczególnie dotkliwie odczuwali konsekwencje wewnętrznego nieładu w narodzie w postaci
zaborów. Wychował się w rodzinie bardzo religijnej i
zarazem patriotycznej. Przodkowie stracili wcześniej
majątek z powodu udziału w walkach powstańczych.
Tej dobrej, kochającej się rodziny nie omijały jednak
trudne doświadczenia: gdy Adam miał 8 lat stracił ojca,

III.3. Cierniem ukoronowanie Jezusa
Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo
prawdzie (J 18,37).
Prawda o zbawieniu jest tak nieprawdopodobna, że potrzebuje Boga na świadka.
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a w wieku 14 lat odeszła do Pana jego matka. Czwórką rodzeństwa zajęła się troskliwa ciotka Petronela
Chmielowska. Gdy w 1863 roku wybuchło powstanie
styczniowe, Adam - jak większość jego kolegów ze
szkoły - przyłączył się do walki o wolność Ojczyzny.
Była to wartość tak ważna i upragniona przez Polaków, że ryzykowało się dla niej bardzo realnie nawet
młodym życiem.
Te bolesne karty historii odcisnęły na Adamie niezatarte piętno - w czasie jednej z walk został poważnie
ranny, a następnie amputowano mu lewą nogę powyżej kolana. Jako osiemnastolatek rozpoczynał dorosłe
życie z perspektywą odsunięcia na margines życia,
ponieważ dla osób niepełnosprawnych w ówczesnym
społeczeństwie nie było miejsca. Jednak pasja życia była
w nim tak silna, że po kilku latach różnych perypetii
Adam rozpoczął studia w renomowanej Akademii Sztuk
Pięknych w Monachium. W tej sytuacji
życiowej był to niezwykły sukces i dowód na to, że zauważono i doceniono
jego talent malarski.
Lata studenckie spędził w gronie
młodych, dobrze zapowiadających się
artystów, o których dzisiaj mówimy:
„wielcy twórcy przełomu XIX i XX
wieku”. To najbliższe grono przyjaciół Adama tworzyli: bracia Gierym-
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scy, Witkiewicz, Brandt, Chełmoński. Po powrocie do
kraju Chmielowski bardzo aktywnie uczestniczył w
życiu kulturalnym Warszawy, Krakowa i Lwowa, dużo
malował, a jego obrazy cieszyły się coraz większym
zainteresowaniem. Okazało się jednak, że wszystko,
co do tej pory osiągnął, nie zaspokajało do końca jego
pragnień. Miał już tyle: sławę, pozycję społeczną i
perspektywy na dalszy rozwój artystyczny, a jednak
ciągle mu czegoś brakowało. Sam nie wiedział, skąd
pochodzi jakaś wewnętrzna pustka w jednym z zakątków jego serca.
Może i my czasami doświadczamy takich momentów, kiedy
widzimy, że czegoś nam brakuje
do poczucia spełnienia. Może
jesteśmy tzw. „porządnymi
chrześcijanami”, którzy solidnie realizują swoje obowiązki, a
jednak dostrzegają, że to jeszcze
nie jest pełnia życia, za jaką
tęsknimy. Czegoś nam brakuje
do pełni szczęścia, ale czego?
Dziś z perspektywy czasu wiemy, że w życiu naszego świętego w tym momencie chodziło właśnie o Ducha
Świętego. Odkrycie tej prawdy
przyszło dość późno, po długich
zmaganiach i nieoczekiwanych zmianach. Adam próbując zaradzić wspomnianej pustce wstąpił do zakonu
jezuitów, ponieważ wydawało mu się, że najlepszym
rozwiązaniem dla niego jest droga malarza - zakonnika. Ta wielkoduszna decyzja wydawała mu się wtedy
szczytem, na którym odnajdzie wszystko, czego szuka.
Paradoksalnie pobyt w zakonie przyniósł mu załamanie
i poczucie odrzucenia przez Boga. Ten trudny czas wypełniły myśli o niegodności zbawienia i depresja. Próby
leczenia w zakładzie psychiatrycznym nie przyniosły
żadnych efektów a członkowie najbliższej rodziny nie
mogli uwierzyć, że ich Adam - dusza towarzystwa izoluje się od otoczenia.

III.4. Dźwiganie krzyża na Kalwarię
Jeśli kto chce pójść za Mną... niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje
(Mk 8,34).
Wielu chrześcijan zamiast iść, szwenda
się za Panem Jezusem, nie wiadomo po
co.

Całą sytuację uratował pewien proboszcz, który rozpoznał istotę problemu. Pomógł on Adamowi zrozumieć, jakie jest prawdziwe oblicze Pana Boga, pomógł
mu wyjść poza ludzkie myślenie o Panu Bogu, czyli
otworzyć się na Ducha Świętego, który jako jedyny
może nas przybliżyć do prawdy, która nie mieści się
w zwykłym ludzkim rozumowaniu. Uświadomił mu,
że Bóg nie kocha człowieka dopiero wtedy, gdy
ten jest poprawny, porządny, sumienny, starający
się i dobry, ale kocha dużo wcześniej, od samego

początku, bezinteresownie i bezwarunkowo... Kocha
nawet wtedy, gdy odwracamy się do Niego plecami...
My ludzie nie posiadamy takiego doświadczenia
totalnie bezwarunkowej miłości i tym bardziej jest nam
trudno uwierzyć, że taką miłością kocha nas sam Bóg.
Trudno pojąć, że Bóg w taki pokorny sposób stoi przed
naszym sercem z ciągłą decyzją wejścia niezależnie od
stanu jego zabrudzenia. Trudno zrozumieć i przyjąć tą
prawdę bez Ducha Świętego, który o tym poucza. Ten
moment w życiu Adama był najbardziej rewolucyjny.
Odkrył wtedy, że prawdziwe szczęście nie leży w
tym, że ludzie, którzy mnie otaczają, są dla mnie
dobrzy i kochający, ale w tym, że ja ich kocham.
Skoro jestem tak bezwarunkowo kochany, przez Boga to nie pozostaje mi
nic innego, jak tylko tą miłość dalej
przekazać.
Zrozumiał, że prawdziwego spełnienia
nie doświadczam wtedy, gdy oczekuję,
aby inni się o mnie troszczyli, ale wtedy,
gdy ja troszczę się o innych. Tu już był
tylko jeden krok do usłyszenia delikat-

str. 17

IDŹ ogłoś to po górach
nego wezwania Ducha Świętego do posługi ludziom
najuboższym. Adam Chmielowski w wieku 42 lat odkrył
swoje prawdziwe powołanie i stał się Bratem Albertem.
Odnalazł pełnię życia stając się bratem dla krakowskich
bezdomnych. Dzielił ich trudy życia, otaczał ich opieką
a po jakimś czasie rozpoznał potrzebę skupienia wokół
siebie współpracowników, z których wyrosły później
zgromadzenia albertyńskie. Takiej drogi nie zaplanowałby sam sobie - została mu na pewnym etapie jego
życia po prostu objawiona.
Widzimy w tej historii, że Duch Święty uzdolnił Adama do rozpoznania jego osobistej drogi do prawdziwej
pełni życia. Uzdolnił go do podejmowania wyborów,
które nie zawiodą i których się nigdy nie żałuje, bo
nie są podjęte tylko z ludzkich pobudek.
Stawiajmy sobie i my dzisiaj pytanie o naszą uległość
Duchowi Świętemu. Możemy uciekać od tych pytań,
ale czy wtedy doświadczymy wewnętrznego pokoju i
spełnienia? Czy sami jesteśmy w stanie tak do końca

