Święty Mikołaj
w Żabnicy
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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, który stał
się ubogim, aby swoim ubóstwem nas ubogacić (2Kor 8, 9).
Kochani!

Kończy się kolejny Adwent naszego życia. Znowu
o rok jesteśmy bliżsi Bogu. Wielu z spośród nas stanęło
od zeszłego Adwentu przed Jego obliczem. Sługa
Boży, Kard. Wyszyński powiedział, że rozpoczynamy
życie zawinięci w pieluszkę i kończymy niewiele
bogatsi.
Święta Bożego Narodzenia, a szczególnie będąca
w centrum postać Syna Bożego w ciele małego
Dzieciątka, ma nam przypomnieć o bezcennej
wartości człowieka, o nieskończonej godności naszego
ciała. To ludzkie ciało stało się jedynym obrazem
niewidzialnego Boga, tak bardzo, że na Sądzie
Ostatecznym usłyszymy od Pana Jezusa: "Zaprawdę,
powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu
z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili"
(Mt 25, 40). Zobaczymy powtórnie nasze życie
i wszystkie spotkania z przechodzącymi przez nie
ludźmi. Modlimy się „Panie, przyjdź!”, a kiedy
przechodzi obok, to wypatrujemy innej postaci.
Nie znajdziemy w Ewangelii obrazu Jezusa, nawet
zarysu Jego twarzy. Ukrył się, abyśmy rozpoznawali
Go w tych, którzy siadają z nami przy stole, przed
telewizorem, których spotykamy w drodze i po
drodze.
Adwent uczy nas życia na czuwaniu, abyśmy
nie popełnili błędu możnych i mądrych Izraela,
którzy odrzucili Tego, na którego czekali. Który
był spełnieniem ich nadziei. Tragiczne doświadczenia
nazizmu i komunizmu w historii Europy pokazały
do czego prowadzi budowanie ludzkiego szczęścia
bez Boga. Ci, którzy odrzucili Ukrzyżowanego
pozostawili po sobie miliony cmentarnych krzyży
i bezimiennych mogił. Wydawałoby się, że historia
się nie powtórzy, ale media coraz donoszą o usuwaniu
wątków religijnych ze Świąt Bożego Narodzenia.
W imię tolerancji przestaje tolerować się chrześcijan,
nasze tradycje i naszą kulturę. A my, aby tolerancja
miała rację bytu, tym bardziej i tym mocniej
powinniśmy głosić światu, że „Bóg się rodzi”, dlatego
„moc truchleje”.
Granice naszego świata są tam, gdzie dochodzimy,
więc tam gdzie się znajdziemy, powinniśmy dać

szansę na narodzenie się Boga - w sercu i między
nami. Niech moc grzechu, nałogu, gniewu, krzywd
doznanych i wyrządzonych struchleje, gdy klękniemy
przed Zbawicielem. A kiedy dotkniemy Go
w Najświętszym Sakramencie, pamiętajmy o
wszystkich intencjach. O tych, którym stan wojenny
odebrał życie i zdrowie, a nie doznali zadośćuczynienia
od winowajców i wdzięczności od tych, którzy
dziś mogą być wolni. Pamiętajmy o pielęgnowaniu
duchowych owoców Misji Parafialnych. Otoczmy
modlitwą przygotowania do wizytacji kanonicznej
naszej parafii.
Rozpoczęty tym Adwentem rok liturgiczny
przeżywamy pod hasłem „Kościół naszym domem”.
We wspólnocie chrześcijan przeżywamy tajemnicę
Emanuela, Boga obecnego wśród nas. "Bo gdzie
są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem
pośród nich" (Mt 18,20) – zapewnił nas Pan Jezus.
A jeżeli On jest z nami, to zawsze jesteśmy u siebie.
Jeżeli w naszej wspólnocie parafialnej ktoś czuje
się wyobcowany i samotny, to znak, że nie do
końca potrafimy być rodziną. Dlatego na początek
pamiętajmy nie tylko w modlitwie i nie tylko w
święta o cierpiących z powodu samotności i braku
miłości. Puste miejsce przy wigilijnym stole niech
nie będzie tylko elementem świątecznej tradycji, lecz
powodem refleksji nad tajemnicą obecności ciągle
przychodzącego Boga wśród nas.
Aby składanym z serca świątecznym życzeniom
towarzyszyło Boże błogosławieństwo zapraszam
wszystkich Parafian wraz ze świątecznymi Gośćmi
po wigilijnej wieczerzy na Pasterkę.
Niech „Słowo, które stało się ciałem” pomoże
nam przezwyciężyć wszystkie zwątpienia i słabości,
a obdarzy mocą czynienia dobra, wobec tych,
którym tego dobra może brakować najbardziej.
Niech doświadczenie bogactwa, które jest udziałem
przyjmujących Boga, pozwoli wszystkim przetrwać
wszystkie biedy i niedostatki nadchodzącego roku.
						