wykreować nasze życie? I czy to, co sami wymyślimy, nie obróci się kiedyś przeciwko nam samym? Nie
bójmy się więc pytać!
Do czego wzywa mnie Bóg w tej konkretnej sytuacji
życiowej, w jakiej jestem?
Może chodzi o jakieś przebaczenie i pojednanie...
Może chodzi o jakieś uwolnienie z nałogów...
Może chodzi o poświecenie więcej czasu rodzinie...
A jeżeli jeszcze nie masz swojego projektu życia:
Jaką wizję mojej drogi ma Duch Święty?
Jeżeli to jest małżeństwo, to którą osobę stawia
przede mną jako towarzysza na całe życie? A może
moje największe szczęście jest na innej drodze - w
powołaniu kapłańskim lub zakonnym?
Nikt inny oprócz Ciebie nie może usłyszeć odpowiedzi na te i podobne pytania. Duch Święty mówi
w Twoim sercu osobiście i nikt nie zastąpi ciebie w
odczytywaniu tego głosu... Zagłuszysz czy posłuchasz?
S. Albertynka, Katarzyna Miela

ŻYWY RÓŻANIEC
– ŻYWY KOŚCIÓŁ – ŻYWA WIARA
RÓŻA ŚW. MONIKI

III.5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa
Gdy przyszli na miejsce,
zwane «Czaszką»,
ukrzyżowali tam Jezusa (Łk 23,33).
W historii nie raz wydawało się,
że można uśmiercić prawdę.
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Św. Monika urodziła się ok. 332r. w Tagaście w Numidii
(dziś Souk Ahras w Algierii). Pochodziła z rodziny chrześcijańskiej, ale została wydana za mąż za poganina. Był on patrycjuszem, członkiem rady miejskiej w Tagaście. Mąż Moniki był
niezrównoważony, popędliwy, ale Monika swoją łagodnością
i dobrocią doprowadziła go do przyjęcia chrztu.
W wieku 22 lat Monika urodziła pierwszego syna – Augustyna, znanego dziś jako jedna z największych postaci Kościoła.
Potem miała jeszcze syna Nawigiusza i córkę, której imienia
nie znamy. W 371r. umarł mąż Moniki. Mniej więcej wtedy
też zaczął się smutny okres w jej życiu, pełen łez i bólu.
Dorastający syn stał się przyczyną licznych trosk. Charakterem wrodził się w ojca, był popędliwy,
samowolny, poszukiwał przyjemnego,
wygodnego życia. Za nic miał ideały chrześcijańskie, którymi żyła jego
matka. Monika bardzo cierpiała z jego
powodu. Ale nie poddała się. Płakała
nad nim i modliła się za niego, błagając
Boga o nawrócenie Augustyna. Jeździła
też wszędzie za nim bojąc się, że kiedy
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straci go z oczu, nie będzie już dla niego ratunku.
Kiedy Augustyn wyjechał do Kartaginy, pojechała
za nim. Potem podążyła też do Rzymu i Mediolanu,
ciągle modląc się za niego. Kiedy raz pewien biskup
poznał przyczynę jej smutku, powiedział jej: „Matko,
jestem pewien, że syn tylu łez musi powrócić do Boga”.
Jego słowa okazały się prorocze. W Mediolanie Augustyn poznał św. Ambrożego i pod wpływem jego nauk
przyjął chrzest. Wtedy Monika poczuła się szczęśliwa
i uznała, że może już powrócić do domu, spokojna
o los syna. Jednak nie było jej to dane.
W drodze do rodzinnej Tagasty, w Ostii zachorowała na febrę i zmarła, niektóre źródła podają, że
w październiku 387r., chociaż dokładnej daty nie znamy.
Ciało jej złożono w Ostii w kościele św. Aurei.
W 1162r. augustianie mieli je zabrać do Francji i umieścić w Arrouaise pod Arras. W 1430r. zostało przeniesione do Rzymu i umieszczono w kościele św. Tryfona,
który później przemianowano na kościół św. Augustyna.
Tam spoczywają do dzisiaj w osobnej kaplicy w sarkofagu z brązu oprawionym w zielony marmur, który
jest dziełem Izajasza z Pizy.
Wspomnienie św. Moniki obchodzone jest w dzień
poprzedzający wspomnienie jej syna – 27 sierpnia.
Św. Monika jest patronką kobiet chrześcijańskich,
matek, wdów, kobiet zamężnych, tych które przeżywają kłopoty małżeńskie i nieudane małżeństwa,
kobiet, które zawiodły się na dzieciach lub mają
z dziećmi kłopoty, kobiet będących ofiarami cudzołóstwa, alkoholizmu, złorzeczeń i oszczerstw.
Za jej przyczyną modlimy się też o ratowanie
duszy dziecka, męża.
W ikonografii Monika przedstawiana jest jako matrona lub w welonie wdowy; trzyma księgę, krucyfiks
albo różaniec. Czasami – nawiązując do syna Moniki,
Augustyna – przedstawia się ją jako augustiankę.

RÓŻA ŚW. MONIKI
1.Wojtyła Kazimiera
2. Wolna Aniela
3. Krzus Aniela
4. Krzus Katarzyna
5. Kupczak Anna
6. Kupczak Julia
7. Kupczak Teresa
8. Kupczak Bernadeta
9. Kupczak Maria
10 .Kania Jadwiga
11. Pawlik Wiktoria
12. Pieczarka Krystyna
13. Pieczarka Beata
14. Strzałka Aniela
15. Szatanik Alina
16. Szpak Anna
17. Dudka Anna
18. Jarco Józefa
19. Żyrek Anna
20. Habdas Maria

TAJEMNICE CHWALEBNE
IV.1. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do Nich:
„Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia
zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie
i odpuszczenie grzechów” (Łk 24,25).
Prawda o bólu, cierpieniu i śmierci jest zrozumiała tylko w świetle
zmartwychwstania.
str. 19
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ŚWIĘCI SĄ Z NAMI
16 października będziemy
wspominać rocznicę powołania na Stolicę Apostolską,
obecnie Błogosławionego
Jana Pawła II – Papieża.
Przypominamy sobie dzień
powołania i ogromne przeżycia z nim związane. Nikt się
nie spodziewał, że konklawe
dokona takiego wyboru, że
my Polacy dostąpimy takiego zaszczytu. Po ogłoszeniu
werdyktu ogromna radość,
euforia i zadowolenie.
Myślę, że wszyscy rodacy, bez względu na światopogląd, odczuli, że jest to
bardzo ważne wydarzenie dla
Polski i każdego Polaka. Był
to wtedy najważniejszy temat, poruszany przez wszystkich. Temat wdzięczny,
wyzwalający pozytywną energię.
Miało się wrażenie, że ludzie stali się lepsi, bardziej
serdeczni, bardziej wrażliwi, bardziej empatyczni, mili
i przyjaźnie nastawieni. Ta serdeczność i wrażliwość
była też szczególnie widoczna podczas pielgrzymek
Ojca Świętego do Polski.
Wielu Polaków (i ja także) chciało pojechać do
Watykanu. Wielu to marzenie realizowało. Przeżyciem
mojego życia była pielgrzymka do Watykanu, w okresie Świąt Bożego Narodzenia 1990 roku. I mimo, że
upłynęło już 21 lat, to nadal czuje się Jego dobroć, wyrozumiałość i serdeczność – emanujące z całej postaci

IV.2. Wniebowstąpienie
Chrystusa
W domu Ojca mego jest mieszkań wiele... Idę przygotować
wam miejsce (J 14,2).
Nie zawsze mieszkanie na ziemi
gwarantuje miejsce w niebie.
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Jana Pawła II. Jest to nie tylko zachwyt, ale i podziw,
że głowa Kościoła, głowa Państwa Watykańskiego,
Ojciec Święty – znajduje czas dla każdego. I dla tych,
którzy piastują ważne stanowiska i na równi dla tych
anonimowych, zwykłych, szarych ludzi. I każdy wtedy
poczuł się ważny, dowartościowany, uszanowany. Takie
doznania pozostają niezapomniane, bo wyryte głęboko
w sercu.
Będąc po raz kolejny na pielgrzymce w Stolicy
Apostolskiej, z grupą pielgrzymów z Żabnicy, poszliśmy
9 czerwca 2010 r. do grobu Ojca Świętego Jana Pawła
II. W takiej chwili powracają wszystkie wspomnienia:
- z Rekolekcji Młodzieży w Kalwarii Zebrzydowskiej w 1972 r. Kardynał Karol Wojtyła miał z nami
dwugodzinny wykład;
- odczucie z momentu ogłoszenia wyniku konklawe
i powołania Kardynała Wojtyły na Stolicę Piotrową;
- przeżycia związane z pielgrzymkami Ojca Świętego
do Polski;
- z audiencji u Ojca Świętego.
Mimo, że ludzka pamięć jest zawodna, staramy się
pamiętać Jego przesłanie. Tu, przy grobie Jana Pawła
II, „czuje się” Jego słowa – „Nie lękajcie się!”. Słowa

IDŹ ogłoś to po górach
bardzo głębokie, bogate w treść i ponadczasowe.
Wreszcie 1 maja tego roku. Ojciec Święty, Benedykt
XVI, ogłasza Jana Pawła II, papieża – beatyfikowanym. Oglądając telewizyjny przekaz tych uroczystości
z Watykanu, ponownie można przeżywać piękne chwile
z całego pontyfikatu Jana Pawła II. A było tych chwil
wiele. Od 2 kwietnia 2005 roku, to jest od pogrzebu
Ojca Świętego, modliliśmy się i oczekiwaliśmy rychłej
beatyfikacji. I tak się stało, że bezpośredni Następca
beatyfikował swojego Poprzednika.
Po odsłonięciu portretu beatyfikacyjnego miało się
wrażenie, że Ojciec Święty znów pielgrzymuje do kraju
i zaraz przemówi. Ekran telewizora stał się bardziej
wyrazisty. Na portrecie twarz beatyfikowanego Jana
Pawła II – uśmiechnięta, a od tego uśmiechu zmrużone

oczy. Miało się wrażenie, że ta twarz „mówi” – „Jestem
z wami”.
I jest z nami Błogosławiony Jan Paweł II – papież.
Żyjąc dawał nam możliwość przeżywania chwil
pełnych wzruszeń, przemyśleń, kontemplacji. Będąc
błogosławionym jest z nami, co daje nam możliwość
dzielenia się z Nim naszymi troskami.
Wszystkie przeżycia związane z Błogosławionym
Janem Pawłem II są ogromne, pełne wzruszeń i ekscytacji. Najważniejsze jest jednak, że mamy błogosławionego Orędownika, który był tak blisko sercem
z każdym człowiekiem na ziemi. Teraz modlimy się
o kanonizację, jako zwieńczenie Jego pielgrzymowania
ku świętości.
Parafianka.

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I DZIEŃ ZADUSZNY
Już od wieków 1 listopada w Kościele Katolickim
uroczyście, a zarazem radośnie obchodzimy wspomnienie Wszystkich Świętych. Świętych dawnych
i współczesnych, znanych, bo już wyniesionych na
ołtarze i tych anonimowych, niekiedy zapomnianych,
których jest znacznie więcej. W tym dniu Kościół
raduje się wszystkimi, którzy już dostąpili zbawienia i oglądają Boga twarzą w twarz. Dzięki temu
nasza pamięć o nich wciąż trwa. W odróżnieniu od
tej uroczystości, drugi listopada, Dzień Zaduszny jest
poświęcony modlitwie za zmarłych.
U podstaw Uroczystości Wszystkich Świętych leży
wiara Kościoła w powszechne powołanie do świętości
jako pełni człowieczeństwa. Jak bowiem przypomina
Sobór Watykański II „świętość jest czymś całkowicie
„zwyczajnym”, ponieważ polega na miłości do Boga
i do ludzi. Wszyscy w Kościele są powołani do świętości, czyli do miłości doskonałej i mogą ją osiągnąć,
ponieważ wszyscy posiadają wszczepioną przez Boga
zdolność miłowania Go oraz braci, niezależnie od
wykonywanego zawodu i stanowiska.”
Uroczystość Wszystkich Świętych zdecydowanie
różni się od Dnia Zadusznego poświęconego Wszystkim Wiernym Zmarłym. Razem jednak przypominają
prawdę o świętych obcowaniu, czyli wspólnocie Kościoła, obejmującej świętych w niebie, pokutujących w
czyśćcu i żyjących jeszcze na ziemi. Wśród tych trzech
stanów Kościoła przez modlitwę, pamięć, czy ofiarę,
dokonuje się ciągła wymiana dóbr duchowych. I w
tej łączności-komunii wyraża się świętych obcowanie.