Ks. Proboszcz
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„In servitio Redemptori”
22 października br. papież Benedykt XVI mianował ks. dr. Piotra Gregera
biskupem pomocniczym
diecezji bielsko-żywieckiej
Piotr Greger urodził się
28 marca 1964 r. Pochodzi
z parafii p.w. Matki Boskiej
Fatimskiej w Mysłowicach
Wesołej. W latach 1983-1989
studiował w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Wyświęcony na prezbitera 13 maja
1989 roku w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach
przez biskupa Damiana Zimonia. W 1989 roku uzyskał
stopień magistra teologii, w 1992 roku – licencjata
teologii, a w 2000 – doktora teologii z zakresu liturgiki.
Po święceniach prezbiteratu podjął posługę duszpasterską w parafii pod wezwaniem Najświętszego
Ciała i Krwi Chrystusa w Mysłowicach Ławkach oraz
parafii Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej Goduli. Z dniem 31 sierpnia 1989 roku rozpoczął
sześcioletnią pracę wikariusza w parafii p.w. Jezusa
Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Bielsku-Białej.
Od roku 1995 zajmuje się pracą naukową.
W 1996 roku został mianowany sekretarzem Instytutu
Teologicznego im. Św. Jana Kantego w Bielsku-Białej, a
w 2002 roku jego wicedyrektorem. Jednocześnie podjął
zajęcia jako wykładowca liturgiki oraz sakramentologii
ogólnej. Od roku akademickiego 2001/2002 prowadził
także zajęcia zlecone w filii Uniwersytetu Śląskiego w
Cieszynie na studiach dziennych i zaocznych. Prze-

wodniczył pracom diecezjalnej komisji liturgicznej, był
diecezjalnym duszpasterzem nauczycieli, redaktorem
kalendarza liturgicznego diecezji bielsko-żywieckiej,
członkiem Rady Kapłańskiej, oznaczony godnością
kanonika (R.M.).
W posłudze biskupiej będzie mu towarzyszyło zawołanie „In servitio Redemptori” (W służbie Odkupicielowi). W herb biskupi wpisał krzyż z literą „M” nawiązujący do herbu
Jana Pawła II, w
którego pierwsze
liturgiczne wspomnienie została
ogłoszona nominacja papieska na biskupa
pomocniczego
diecezji bielsko-żywieckiej. Prawa strona tarczy,
podzielonej na
dwie równe części, zawiera obraz głowy Jana
Chrzciciela na
misie, w nawiązaniu do patrona
rodzinnego miasta biskupa, Mysłowic, oraz symbole
Eucharystii – kosz z rozmnożonym cudownie chlebem
i ryby – wskazujące na Eucharystię, dającą pokarm na
życie wieczne.

A Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas.
I co my teraz z Nim zrobimy?
Wszystkim tym, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała,
ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.

(J 1,12)
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Z nauczania
Ojca Świętego ...

DROGOWSKAZY

przemocy, jaką jest stan wojenny’. (...)
W tych warunkach moja troska zwraca się ponownie
w stronę Ojczyzny, w stronę tego Narodu, którego
jestem synem - i który, tak jak każdy naród i kraj,
ma prawo do szczególnej troski Kościoła. Troska ta
ogarnia w tej chwili całą Polskę i wszystkich Polaków.
Mają oni, jako Naród, prawo do życia swoim
własnym życiem - i do rozwiązywania swoich problemów wewnętrznych w duchu własnych przekonań,
zgodnie ze swoją kulturą i tradycją narodową.
Spraw tych, niewątpliwie trudnych, nie można rozwiązywać przy użyciu przemocy.

„Kościół pragnie, wczuwając się w położenie, zrozumieć każdego człowieka. I dlatego boleśnie przyjął
przerwanie z trudem rodzącego się dialogu i wejście
na drogę przemocy, jaką jest ‚stan wojenny’. A to nie
może się odbyć bez naruszenia podstawowych praw
obywatelskich. Niesie to ze sobą w wielu wypadkach
sponiewieranie ludzkiej godności, aresztowania niewinnych, poniewierkę ludzi kultury i nauki, rozterki
w rodzinach”.
Prymas Polski Józef Glemp w sanktuarium Matki
Bożej Łaskawej, Warszawa 13 XII 1981
„Wydarzenia ostatnich dni zwróciły oczy całego
świata w stronę Polski. Zaznacza się w tym wyraźny niepokój, zaznacza się równocześnie solidarność
z naszym Narodem. Za wyrazy tej solidarności dziękuję wszystkim, ponieważ bardzo często bywają one
skierowane na moje ręce.
Niepokój jest uzasadniony. Wystarczy odczytać kazanie, jakie w niedzielę wieczorem wygłosił Prymas
Polski w kościele Matki Bożej Łaskawej w Warszawie,
ażeby odczytać miarę tego niepokoju wewnątrz kraju,
który przez wprowadzenie ‚stanu wojennego’ został
odcięty od normalnych kontaktów ze światem. Mówi
Prymas: ‚Kościół boleśnie przyjął zerwanie dialogu,
tak z trudem nawiązującego się, i wejście na drogę

Stąd moje wezwanie i prośba, którą skierowuję do
wszystkich synów Ojczyzny: trzeba wrócić na drogę
odnowy, kształtowanej metodą dialogu, przy poszanowaniu praw każdego człowieka i obywatela, przy
szczególnym poszanowaniu praw człowieka pracy. Ta
droga nie jest łatwa - ze zrozumiałych przyczyn - ale
nie jest niemożliwa.

Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony!
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice Nieskończony.
Zło się przeraziło, że Bóg już jest
w granicach ludzkich serc.
str. 5
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Siła i powaga władzy wyraża się w takim dialogu, a
nie w użyciu przemocy. Już w niedzielę, na pierwszą
wiadomość o zarządzeniu ‚stanu wojennego’, przypomniałem słowa wypowiedziane we wrześniu: nie wolno
przelewać polskiej krwi! Dziś powtarzam to samo.
I wespół z całym Kościołem, w szczególności Ko-

ściołem w Polsce, całą moją Ojczyznę - ten Naród
umiłowany, nie po raz pierwszy doświadczany w zmaganiu się o słuszne prawo do bycia sobą - zawierzam Chrystusowi, który jest Panem przyszłego wieku,
i Jego Matce na Jasnej Górze”.
Jan Paweł II, Audiencja Generalna, Rzym 14.12.1981 r