Stąd w tych, którzy osiągnęli zbawienie Kościół
widzi orędowników u Boga i przykłady do naśladowania i wzywa ich wstawiennictwa. Szczególnie w
ważnych wydarzeniach życia Kościół śpiewa Litanię
do Wszystkich Świętych. Jest to jedna z najstarszych
litanijnych modlitw Kościoła i jako jedyna znajduje
się w księgach liturgicznych.
Kult wszystkich świętych ma źródło w czci męczenników, a jego początki sięgają IV w. kiedy w Antiochii
czczono pamięć wielu bezimiennych męczenników,
których wspominano w niedzielę po Zesłaniu Ducha
Świętego. Ta pamięć była w pierwszych gminach
chrześcijańskich pieczołowicie przechowywana.
Kiedy w maju 610 r. papież Bonifacy IV otrzymał od
cesarza Panteon, starożytną świątynię pogańską, kazał
złożyć w niej liczne relikwie, po czym poświęcił na
kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Męczenników.
Z rocznicą tych wydarzeń związane było rzymskie
święto Wszystkich Świętych. Czczono wtedy jedynie
Maryję i męczenników. W późniejszych wiekach dołączono kult „wszystkich doskonałych Sprawiedliwych”.
Dopiero z czasem obchody przeniesiono z maja na
1 listopada.
W dniu Wszystkich Świętych zwykle po południu,
na cmentarzu odprawia się procesję żałobną ze
stacjami. Od południa Dnia Wszystkich Świętych
i w Dzień Zaduszny można jeden raz uzyskać odpust zupełny.
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Z Kroniki Parafialnej
Dnia 15.VIII.1950 roku objął obowiązki administratora w parafii
Żabnica ks. Aleksander Romer i pełnił obowiązki do 12.III.1954.
W październiku 1950r. odbyła się renowacja misji trwająca przez
tydzień. Ćwiczenia duchowne prowadzili XX. Misjonarze z Krakowa.
W roku 1951 na wiosnę zbudowano fundamenty pod kaplicę Matki
Boskiej na parceli odstąpionej przez Władysława Gruszkę, położonej
blisko jego domu, poczem wybudowano z drzewa kaplicę, którą przedtem
zaprojektowano i zaczęto budować. Kaplica posiada 1 ołtarz z obrazem
Matki Boskiej Częstochowskiej, 4 okna, 1 drzwi oraz wieżę, a pod wieżą
wnęka zrobiona z kamienia, w której znajduje się figura upadku Pana
Jezusa pod krzyżem. Kaplica została poświęcona przez ks. Dziekana
żywieckiego dn. 26.VIII.1951r. w święto Matki Boskiej Częstochowskiej.
W październiku 1951 sprawiono obraz olejny Najświętszego Serca
Jezusowego namalowany przez Adolfa Hyłę. Obraz jako zasuwany jest w
ołtarzu wielkim.
Dnia 12.III.1952 r. wybuchł około godz. 1 po północy pożar plebanji.
Pożar zaczął się na strychu, objął wnet werandę i 2 pokoje na poddaszu.
Ksiądz i jego siostra ledwo z życiem uciekli, prawie wszystko zostawiając na
spalenie. Straż pożarna miejscowa ugasiła wreszcie ogień, ratując kościół i
stajnię plebańską
od spalenia. Po pożarze zostały tylko ściany na pół przepalone i zniszczone.
Dnia 1.IV. tego samego roku, w samo święto Zesłania Ducha Św. wybuchł
drugi pożar organistówki o godz. 8 wieczorem. Z powodu wadliwej
instalacji elektrycznej, nastąpiło krótkie spięcie, od czego zapalił się sufit
domu i znowu spaliła się organistówka. Zostały tylko ściany niedopalone
i zdemolowane. Straż pożarna pożar zgasiła i przeszkodziła szerzeniu się
pożaru na sąsiednie domy.
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Niedługo po pożarze plebanji zawiązano komitet budowy zaczęto
wnet budować fundamenty. Podpiwniczono całą plebanję i przykryto
płytą betonową – w lipcu tego roku ze żużla (hasie – szlaka). Budowano
ściany pod kierunkiem żabnickiego parafianina Juliana Motyki.
W grudniu zrobiono 3 pokoje, kuchnię i spiżarkę.
W jednym pokoju i w kuchni tego roku zbudowano piec kaflowy
– plebanja była mokra i nie można było w niej mieszkać – dopiero na
wiosnę 1953 ksiądz na plebanję sprowadził się przez lato tego roku,
mniej więcej plebanja wyschła.
Tylko niektórzy członkowie komitetu budowy plebanji byli czynnii
energiczni, przede wszystkim Feliks Golec koło kościoła, Jan Golec u
Myców, Ryszard Ryszka, reszta zupełnie bierna, również ludność
w dużej części może około 1/3 zupełnie obojętna, nic albo bardzo mało
ofiarowali na budowę.
W lecie 1953 zaprowadzono instalację elektryczną tak w kościele
jak i na nowej plebanji, kosztowała 4.000 zł. Instalację tym razem
zrobiono fachowo, tak że nie powtórzy się z tego powodu pożar.
W jesieni 1953 r. sprawiono ornat czerwony do kościoła, sprawiono
też przez starania parafianki Franciszki Kliś sukienkę na puszkę, obrusy
na ambonę i balaski.
Pożary wyszły naprawdę na dobre dla parafji – małym kosztem
(głównie z powodu subwencji z Zakładu Ubezpieczeń i przychylnym
ustosunkowaniu się Inspektora ZUS). Z małym trudem parafjan plebanję
zbudowano (100zł od rodziny i jedna dniówka szrwarku, gdyby wszyscy
to dali byłaby plebanja wykończona całkowicie). Poprzednia plebanja
bardzo zimna i cała zagrzybiona, podobnie organistówka cala zagrzybiona
i zniszczona, teraz plebanja odpowiednio zabezpieczona od grzyba,
obszerna z możliwością zbudowania pokoji na poddaszu będzie
odpowiednim mieszkaniem dla żabnickich duszpasterzy.
		

Vidi in visitationem canonica die 29 Julii anni1955
				+Fr. Jop Vic. Cap.
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Z rodzinnego archiwum…

1966 - Kaplica na Skałce
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BRAĆ SIŁĘ ZE ZMĘCZENIA...
„A JEŚLI BÓG Z NAMI, TO KTÓŻ PRZECIW NAM?!”

XX Piesza Pielgrzymka
na Jasną Górę 6-11 sierpnia 2011
Co roku człowiek obiecuje sobie, że pójdzie. Czas
płynie, a postanowienie jest przedkładane o kolejny
rok...
W tym roku pękły pęta! Odezwała się we mnie
„góralska natura”. Nikt nie wierzył - czy to znajomi,
czy rodzina, że dam radę...
Zaczerpnięte informacje od tych co byli; w plecaku
2 pary butów; w ręku różaniec i... w drogę!!!
Bądź wola Twoja Panie!!!
Opiekowało się nami 4 księży. Całą grupę prowadził
ks. Damian Koryciński, przewodnikiem duchowym
był ks. Zygmunt w asyście ks. Roberta, ks. Marcina
oraz grupy muzycznej.
Pielgrzymkę rozpoczęła Msza Święta w Hałcnowie.
Na trasie każdego ranka pierwsze kroki kierowaliśmy
do Domu Bożego. To dawało siłę na cały dzień.
Ruszamy pełni obaw, ale i nadziei; świadomi celu
do jakiego zmierzamy - Jasna Góra!
W drodze odmawiamy Godzinki, Różaniec, Koronkę
do Miłosierdzia Bożego. Są bardzo ciekawe konferencje
o życiu bł. Jana Pawła II, ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Świętego Maksymiliana Kolbe. Księża
przykładami i opowieściami ukazują, jak na co dzień
dobrze żyć. Co my współcześni możemy zrobić by
być lepszymi. Są również pieśni oraz piosenki oazowe.
Co dwie godziny odpoczynek. Parafie przyjmują
nas niesamowicie gościnnie i serdecznie. Dla każdego
jest dobre słowo, uśmiech, ciepły posiłek, miejsce by
usiąść... Przez jedną godzinę otoczenie parafialnego
kościoła zmienia się w prawdziwy ogród Pana, daje

wytchnienie, ulgę stopom nie przywykłym do dalekich
marszów.
Przyjęcie na noclegi jest również niezwykłe. Ludzie
podejmują nas wszystkim co mają. Otwierają przed
nami swoje serca i domy. Traktują jak rodzinę, na
którą się czeka cały rok!
Na miejscu odpoczynku i do czasu porannej Mszy
Świętej czuło się fizyczne zmęczenie, ale Eucharystia
oraz Komunia Święta dodawała sił na cały kolejny
dzień. Byle dalej, z każdą chwilą bliżej Domu Królowej Polski.
Mijają kolejne dni. Matka Boża pomaga i z każdym
krokiem dodaje sił. Troszczy się o nas na szlaku w
osobach nieocenionych braci i sióstr idących w grupie. Są jak najlepsi przyjaciele. Wspierają, doradzają,
podtrzymują na duchu, gdy doskwiera już zmęczenie
i chodź wieczorem sami są utrudzeni pomagają przy
bagażach. Człowiek odzyskuje wiarę w siebie i wie,
że pójdzie dalej!
Ostatni dzień - Częstochowa i nasz cel - Jasna Góra!!
Wrażenie jest ogromne! Pod wałami ostatecznie
spotykają się pielgrzymi z Andrychowa; Oświęcimia;
Bielska-Białej; Cieszyna. Na przedzie każdej grupy idą
dzieci. Niektóre ubrane w regionalne stroje, za nimi
księża i siostry zakonne. Nasza pielgrzymka Bielsko-Żywiecka to 9 grup; nasza w grupie VI - to około 214
pielgrzymów. Podchodzimy ze śpiewem, klaszczemy,
machamy chustami, wiwatujemy na chwałę Naszej
Niebieskiej Matki.
Nikt nie czuje już zmęczenia. Z każdym krokiem