Myśląc sercem…
BOGACTWO UBÓSTWA
Ktoś broniąc secondhandów, użył religijnego argumentu, że dzisiaj Matka Boża ubierałaby tam siebie i
małego Jezusa, ponieważ była uboga. Pewnie korzystałaby z ofert tych sklepów, lecz nie z powodu ubóstwa
a roztropności. Wszak z litanii loretańskiej wiemy, że
jest „Panną Roztropną”. Natomiast to, że cała była
u-Boga i do Jego dyspozycji nie świadczy wcale o
materialnym niedostatku. Zresztą, kto by się przejmował
tym, co w ostateczności ma wartość przyszłej szmaty
lub połamanej łopatki z piaskownicy dzieciństwa, gdy
jest się u boku „Pana panów i Króla królów”. Potrafią to wytłumaczyć najlepiej siostry albertynki, które
swoją urodę ubrały w ramę czarnego habitu, uśmiech
i miłosierdzie, zamiast korzystać z trendów kolorowej
mody. A wyobrażenie bogactwa zwarte jest w obliczu
„Ecce Homo” ich Króla.
Spośród bożych stworzeń wyróżnia nas, oprócz rozumu i wolności, pragnienie bogactwa. Nikt nie słyszał
o bogatym koniu, psie czy jeżu. Nie widomo jak kot
potraktuje swój majątek, zapisany mu w spadku przez
właścicielkę, ale wiadomo że gdy z „BOGActwa” usunie
się Boga, to niewiele zostanie.
Od czasu, jak odrzuciliśmy w raju Boga, staramy
się odtworzyć w życiu tamten blask i poczucie bezpieczeństwa przy pomocy różnych dóbr nazywając to
bogactwem. Niektórym udaje się łudzić aż do śmierci,

Wzgardzony, okryty chwałą,
Śmiertelny Król nad wiekami!
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.
Stał się podobny do człowieka,
aby nawet najbardziej poraniony
mógł się odnaleźć w tym podobieństwie.
str. 6

że radość życia polega na gromadzeniu, kolekcjonowaniu lub recyklingu ziemskich skarbów.
Bóg, Stwórca rzeczywistości widzialnej i niewidzialnej, pragnie uchronić nas przed tym złudzeniem.
Przychodzi na ziemię jako nagie, ludzkie niemowlę.
Boże Narodzenie jest wołaniem o przywrócenie człowiekowi należnej mu godności. Jest przypomnieniem,
że największym skarbem jest drugi człowiek. To przez
niego Bóg objawia się każdemu z nas.
Święty Franciszek w epoce, w której nawet w Kościele bogactwa i zaszczyty były dobrem najbardziej
pożądanym, inscenizacją betlejemskiej groty przypomina o człowieczeństwie Boga. Po dzień dzisiejszy
woła obrazem Dzieciątka w bydlęcym żłobie, że Odwieczny Syn
„ istniejąc w postaci Bożej,
nie skorzystał ze sposobności,
aby na równi być z Bogiem,
lecz ogołocił samego siebie,
przyjąwszy postać sługi,
stawszy się podobnym do ludzi.” (Flp 2,6 )
Najstarszą spośród czterech Ewangelii, rozpoczynają
słowa: „Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie…”
(Mk 1,1).
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Jakby ktoś zapomniał, to Ewangelia nie jest spisem
zakazów i nakazów, to nie zapis moralizatorskich opowieści, to nie konstytucja ani założycielski dokument
nowej religii. To jest Dobra Nowina o Jezusie Chrystusie. Jeżeli ktoś mówi, że wiara ogranicza człowieka, że
jest niemodna, że Kościół nie nadąża za współczesnością
– to nic nie zrozumiał z chrześcijaństwa. Albo rozumie je na poziomie funkcjonariusza milicji z komedii
Barei, któremu obojętne, czy łamie się opłatkiem czy
jajeczkiem, byle tradycji stało się zadość. Albo na
poziomie handlowego koncernu, nakazującego kolędy
w marketach zaraz po Wszystkich Świętych.
Chrześcijaństwo jest z jednej strony spotkaniem żywego Chrystusa, z drugiej ciągłym oczekiwaniem na
Jego powrót z tęsknotą ostatniego wersu Biblii „Przyjdź,
Panie Jezu!”. Jeden z wielu paradoksów chrześcijaństwa
– obecność Boga, którego przyjścia ciągle oczekujemy. To znaczy, że On jest, ale nie tak w pełni jakby
chciał, jak było na początku – przed grzechem, jak
my byśmy chcieli.
Stał się człowiekiem „doświadczonym we wszystkim
na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu” (Hbr
4,15), abyśmy, z wyjątkiem grzechu, przyjęli człowieka,

jak bogactwo. Z jego nieporadnością i małością, od
poczęcia aż po spełnienie się w nieporadności wieku
lub cierpienia. Z każdym dniem bliżej Boga, z każdym
Adwentem jeszcze bardziej. Z każdym człowiekiem
bliżej Boga, z każdym, który budzi nasze sumienie –
jeszcze bardziej.
„Przyjdź Jezu, w pieluszkach, a nie we łzach;
w pokorze, nie w wielkości;
w żłóbku, nie w obłokach na niebie:
w ramionach Twojej Matki,
nie na tronie Twojego majestatu:
na oślicy, a nie na cherubinach;
ku nam, a nie przeciwko nam;
aby zbawić, nie osądzać;
aby przyjść w pokoju, nie by potępić w gniewie;
Jeśli takim przyjdziesz, Jezu,
zamiast uciekać od Ciebie,
pobiegniemy ku Tobie z nadzieją.”
/Petrus Cellensis, XII w./
Andrzej Dżoń

U Sióstr …

S. Wiktoria - Wojtyła Maria
Urodzona dnia 12.06.1936 r. - w Żabnicy.
Zmarła 17.10.2011 r. w Żabnicy.
Przeżyła 75 lat; w Zgromadzeniu 47
Rodzice: Franciszek i Aniela zd. Jurasz
Ochrzczona: dnia 12.06. 1936 r.
w kościele parafialnym w Żabnicy
Bierzmowana: 27.07.1955 r. w Żabnicy.
Do Zgromadzenia wstąpiła 04.01.1964 r.
Nowicjat rozpoczęła 25.08.1964 r.
Pierwszą profesję złożyła 26.08.1966 r.
Śluby wieczyste złożyła 26.08.1972 r.

W domu rodzinnym
uczęszczała do szkoły
podstawowej i pomagała rodzicom w pracy na gospodarstwie.
W Zgromadzeniu w 1964
ukończyła siódmą klasę
szkoły podstawowej.
Po ukończeniu zakonnej formacji podstawowej w Krakowie pracowała na różnych placówkach: w Mnikowie,
Zakopanem na Kalatówkach, Lipnicy Wielkiej na Orawie,

Cóż niebo, masz nad ziemiany?
Bóg porzucił szczęście Twoje,
Wszedł między lud ukochany,
Dzieląc z nim trudy i znoje.
Bóg ma udział w naszej biedzie,
a my w Jego bogactwie.
str. 7
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przeważnie zajmowała się prowadzeniem gospodarstwa
domowego.
Najdłużej - bo 24 lata Siostra Wiktoria pracowała w
Grywałdzie (1968-1971, 1972-1993), gdzie pracowała przy
gospodarstwie dokąd tylko pozwalało jej zdrowie i siły.
Zawsze była pogodna, radosna, pracowita i ofiarna.
Dużo się modliła, interesowało ją życie Zgromadzenia
i Kościoła, cieszyła się nowymi kandydatkami, które często były kierowane do pomocy w pracach w Grywałdzie.
Pomimo postępującej choroby reumatycznej utrudniającej wykonywanie podstawowych czynności, nie zwalniała
się i nie zaniedbywała swoich obowiązków. Pomimo leczenia i pobytu w szpitalu nie dało się zahamować choroby.
Jako chora przebywała w Domu Prowincjalnym w
Rząsce 16 lat (1993-2009) , gdzie wszystkich budowała
swoją cierpliwością w znoszeniu cierpień, pogodą ducha
i pobożnością. Od 2009 roku do śmierci przebywała w
Żabnicy - jej rodzinnej miejscowości.

Niemało cierpiał, niemało,
Żeśmy byli winni sami,
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.
Dla wielu Bóg jest winowajcą
ich własnych grzechów.
str. 8
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Świadectwo
o życiu s.Wiktorii
Siostra Wiktoria (Maria Wojtyła) była pierwszą albertynką
pochodzącą z parafii w Żabnicy. Poznałam Ją w 1964 roku
w Krakowie w Domu Generalnym, gdzie wstąpiła do Zgromadzenia mając 28 lat i została
kandydatką Zgromadzenia Sióstr
Albertynek. Marysia była dziewczyną z „krwi i kości”, piękna,
pracowita, silna, pobożna, dobra,
o niebieskich śmiejących się
oczach. Jako dziecko gór zaprawiona była od najmłodszych lat do twardego życia –
otwarta na Boga, ludzi i piękno przyrody. Takich właśnie
ludzi potrzebowało Zgromadzenie. Stąd Marysia była
wielkim Skarbem dla wspólnoty sióstr.
Przełożeni kierowali Ją do tych domów zgromadzenia, gdzie była potrzeba dobrych, silnych rąk do pracy.
Tak więc Siostra Wiktoria pracowała przeważnie ciężko
fizycznie, w Lipnicy Wielkiej na Orawie, a najdłużej
w Grywałdzie przy gospodarstwie, w polu, ogrodzie,
kuchni, pralni – uśmiechając się przez łzy do Pana
Jezusa, bo od ciężkiej pracy bolały „wszystkie gnaty”,
jak mawiał św. Brat Albert. Wszędzie, gdzie nie miał
kto iść do pracy, tam szła Siostra Wiktoria, którą już
zaczynały boleć stawy i reumatyzm wykrzywiał jej ręce.
Mimo postępującej choroby Siostra nie traciła złotego humoru, budując wszystkich swoim zaparciem i
poświęceniem. Widziałam ją w Grywałdzie z jakim trudem rozpalała ogień pod kuchnią, gotowała czy szła do
żniw by pomóc Siostrom. Cieszyła się bardzo nowymi
powołaniami, zwłaszcza ze swojej rodzinnej parafii.
Z powodu postępującej choroby, Siostra opuszcza
Grywałd i przybywa do Domu Prowincjalnego w Rzą-

sce. Tutaj z trudem pomaga w kuchni obierać jarzyny
i owoce, bo chce ulżyć siostrze kucharce.
Najwięcej czasu spędza w kaplicy, gdzie wraz ze
swoją Patronką – Matką Najświętszą, którą od dzieciństwa bardzo kochała, przedstawia Bogu trudne sprawy
Kościoła, Zgromadzenia, Ojczyzny i rodzinnej Parafii.
Choroba postępuje, Siostrze pozostaje wierna Miłość
poprzez łzy cierpienia i modlitwy. Modlitwa i cierpienie
to dwa skrzydła na których Siostra Wiktoria wciąż unosi
się do Boga. Siostra duchowo pięknieje i dojrzewa w
swoim wielkim bólu… wszystkie Jej tajemnice zna
najlepiej Bóg. Jako piękny, dojrzały kwiat żabnickiej
parafii i albertyńskiego Zgromadzenia, Siostra Wiktoria
zostaje zerwana przez Boskiego Ogrodnika w dniu 17
października 2011 roku, po 47 latach życia zakonnego,
aby radować Mieszkańców Nieba i stamtąd pomagać
Ziemi, a zwłaszcza swojej rodzinnej Parafii.
Siostro Wiktorio córko żabnickiego ludu wypraszaj wszystkim ochrzczonym zwłaszcza Żabniczanom
mocną wiarę i dar nowych powołań do służby Bożej
bo żniwo wielkie… Do zobaczenia w Niebie.
s. Alberta Pniaczek