IV.3. Zesłanie Ducha Świętego
I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym (Dz 2,4).
Dzisiaj wszyscy bierzmowani też zostają napełnieni
Duchem Świętym, ale niektórzy nie wiadomo po co.
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wzbiera w nas siła! Czujemy się jakbyśmy dostali
skrzydeł. Na Alejach jesteśmy witani brawami i kwiatami. Ale to nie jest ważne!!! Wyruszając każdy niósł
jakieś zmartwienia i kłopoty dnia codziennego, jakieś
brzemię. Tu u celu, w sercu człowieka narasta szczęście
i radość niczym nie zmącone! Oto pokonaliśmy swoje
własne słabości. Doszliśmy o własnych siłach do Domu
Naszej Królowej i Najlepszej Matki!!!
Radośnie podchodzimy pod wały – oddajemy cześć
Pani Jasnogórskiej w sposób, który wydaje się być najlepszy do okazania wdzięczności – padamy krzyżem.
W chwili ciszy Czarna Madonna słyszała na pewno te
pełne wdzięczności myśli – Dziękujemy!!! Za to, że
pozwoliłaś pójść, iść, dojść i że możemy być wszyscy
razem w tym Miejscu!!!
Wszyscy kierujemy się do Cudownego Obrazu. Nie
ma wiele czasu, wszystkie grupy łącznie 3557 pielgrzymów chce się przywitać z Czarna Madonną. Ale jedno spojrzenie Świętego
Oblicza wystarczy. Ona
wie, co jest w sercu
każdego z nas.
Msza Święta na
wałach wieńczy nasze
dzieło. Wracamy, ale
to nie koniec! Przejeżdżając przez Aleje
widzimy, jak następne morze ludzi idzie
do Cudownego Obrazu. Jest to pielgrzymka krakowska - około
8 tys. osób.
Do domów wracamy zmęczeni, ale jakże szczęśliwi. Jest to
niesamowite przeżycie
nie porównywalne z
niczym. W bagażach i

w sercach wieziemy zapamiętane twarze naszych nowych przyjaciół, nawiązane kontakty. Ze wszystkich
stron w chwili pożegnania padają słowa: „Będziesz w
przyszłym roku?”, „Idziesz prawda?”, „Do zobaczenia
w następnym sierpniu!”
W czasie któregoś z postojów jedna z sióstr powiedziała, że „nieważne, czy idziesz pierwszy raz, siódmy,
czy dwudziesty. Każdy jest jedyny, niepowtarzalny”.
Na trasie czuje się wokół obecność Wszechmogącego
Stwórcy - w wietrze, w słońcu i w deszczu. W słowach otuchy braci pielgrzymów i w otwartych sercach
gospodarzy przyjmujących nas pod drodze.
„A jeśli Bóg z nami, to któż przeciw nam?!” Damy
radę! Pokonamy wszystkie słabości z Bożą pomocą!
Tak więc do zobaczenia drogi Bracie i Siostro w przyszłym roku, bo... „Idziesz na pielgrzymkę, prawda?”
Pielgrzymka

IV.4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam,
gdzie Ja jestem (J 17,24).
Czy naprawdę chcemy tam być gdzie Pan Jezus?
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JESTEM! PAMIĘTAM! CZUWAM!
Do Czcicieli i Czcicielek Maryi
Matka Boża odbiera na naszej ziemi wiele czci i
chwały. Czczona jest i wielbiona i we wspaniałych
świątyniach wielkich miast i w ubogich, cichych kościołach wiejskich. Czcimy Ją w maju u stóp ukwieconych
i pięknie ustrojonych ołtarzy, przy dźwiękach organów
i maryjnych pieśni. Czcimy Ja w październiku drogim
sercu naszemu różańcem.
Wielbią Maryję małe dzieci strojąc kwieciem przydrożne obrazy i figury Bogurodzicy, których u nas tak
wiele. Czcimy Matkę Niepokalaną w liczne święta czci
Jej poświęcone. Wielbimy tę naszą najdroższą Matkę
modlitwą gorącą, serdeczną -koronką, różańcem, godzinkami, pieśnią pobożną. ,,Cześć Maryi, cześć i chwała,
Pannie świętej cześć..”
śpiewa Jej nieustannie nasza polska ziemia.
W naszej Diecezji Bielsko-Żywieckiej od trzech lat
w miesiącu sierpniu organizowane jest nocne czuwanie
przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Nie brak

tam pielgrzymów z naszej parafii. W tym roku po raz
trzeci pojechaliśmy na pielgrzymkę autokarową biorąc
udział w nocnym czuwaniu.
Rozpoczęciem była Msza św. za Ojczyznę, Droga
Krzyżowa na wałach, następnie Apel Jasnogórski i rozpoczęcie nocnego czuwania. Głównym punktem była
Msza św. o północy z udziałem przybyłych księży z
naszej Diecezji. Później rozważanie tajemnic różańcowych, koronka do Bożego Miłosierdzia, adoracja Krzyża.
Na zakończenie godzinki Maryjne, które prowadziły
nasze parafianki z Koła Gospodyń. One też niosły chleb
do ołtarza w czasie procesji z darami, chleb z naszej
żabnickiej piekarni. Tym którzy upiekli ten specjalny
chleb jako dar na ołtarz częstochowski dziękujemy.
Wszystkich chętnych do tej nocnej modlitwy zapraszamy już w przyszłym roku w sierpniu.
„Cześć Maryi, cześć i chwała…”
J. Kupczak
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Przyjeżdżający do naszej parafii goście zawsze są
zdziwieni obecnością w dzień powszedni tylu osób
na Mszy św. Rekolekcjoniści widzą, jak wielu z nas
(choć czasami ostro pod górę) wspina się do nieba.
Ale historia zapisana w Kronice mówi, że nie zawsze
tak było. Oznacza to, że wiary trzeba strzec, bronić
jej i o nią się troszczyć, bo nie jest dana wszystkim
raz na zawsze.
Poniższy artykuł Tomasa P. Terlikowskego
(24.09.2011,fronda.pl)., może inspirować do refleksji,
czy jesteśmy pokoleniem, które zostawi po sobie nie
tylko lepszą drogę, ale i bogactwo wiary przejętej od
naszych dziadków i rodziców.