W nędznej szopie urodzony,
Żłób Mu za kolebkę dano!
Cóż jest czym był otoczony?
Bydło, pasterze i siano.
Syn Boże narodził się w nędznej szopie,
aby Go nie zasłaniały regały z świątecznym
towarem.
str. 9
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(Fragmenty odpustowego kazania ku czci św. Jana Kantego
wygłoszonego przez misjonarza ks. Mariana Papiernika)

Słowa tego hymnu dobrze znamy, ponieważ jest
śpiewany w czasie wyjątkowych uroczystości i wydarzeń kościelnych i narodowych. Szczególnie z gorącym pietyzmem został ten hymn odśpiewany 33
lata temu 16 października w godzinach wieczornych,
kiedy świat dowiedział się, że Karol kard. Wojtyła
z Krakowa został wybrany na Stolicę Apostolską.
Moi drodzy co się wtedy działo?! Dzisiaj trzeba
wspomnieć, patrząc na postać naszego wielkiego
Rodaka, co się działo w domach w naszej ojczyźnie i co się działo w świecie, nikt nie przypuszczał. We Wrocławiu tego wieczoru stanęły autobusy
i tramwaje. Ludzie wychodząc ściskali się, całowali
się, gratulowali, śpiewali pieśni maryjne oraz Boże
coś Polskę. W Krakowie na rynku wokół pomnika Adama Mickiewicza zgromadziła się młodzież
akademicka ze światłami. Modląc się, śpiewając,
utworzyła się procesja młodzieży na Wawel i tam
o północy odezwał się głos dzwonu wawelskiego oraz
została odprawiona Pasterka w intencji naszego Papieża. W domach ludzie zdejmowali obrazy Matki Bożej
Częstochowskiej, stawiali na stole, zapalali świece,
brali do ręki różaniec. Boże jakież szczęście nas spotkało. Tworzyliśmy jedną rodzinę ludzi wierzących i
kochających się. (…)
Moi drodzy czasy minęły, 27 lat pontyfikatu Jana
Pawła II i pierwszego maja tego roku wyniesiony na
ołtarze – błogosławiony Jan Paweł II. Jakie są głosy na
świecie o nowym Błogosławionym? To opatrznościowy
człowiek, duma i chluba Polski i świata, to on odwiedził

132 kraje, 900 miejscowości, 30 razy okrążył ziemię.
Wydał 14 encyklik, adhortacji i konstytucji apostolskich,
ogłosił świętymi 480 błogosławionych, a błogosławionymi ogłosił 1343 osoby. Człowiek wielkiego formatu,
wielkiej wiary i miłości człowieka. Profesor, biskup,
kardynał i papież. I dobrze się składa, że właśnie u
nas w Żabnicy, dzisiaj 16 października oddajemy cześć
drugiemu Polakowi, waszemu patronowi – św. Janowi
Kantemu.
Ilekroć przychodzimy na odpust św. Jana Kantego,
to rodzi się pytanie: czy ten człowiek, żyjący bardzo
dawno temu, może być wzorem dla nas w dzisiejszych
czasach. Bo do Jana Pawła II się przyzwyczailiśmy,
przecież on dojrzewał do świętości na naszych oczach.
A św. Jan Kanty jak bardzo dawno temu… Jan Paweł
II często mówił: „świętymi bądźcie, wszyscy jesteśmy
uczestnikami świętości, nie bójcie się być świętymi” Jak
to jest, ze świętością Jana Kantego, Patrona tej ziemi.
Co on dzisiaj nam może powiedzieć człowiek dawnej
kultury, innej cywilizacji? Jakim jest wzorem? Człowiek
nauki i polityki, życia rodzinnego i życia parafialnego. Uczony, profesor, kapłan, proboszcz, wyczulony
na potrzeby drugiego człowieka. Swoją osobowość
św. Jan Kanty ubogacał klęcząc godzinami przed
Najświętszym sakramentem. Rozwijał nabożeństwo
do Matki Najświętszej. Odznaczał się piękną zaletą
człowieczeństwa. Szanował święty bliźniego jako
człowieka i troszczył się o człowieczeństwo drugich,
bliźnich. Wpajał studentom, że kształcąc się na Akademii Krakowskiej powinni brać wzór z wyniesionych