NARODZINY NIEWIARY

Spada liczba Polaków uczestniczących w niedzielnej mszy świętej, a także modlących się – wynika
z tegorocznej „Diagnozy Społecznej Polaków”. A powód jest dość oczywisty: przestajemy wierzyć w Boga,
a zaczynamy wierzyć w siebie. Problem polega tylko
na tym, że sami z siebie nie jesteśmy w stanie dodać
nawet minuty do naszego życia.
Laicyzacja postępuje, choć bez przesady. Jedno nie
ulega jednak wątpliwości: coraz mniej Polaków chodzi
na msze święte, i coraz mniej się modli. Przyczyn tego
zjawiska trzeba szukać jednak nie tyle w „polityce
Kościoła”, w błędnych decyzjach czy w braku wyrazistości, a w o wiele głębszym zjawisku, jaki jest utrata
wiary w Boga, przez coraz szersze kręgi społeczne.
Brak wiary przyczyną odejść...
(…) Powodem, dla których ludzie odchodzą od
Kościoła i Boga nie jest bowiem ani zaangażowanie
polityczne, ani jego brak. Nie jest nim także cały zestaw
przyczyn osobistych czy instytucjonalnych, ale zawsze
brak wiary w Boga. Jeśli wierzę, że On istnieje, że

Jezus Chrystus założył wspólnotę Kościoła, że jest
obecny w Eucharystii – to niezależnie od tego, czy
ksiądz proboszcz, biskup i arcybiskup będzie mnie złościł czy nie, czy będę podzielał stanowisko polityczne
moich pasterzy czy też będę do niego w nieustającej
kontrze, to będę chodził na niedzielną mszę świętą (a
i częściej też), a także będę się modlił, by usłyszeć
jaką wolę ma wobec mnie Bóg.
Odejście oznacza, że ostatecznie straciłem wiarę, że
Bóg przestał być dla mnie ważny. Zazwyczaj dokonuje
się to oczywiście bardzo powoli, bez jasnych decyzji i postanowień. I tylko nieliczni „niepraktykujący”
uświadamiają sobie na końcu tej drogi, że są w istocie
niewierzący. Ale w istocie tak właśnie jest. Nie może
powiedzieć o sobie, jako o człowieku wierzącym
ktoś, kto świadomie, dobrowolnie i systematycznie
nie chodzi na niedzielną mszę świętą, która jest przecież momentem, w którym mogę się osobiście spotkać
z Moim Zbawicielem. Nie jest osobą wierzącą ktoś,
kto się nie modli, nie szuka woli Bożej, nie próbuje
konfrontować siebie z Bogiem, niekiedy spierać się z
Nim, a niekiedy pokornie skłaniać głowę przed Jego
wolą. Nie jest wreszcie chrześcijaninem i katolikiem
ktoś, kto deklaruje, że wierzy poza Kościołem. Nie
ma bowiem takiego bytu jak chrześcijaństwo bez
Kościoła.
Co znaczy wierzyć?
Takie rozumienie wiary wynika, i trzeba mieć tego
świadomość, z rozumienia aktu wiary nie tyle jako
„uznania, że Bóg istnieje” (to bowiem robią także demony, które drżą i deiści, którym Bóg jest obojętny),
ale zaufanie Bogu, zawierzenie Mu swojego życia.
„Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego” oznacza nie
tyle, że uznaję istnienie jakiegoś Najwyższego Bytu,
ale że zawierzam Jemu swoje życie, uznaje, że On
jest wszechmogący, że On stworzył niebo, ziemię,
prawa, którym podlegam, ale i mnie samego. I do
tego nieustannie podtrzymuje to wszystko w istnieniu.
Nie ma zatem świata bez Boga. On jest jego źródłem
i fundamentem. A jednocześnie ten Bóg jest Ojcem,
czyli kimś, kto mnie bezwarunkowo i zawsze kocha.

IV.5. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie (Ap 3,21).
Zwycięża się w walce. Od rajskiego upadku życie w prawdzie
jest podnoszeniem się z kłamstwa o Bogu i nas samych.
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Wiara w Niego jest zatem także uznaniem, że to On
chce dla mnie najlepiej, i to nawet wówczas, gdy
stawia przede mną wymogi czy zadania, których nie
rozumiem i nie akceptuję. Ta wiara zakłada również
poczucie bezpieczeństwa (w wymiarze wiecznym, a
nie doczesnym) i zaufania nie sobie, ale właśnie Jemu.
Ale taka wiara jest coraz rzadsza. I nie mówię tylko
o nieszczęśnikach, którzy z Kościoła odeszli, pozostawili za sobą Bozię z dziecinnych modlitw, ale także o
tych, którzy wciąż w Kościele są. (…)
My także, niestety, coraz częściej bardziej wierzymy
sobie, naszej zapobiegliwości, umiejętnościom, sukcesom niż Bogu. Chcemy zupełnie sami urządzić swoje
życie, i mamy poczucie, że Bóg może zostać zastąpiony przez agencje ubezpieczeniowe, systemy emerytalne czy powszechną i bezpłatną służbę zdrowia.
Miejsce modlitwy zajmuje medycyna, której wierzymy
jak samemu Bogu, a miejsce zaufania Dawcy Życia
planowanie rodziny (czasem – to i tak lepiej – naturalne). W takim świecie, w świecie urządzonych Bóg
rzeczywiście może wydawać się coraz mniej potrzebny.
Nie dodacie ani jednego dnia!
Problem z taką samowiarą jest tylko jeden. Jest
ona głęboko nieracjonalna, pozbawiona fundamentu rozumowego. Nie trzeba być chrześcijaninem,
ani Żydem, żeby stwierdzić, że nie tylko nie mamy
władzy nad światem, nad rzeczywistością, ale nawet nad swoim życiem. Nie przyszliśmy na świat z
naszej woli, nie jesteśmy w stanie zmienić pewnych
własnych cech (część z nich to efekt wielu decyzji,
zranień poprzednich pokoleń, a część to efekt genomu, który też w najmniejszych stopniu nie jest
zależny od naszych decyzji). To wszystko jest nam
dane. Podobnie nie jesteśmy w stanie zaplanować
swojego życia. System ubezpieczeniowy, regularne
badania, nawet najzdrowszy tryb życia nie gwarantuje
nam, że dzisiaj czy jutro nie wpadniemy pod samochód,
nie spadnie nam na głowę cegła czy nie zachorujemy
na raka. Nie mamy także najmniejszej pewności, że
nagle nie zapadniemy na chorobę, która wprawdzie nie
odbierze nam życia, ale... zdecydowanie je utrudni. Nikt
nie może obiecać nam, że nasze dzieci będą zdrowe,
że nie dopadnie ich nieszczęście, że także będziemy
mogli być z nich dumni. Nawet praca nie jest nam
dana na zawsze. To wszystko są rzeczy zdecydowanie
nie zależne od naszej samowiary (która w istocie jest
bałwochwalstwem, bo sami z siebie czynimy Boga)
czy samowoli.
Wiara w Boga, zaufanie Mu nie oznacza oczywiście, że te rzeczy nas ominą. Nic z tego. Ale oznacza

przyjęcie, że wszystko, co nas spotyka ma sens,
znaczenie, jest jakimś Słowem kierowanym do nas.
Choroba dziecka czy moja własna – choć czasem tak
trudno ją zaakceptować, przyjąć, zrozumieć, choć
sprawia, że jak Hiob wykłócamy się z Bogiem – jest
konkretnym słowem Ojca do nas skierowanym, a spod
ciemności niewiedzy, niezrozumienia postrzegać możemy oblicze kochającego, choć niekiedy surowego
Ojca. I wreszcie mamy świadomość, że na końcu tej
drogi będzie szczęście. Absolutne i z niczym innym
nieporównywalne.
(…) Rozmaitej maści ateistyczni ewolucjoniści będą
oczywiście przekonywać, że owa wiara, to pragnienie
jest sensowne, bo pomaga przetrwać trudności czy koi
lęk przed śmiercią, dając nadzieję, albo jest projekcją
naszych najlepszych cech. Tyle tylko, że w istocie to
nie jest prawda. Bóg chrześcijan i Żydów – nie jest
szyty na naszą miarę, i nie wątpię, że gdybyśmy
to my sami mieli wymyślić Boga, to byłby on dużo
bardziej – jak by to powiedzieć – sympatyczny, milutki i podobny do nas, we wszystkim z grzechem
włącznie. Tak jednak nie jest. A pragnienie wieczności
zaspokaja ten właśnie, nie uszyty na naszą miarę, ale
realny Bóg. I już choćby dlatego wiara w Niego jest
o wiele bardziej racjonalna niż jej brak.
Niewiara z niepraktykowania się rodzi
Argumentacja ateistów ma zasadniczą wadę. Zakłada
ona mianowicie, że niewiara najczęściej bierze się z rozumnych rozważań. Tak jednak nie jest. Zdecydowana
większość ludzi popada w niewiarę, bowiem przestaje
w pewnym momencie praktykować, traci realną więź
z Bogiem i Kościołem, a do tego uświadamia sobie
własną grzeszność. Lekiem na tą ostatnią staje się
zaś, nie tyle walka czy pokorne przyznanie się przed
Bogiem do nieumiejętności poradzenia sobie z życiem,
a... uznanie, że Bóg na pewno ma w tej sprawie inne
zdanie, niż Kościół. I tak tworzymy sobie własnego
Boga, uszytego na własną miarę. On jednak nie
jest w stanie zaspokoić najgłębszego dążenia naszej
istoty. Z czasem więc pozostawiamy i tego bożka.
I uciekamy. Bez refleksji, za to z coraz większym bagażem błędów. I tłumaczymy sobie, że nasza niewiara
to oczywiście z racjonalności się bierze, podczas gdy
ma ona o wiele bardziej przyziemne przyczyny.
Na pociechę można zawsze powiedzieć, że z tej
głupiej drogi, syna marnotrwanego, zawsze można zawrócić. A potęgą chrześcijaństwa jest to, że wiemy,
że Ojciec zawsze będzie na nas czekał. Z taką samą
miłością. W konfesjonale, w Eucharystii, w Swoim
Słowie i Kościele.
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BOŻE COŚ POLSKĘ
„Państwo Polskie jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli. Wskrzeszone przez walkę i ofiarę
najlepszych swoich synów, ma być przekazywane w
spadku dziejowym z pokolenia na pokolenie” - tymi
zdaniami zaczynała się Konstytucja odrodzonej w roku
1918 Polski. Słowa te utrwaliły się na zawsze w pamięci
wzrastającego z nią pokolenia, dla
którego ojczyzna utożsamiała się
z dobrem najwyższym, z Suprema
Lex, w myśl fundamentalnej zasady Rzymskiej Republiki: Salus
Reipublicae Suprema Lex esto Dobro Rzeczypospolitej niech
będzie Najwyższym Prawem
„Najlepsi Synowie”, którzy
państwo wskrzesili, żołnierze,
legiony Józefa Piłsudskiego byli
otaczani przez to pokolenie nieledwie czcią, chociaż z równym
także nabożeństwem patrzyli
uczniowie na żyjących jeszcze
wtedy powstańców stycznio
wych, staruszków w granatowych
mundurach z amarantowymi lampasami - uosobienie dziewiętnastowiecznej walki o wolność.
Wszystko, co zapadło w pamięć i w serce szczęśliwego pokolenia, którego dzieciństwo i
pierwsze młodzieńcze lata przypadły na okres Polski
Niepodległej, zwanej obecnie „Drugą Rzeczpospolitą”,
było nacechowane jakąś piękną żarliwością, niemal z
pogranicza świętości. W szkołach śpiewano patriotyczne
pieśni i piosenki, a lekcje w szkołach rozpoczynały
się modlitwą:
„Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze,
dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla
nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa
Pana naszego. Amen.
Dzięki Ci, Boże, za światło tej nauki. Pragniemy,
abyśmy nią oświeceni mogli Cię wielbić i wolę Twoją
wypełniać. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.”
W wielu szkołach, zwłaszcza średnich, uczniowie i
uczennice wszystkich klas rozpoczynali, dzień lekcyjny
od wspólnego odśpiewania w sali gimnastycznej lub
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(zależnie od pory roku) na szkolnym podwórku, starej
pieśni do słów Franciszka Karpińskiego: „Kiedy ranne
wstają zorze”, Pieśń ta rozbrzmiewała także na wszystkich obozach szkolnych, wakacyjnych i harcerskich,
była również modlitwą w wojsku.
Wychowanie szkolne w Polsce Niepodległej nacechowane było głęboką religij
nością, rok szkolny zaczynano zawsze Mszą świętą, podobnie jak
w święta państwowe (3 maja, 15
sierpnia i 11 listopada) uczniowie
maszerowali w zwartych szeregach
do kościołów w całym kraju.
Specjalną ozdobą tych uroczystości było wojsko, pułki i kompanie w kościołach garnizonowych,
szable błyskające podczas Podniesienia, chóralny śpiew. W Wielkim Poście odbywały się szkol
ne rekolekcje, trwające kilka dni,
zakończone spowiedzią i uroczystym przyjęciem Komunii świętej.
Naukę religii rozpoczynano już w
klasie czwartej od liturgiki, przez
historię kościoła i etykę w klasach
średnich, po dogmatykę w klasie
maturalnej.
W szkołach średnich istniały Sodalicje Mariańskie i Koła Dzieci
Maryi. Musiały być one bardzo liczne skoro wszystkie
były zrzeszone w Związku Sodalicji Mariańskiej Uczennic Szkół Średnich w Polsce. Było to wyrazem rozgałęzionej Akcji Katolickiej - Apostolstwa Świeckich,
której działalność zaczynała się już w życiu szkolnym,
aby intensywnie być kontynuowaną po opuszczeniu
szkoły bądź na uniwersytecie, bądź w parafialnych
Kołach Młodzieży Katolickiej.
Tradycje Sodalicji Mariańskiej były w Polsce mocno
zakorzenione z dawnych wieków (staropolskie „jakem
Sodalis” było gwarancją uczciwości równym zawołaniu
„Polegać, jak na Zawiszy” ).Kontynuowano je w apostol
stwie świeckim Polski Niepodległej, co uwidaczniało
się w licznych pismach szkolnych, uniwersyteckich i
ogólnokrajowych, jak: Sodalis Marianus, Cześć Maryi,
Młodzież Katolicka, Szkoła Chrystusowa, Młodzież Mi-
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syjna. Kościół i szkoła w trwały i piękny sposób splatały
się ze sobą, będąc zarazem jednością z Ojczyzną. Razem
kształtowały świętość i dobro najwyższe.
W tym mądrym, słusznym wychowaniu młodzieży
w Polsce Niepodległej było źródło owego wielkiego poświęcenia, jakie stało się udziałem wszystkich
młodych, gdy nadeszła próba całkowitego oddania się
Ojczyźnie i złożenia w jej obronie życia podczas II
wojny światowej. Dzisiejsi młodzież niejednokrotnie
nie pojmuje tamtego poświęcenia. Na spotkaniach z
uczestnikami Powstania Warszawskiego, często padają
zdziwione pytania o walkę, o zagrożenie życia. Współczesnemu pokoleniu trudno zrozumieć zaangażowanie
w konspirację, narażanie się na więzienia i obozy koncentracyjne, rozstrzelania i śmierć. Bohaterzy tamtych
dni boją się o tak częste, a przerażające pytanie: „Za
ile?!...”. Jakby miłość do Ojczyzny można było na
coś przeliczać.
Dzisiejsze społeczeństwo w jakiejś części nie jest
w stanie zrozumieć prawdy, że pokolenia Polski Niepodległej broniły ŚWIĘTOŚCI OJCZYZNY, w której
wyrosły, którą czciły i kochały, w której uczyły się narodowej tożsamości i dumy. Za to poczucie narodowej
dumy nienawidzili Polski okupanci. Za to, że według
Stalina „Polsce komunizm pasuje, jak krowie siodło.”
Dzisiaj niektórym nurtom politycznym również niezbyt wygodne jest poczucie naszej dumy narodowej,
nasza chrześcijańska tożsamość. Wszak jesteśmy państwem, którego historia nierozerwalnie związana jest
historią Kościoła, a tym samym z Historią Zbawienia.
Chrześcijaństwo jest rzeczywistością większą niż Polska, niż Europa, niż jakaś określona kultura i cywilizacja. Tylko Chrystus jest fundamentem i gwarantem
prawdziwego rozwoju.