Ubodzy, was to spotkało
Witać Go przed bogaczami!
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.
Ostatni będą pierwszymi,
bo z góry nie widać kto wyżej nosi głowę.
str. 10
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na ołtarze byłych studentów tej uczelni: Szymona z
Lipnicy, Władysława z Gielniowa i Stanisława Kazimierczyka.
W jego osobie widzimy wspaniałą harmonię wiedzy i wiary, które ubogacają człowieka. On nie był
mądralą, on nie mędrkował, był człowiekiem. Czy
to dziś aktualne - być człowiekiem?
Czytam historię i widzę coś robił przez tysiąclecia
człowiecze. Zabijałeś, mordowałeś i wciąż przemyśliwałeś jakby to robić lepiej. Czyś godzien, aby cię
pisać przez duże „C” współczesny człowieku. Jesteśmy
świadkami i uczestniczymy dziś w kryzysach. Kryzys
finansowy, kryzys gospodarczy, ekonomiczny i moralny. Jesteśmy świadkami osłabienia autorytetu ojca,
matki, nauczyciela, księdza, sąsiada, starszego człowieka.
Człowiek powoli przestaje się liczyć. Równocześnie
widzimy, jak doskonali się maszyny, jak się doskonali
technikę: lasery, komputery, elektronikę a spada moralność. Zanikają takie wartości ludzkie, jak: szczęśliwość,
dobroć, pomoc sąsiedzka, zrozumienie i przebaczenie.
Na naszych oczach rodzi się: złość, zazdrość, podejrzenie, niewierność i dlatego tak człowiek staniał.
Człowiek dziś stracił na wartości. Potrafi zniszczyć,
a nawet zabić. Rozumiał to dobrze Jan Paweł II, kiedy pisał w encyklice „Odkupiciel człowieka”: „Kto
chce budować lepszy świat, nie może zapomnieć, że
istnieje prymat osoby przed rzeczą. Pierwszeństwo
ducha przed materią”.
Człowiek to nie rzecz, ma duszę nieśmiertelną. Jesteś
święty! Stworzony jesteś na obraz i Boże podobieństwo.
Jeżeli dzisiejsze osiągnięcia techniki będą w rękach
ludzi, którzy nie mają serca, bez ducha, to co będzie?
Ano jesteśmy świadkami, jak dojrzewają potwory, mordercy i rodzi się znieczulica. Czasy dzisiejsze wołają:
miej umeblowany umysł, ale miej też serce. Dobrze
uformowany człowiek może świat zmienić na lepsze
i w takim klimacie osiągamy świętość. Bo żyjemy
wśród świętych. Wśród nas wielu jest świętych nie
ogłoszonych przez Kościół.

A w jakiej rzeczywistości żyjemy? Co obserwujemy
dzisiaj? Jak człowiekiem poniewierają? We wrześniu
przyszło mi być w szpitalu. W sali obok leżał człowiek
w wieku 65 lat, wdowiec. Po operacji przyszedł już
do siebie i lekarze podczas obchodu oznajmili, aby
przygotował się do wyjścia oraz powiadomił rodzinę,
że dalej może zdrowieć w domu.
Przyjechała córka z mężem i mówią do lekarza:
„Panie doktorze mamy taką wielką prośbę, niech się
pan zlituje. My byśmy chcieli tatusia jeszcze zostawić
na 10 dni w szpitalu. A dlaczego – pyta lekarz- przecież może kurować się w domu? Ale panie doktorze – odpowiadają - wykupiliśmy urlop w Tajlandii.
Chcielibyśmy odpocząć, zwiedzić trochę świata, a z
kim tatusia zostawimy?”
Doktor popatrzył na syna, na córkę - „Nie! Moje
serce na to nie pozwoli, żebym ja go dłużej trzymał
w szpitalu.”
Wyszli zdenerwowani. Tatusia pod pachę wzięli,
nawet zapomnieli o wypisie.
Później rozmawiałem z tym doktorem, a on mi powiedział: „Oj Boże, Boże, aby nie było za późno! Czy
oni kiedyś nie zatęsknią za tatusiem? Oby nie było za
późno!”
Popatrzcie jaka znieczulica. Jaka znieczulica rośnie w naszych domach, w naszych rodzinach.
Dlatego święty Jan Kanty to bardzo aktualny patron
na nasze czasy. On ci dziś mówi z tego obrazu w waszym kościele: szanuj swoje człowieczeństwo. Szanuj
godność każdego człowieka.
Święty Janie Kanty jesteś nam potrzebny w tym
czasie zawirowań wartości, pomieszania dobra ze
złem, szlachetności z cwaniactwem, mądrości z nieuctwem, wiedzy z mędrkowaniem, miłosierdzia z
interesownością. Wstawiaj się za nami, abyśmy ubogacali swoje człowieczeństwo łaską Bożą i szanowali
każdego człowieka. „Coście uczynili jednemu z braci
moich najmniejszych, mnieście uczynili”. Amen!

Potem królowie widziani
Cisną się między prostotą,
Niosąc dary Panu w dani:
Mirrę, kadzidło i złoto.
Pierwsi będą ostatnimi,
ale dobrze, że chociaż będą.
str. 11
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ŻYWY RÓŻANIEC
– ŻYWY KOŚCIÓŁ – ŻYWA WIARA
RÓŻA ŚW. MAŁGORZATY
MARII ALACOQUE
Małgorzata urodziła się 22 lipca 1647 r. w Lautecour k. Charolais w Burgundii, we Francji, w głęboko
religijnej rodzinie notariusza królewskiego. Jako czteroletnia dziewczynka, Małgorzata złożyła prywatny
ślub czystości, a po śmierci ojca w roku 1655 została
oddana na wychowanie do klasztoru Sióstr Klarysek
w Carolles, gdzie przebywała tylko dwa lata. Nieuleczalnie chora wróciła do rodzinnego domu, a w
roku 1661 za wstawiennictwem Matki Bożej odzyskała zdrowie. Małgorzata rozwijała życie modlitwy,
odznaczała się wielką miłością do Chrystusa obecnego
w Najświętszej Eucharystii i do Ukrzyżowanego, ponadto uczyła katechizmu, spieszyła z pomocą ubogim
i chorym. Dopiero w wieku 24 lat Małgorzata mogła
spełnić swoje marzenia i wstąpiła do Zakonu Sióstr
Nawiedzenia (wizytek) w Paray-le-Monial, gdzie w
roku 1672 złożyła śluby zakonne, w latach 1684-1687
pełniła funkcję przełożonej nowicjuszek, w roku 1685
wraz z nowicjuszkami poświęciła się Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa.
Siostra Małgorzata Maria znana jest przede wszystkim z daru objawień prywatnych. Mianowicie w latach
1673-1689 Małgorzata doświadczyła przed Najświętszym Sakramentem 80 wizji i objawień związanych z
tajemnicą Serca Jezusowego, 30 z nich opisała. Wśród
tak licznych objawień wyróżnia się cztery tzw. wielkie
objawienia, które mają charakter społeczny i kościelny.
Pierwsze odbyło się 27 grudnia 1673 r. Małgorzata została wówczas zaproszona przez Pana Jezusa, aby zajęła
miejsce św. Jana podczas Ostatniej Wieczerzy. Podczas