Europa wymiera, chociaż chrześcijan na świecie
jest coraz więcej. Liczne były cywilizacje przed nami,
więc i nasza nie jest ostateczną. Zachód cofa się do
czasów przedchrześcijańskich, nazywając to postępem.
Częścią tego procesu (a może planu) jest niszczenie w
nas dumy z wiary i patriotyzmu.
Niemcy 22 lata po upadku muru berlińskiego nie
mogą zasypać dzielących ich różnic. Polacy, po 123
latach życia w trzech różnych zaborach, w dwa lata po
zjednoczeniu stawiły skuteczny opór komunistycznej nawale. Po drugiej wojnie światowej, najbardziej poraniony
spośród narodów Europy, przez 44 lata komunizmu nie
dał w sobie zabić chrześcijańskiego ducha. A w 22 lata
po komunizmie, w wolności, której patronował Jan
Paweł II, można w Polsce kpić z krzyża, profanować
biblię, szydzić z Kościoła jak za stalinizmu, dumę
mylić z arogancją a patriotyzm z nacjonalizmem.
Podczas pamiętnej pielgrzymki 1991 roku, bł. Jan
Paweł II ostrzegał proroczo przed odcinaniem się od
własnej przeszłości i tradycji:
„Szkoła ma kształcić i wychowywać. W podejmowaniu tego zadania nie wystarczy patrzeć tylko
w wyimaginowaną przyszłość, ale trzeba ją już
teraz jakoś tworzyć, trzeba mieć przed oczyma
całą tradycję narodu, społeczeństwa, państwa.
Powiedział ktoś słusznie, że narody, które tracą
pamięć schodzą do rzędu plemienia.”
Warto przejrzeć współczesne programy nauczania
i wychowania. Spojrzeć na to, z czego wypływa i co
niesie z sobą dzisiejsza kultura i sztuka. Czy znajdziemy tam to, co dawało mądrość i siłę ludziom, dzięki
którym dzisiaj jesteśmy wolni – byśmy byli wolni
również jutro.
Lucyna Dżoń
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BÓG ZAPŁAĆ
W tajemnicy świętych obcowania korzystamy z wstawiennictwa naszych patronów- osobistych, parafialnych,
narodowych. Miłość jest służeniem w dobru. Ten numer
czasu wypełniony jest świadectwami mieszkańców nieba – Jana Kantego, Brata Alberta, Moniki, Jana Pawła
II. Świadectwami dobra jakie ich życie przyniosło nie
tylko Kościołowi, ale i światu.
Poniższej umieszczamy, jak zwykle, wydawałoby się
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zwyczajne rachunki. Ale tak naprawdę to są świadectwa
dobra, jakie przez nasze ofiary dzieje się w świecie.
Dobra, za które może się i na pewno odwdzięczy sam
Pan Bóg. „Bóg zapłać!” , które dociera do naszej parafii za każdą pomoc, to nie jest zwykłe chrześcijańskie
„Dziękuję!”. To modlitwa wdzięczności i prośba do
Pana Boga o łaski na ziemi i miejsce dla każdego
ofiarodawcy w niebie.
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Parafii Rzymsko - Katolickej
p. w. Matki Bożej Częstochowskiej
i św. Jana Kantego

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

MSZE ŚW.
w niedziele i święta kościelne: 700; 915; 1100; 1800.
1530 (w kaplicy na Skałce od VI do X)
Msze św. w święta zniesione: 700; 1600; 1800.
Msze św. w dni powszednie: 630; 1800 (1730).
NABOŻEŃSTWA W CIĄGU ROKU:
Nowenna do MB Częstochowskiej - środa 1800
Nowenna do Miłosierdzia Bożego (z wystawieniem Najśw. Sakramentu) - czwartek 1800
Koronka do Miłosierdzia Bożego - piątek 1500
Litania i Akt Oddania Najśw. Sercu Pana Jezusa I piątek miesiąca 630 i 1800
Wezwania do Matki Bożej - I sobota miesiąca 630
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu N.M.P. - niedziela 640
Nabożeństwa fatimskie - od maja do października
Nabożeństwo majowe, czerwcowe, różańcowe po wieczornej Mszy św.
Nabożeństwo wspominkowe – niedziela 1700
Nieszpory – niedziela 1730
Droga Krzyżowa – piątki Wielkiego Postu 1530
i 1700 , niedziele Wielkiego Postu 800
Gorzkie Żale – niedziele Wielkiego Postu 1715
Nowenna do św. Jana Kantego – przed odpustem
św. Jana Kantego
KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA:
Czwartek 1400-1630
Sprawy pilne codziennie po Mszach św.
Zapowiedzi przedślubne – po wcześniejszym uzgodnieniu dnia i godziny
Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce
nr 11 8131 0005 0014 6157 2000 0010
IDŹ ogłoś to po górach - Czasopismo parafialne;
Redakcja: ks. Proboszcz Jacek Jaskiernia, Andrzej Dżoń,
Lucyna Dżoń. Kontakt z redakcją w kancelarii parafialnej
lub przez Duszpasterzy. Nakład: 1000 egz.
Parafia p.w. M.B. Częstochowskiej, 34-350 Żabnica,
ul. ks. Karola Śmiecha 167
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W DRODZE
Nie daj bym zginął
jak liść pozłacany
co wiatr go porwał
złudzeniem
wolności
Żywy zielenią
dopóki mocą
ziemi karmiony
z drzewem
w jedności
Bo kiedy zerwie
ożywcze pęta
jeszcze kolorem
świat zauroczy
jeszcze nim zgnije
grób przyozdobi
barwami życia
oszuka oczy
Daj abym liściem był
co nie złoty
lecz się z gałęzią
pnie bliżej nieba
bym trwał w konarze
jak w krzewie winnym
i umiał bronić
gdy bronić trzeba
prawdy że śmierć jest
tylko dla liści
a ludziom dano trwanie
w wieczności
po ciemnej stronie
jeśli bez Boga
lub z rzeszą świętych
w wiecznej światłości
A.M.D.