Bóstwo to razem zmieszało
Z wieśniaczymi ofiarami.
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.
Bóg szuka kochającego serca,
a nie kodu kreskowego i metki z ceną.
str. 12

drugiego objawienia w piątek, na początku roku 1674
Pan Jezus ukazał Małgorzacie swoje Serce na tronie z
płomieni, "jaśniejące bardziej niż słońce, o przejrzystości kryształu, z widoczną raną, otoczone cierniami i z
krzyżem na szczycie". W tym widzeniu podkreślono,
że mamy czcić miłość Jezusa do nas ukazaną w znaku
Jego Serca. Trzecie widzenie miało miejsce w piątek
oktawy Bożego Ciała, 2 lipca 1674 r. - ukazujący się
Pan Jezus miał pięć ran "jaśniejących jak słońce",
z których wydobywały się płomienie; Małgorzata widziała w piersi Zbawiciela Jego Serce kochające nas ludzi. Pan Jezus wtedy skarżył się Małgorzacie na ludzką
niewdzięczność i obojętność, domagał się wynagrodzenia i zadośćuczynienia, przede wszystkim przez często
przyjmowaną Komunię Świętą, szczególnie w pierwsze
piątki miesiąca oraz przez odprawianie nabożeństwa
Godziny świętej. Czwarte objawienie było udziałem
Małgorzaty w oktawie Bożego Ciała w dniach 13 - 20
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czerwca 1675 r. Pan Jezus żalił się Małgorzacie, że rani
się Go lekceważeniem wierzących, świętokradztwami
bezbożnych, szczególnie zaś osób konsekrowanych.
Zbawiciel prosił, aby w piątek po oktawie Bożego
Ciała obchodzono specjalne święto ku czci Serca Pana
Jezusa, z Komunią wynagradzającą i z modlitwą wynagradzającą przed Najświętszym Sakramentem.
Pan Jezus przekazał przez Małgorzatę dwanaście
wielkich obietnic dla czczących Jego Najświętsze Serca:
1) czciciele otrzymają łaski potrzebne do realizacji
ich zadań życiowych - obowiązki stanu;
2) pokój w rodzinach;
3) pocieszenie w strapieniach;
4) opiekę Zbawiciela w życiu, szczególnie w godzinę
śmierci;
5) błogosławieństwo w podejmowanych przedsięwzięciach;
6) grzesznicy znajdą w Bożym Sercu "źródło i
ocean miłosierdzia";
7) oziębli staną się gorliwymi w swoim życiu religijnym;
8) gorliwi w wierze szybko staną się doskonałymi;
9) Pan Jezus będzie błogosławił tym domom, rodzinom, w których jest czczony obraz Boskiego
Serca;
10) imiona osób propagujące to nabożeństwo zostaną
zapisane w Sercu Pana Jezusa;
11) kapłani poruszą najbardziej zatwardziałe serca;
12) Pan Jezus da łaskę pokuty i będzie "ucieczką"
w ostatniej godzinie życia osobom, które przez
dziewięć pierwszych piątków miesiąca będą
przyjmowały Komunię Świętą wynagradzającą.
Siostra Małgorzata Maria Alacoque umarła pełna
zasług i w opinii świętości 17 października 1690 r.
w swoim klasztorze w Paray-le-Monial. Małgorzata
Maria została beatyfikowana przez papieża Piusa IX
w roku 1864, kanonizowana natomiast przez papieża
Benedykta XV w roku 1920.

W ikonografii najczęściej ukazuje się św. Małgorzatę
Marię w powiązaniu z doznawanymi przez nią wizjami,
mianowicie jako zakonnicę, w czarnym habicie wizytek, z różańcem u pasa, trzymającą na karcie papieru
obraz Serca Pana Jezusa, z krzyżem w promieniach,
otoczone koroną cierniową.

RÓŻA ŚW. MAŁGORZATY
1. Bednarz Zofia
2. Chowaniec Aniela
3. Chowaniec Aniela j.
4. Chowaniec Barbara
5. Drożdż Bernadetta
6. Chowaniec Teresa
7. Drozdż Teresa
8. Gołębiowska Agnieszka
9. Gołębiowska Janina
10. Gluza Halina
11. Hernas Beata
12. Jurasz Agata
13. Kabacik Emilia
14. Kabacik Maria
15. Krzus Anna
16. Marszałek Anna
17. Młynarczyk Janina
18. Podgórna Zofia
19. Żyrek Elżbieta
20. Żyrek Teresa

Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław Ojczyznę miłą!
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą.
Bóg wesprze i pobłogosławi,
jeżeli będzie miał co.
str. 13
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Z Kroniki Parafialnej
Przyjechałem do Żabnicy w sobotę 11 lutego 1954 r. o godz. 20 – tej.
Na powitanie czekało wielu parafian bardzo podchmielonych. Przy składaniu
rzeczy zrobili mi niemało szkody. Na plebanii zastałem brud. Nie otrzymałem
kolacji i tak zmęczony poszedłem spać.
Pierwsza niedziela 12.II. rano w pokoju minus 6 stopni, wieczorem
po napaleniu było plus 18 stopni. W kościele bielizna brudna, trzeba było
ubrać na siebie, ornaty niektóre dziurawe. Po południu chrzest, ślub a także
zebranie komitetu. Powiedziałem im, że chcę z nimi wspólnie pracować, a oni
mi przyrzekli pomoc w wykończeniu plebanii, która była w stanie surowym.
Choć przyrzekli nie dotrzymali słowa. Zaczęli opuszczać zebrania i w końcu
zostałem sam. Trudno było wykończyć plebanię, zajęło to rok 1954, 1955.
Proszeni na ambonie o pomoc przychodzili i pomagali.
Kościół – kaplica nie zabezpieczona odgromnikami. Blacha na wieży
w wielu miejscach podziurawiona, cała zardzewiała. Nikt z miejscowych nie
potrafił postawić rusztowania do szczytu wieży i trzeba było sprowadzić
fachowca z poprzedniej parafii, który kierował tą robotą.
Gdy w październiku 1956 r. nastała odwilż polityczna, otrzymałem
zezwolenie na powiększenie kościoła. W roku 1956 poszło wszystko gładko,
w następnym roku zaczęły się trudności, gdyż architekt, który z Krakowa miał
przyjechać na miejsce, podawał kolejno trzy terminy i nie przyjechał.
Nie wiadomo było jak powiększyć. Zaczęliśmy robotę bez uzgodnienia rzeczy.
Z początku parafianie bali się tej roboty. Do pracy przy kościele przychodzili z
pomocą z sąsiedniej parafii, to zachęciło Żabniczan.
Gdy dźwignęliśmy dach jeden parafianin, nawiasem mówiąc, przechodząc przystanął
przed kościołem zdjął nakrycie głowy przeżegnał się i oświadczył – „Ksiądz nam
kościół wali”. Dach został podniesiony o 70 cm
w górę. W tym roku robota szła bardzo dobrze, bo zostało zrobione wiele i
rozbudowano kościół, nakryto i zrobiono okna i posadzkę.
Od lutego 1954 r. nie otrzymałem prawa nauczania religii, mimo
usilnego starania. W maju 1954 r. odwiedził mnie jeden z bezpieki.
Dzięki Bogu za myśl, wygarnąłem mu, że już nie wierzę, ani prasie, ani
radiu, ani żadnym oświadczeniom. Zdziwiony zapytał mnie dlaczego.

str. 14

IDŹ ogłoś to po górach

Odpowiedziałem, że ślubowałem wierność Polsce Ludowej, podpisałem
deklarację o pokój i granicę na Odrze i Nysie, więc dlaczego nie mam prawa
nauczania religii. W poprzedniej parafii nauczałem od początku kapłaństwa,
a tu nie pozwolą mimo wolności nauczania. Wtenczas oświadczył, że wystara się
mi o to prawo na następny rok szkolny. Rzeczywiście otrzymałem pozwolenie od
września 1954 r. i nauczałem aż do roku 1961.
Światło elektryczne zastałem na plebanii i w kościele podłączone z turbiny
tartakowej. W latach 1956 – 57 otrzymaliśmy prąd z sieci, cóż kiedy
parafianie nie chcieli się na to zgodzić początkowo, ale ostatecznie dali się
przekonać i jest światło w całej wsi.
W roku 1963 podczas oktawy Wielkanocnej, gdy księża diecezji krakowskiej
byli na skupieniu w Częstochowie, byłem też osobiście, złodziej zabrał nam z
zakrystii 2 kielichy, dwie puszki i jedną monstrancję.
Przy pomocy najpierw Kurii i Parafian mamy teraz więcej i o wiele
porządniejsze naczynia liturgiczne.
Zastałem w Żabnicy jednego Świadka Jehowy. W roku 1959 przycisła go
wielka bieda. Żona jego – katoliczka ciężko śmiertelnie zachorowała. On
został zwolniony z pracy z powodu choroby, renty jeszcze nie miał. Dzieci
6-oro najstarsze w klasie VI. Odwiedziłem go trzy razy, z pomocą łaski Bożej,
przyszedł do spowiedzi i jest wierny. W tym samym roku inni matka z synem
i synową odstąpili od Kościoła. Ojciec dotąd wierny. Powodem odstąpienia była
głupota, zaślepienie i brak życia z wiary.
W roku 1958 wykończyliśmy kościół wewnątrz, a więc sufit kasetonowy z płyt
pilśniowych prasowanych i boazeria.
Na rok 1959 wypadło postawić budynek gospodarczy, ponieważ nie miałem
pozwolenia na budowę, więc zgłosiliśmy jako remont. Ogrodziliśmy też cmentarz
grzebalny siatką, chociaż niektórzy parafianie nie byli z tego zadowoleni, bo trawy
na cmentarzu wypasali bydłem.
Już w roku 1955 niektórym parafianom nie podobało się moje wołanie o pieniądze
i pytali kiedy przestanę wołać, wtedy na ambonie dałem taką odpowiedź –
wtedy przestanę – gdy będziecie mieli piękny kościół itd. Wyliczyłem wszystko
co niedostaje nam jeszcze. W roku 1960 razem z parafianami zabraliśmy się
do wykończenia wnętrza kościoła. Parafianie chcieli ściany obłożyć tynkiem.
Prowizoryczne obliczenie kosztów wykończenia wnętrza kościoła
wykazało sumę 300.000 zł. Na co nie zgodziłem się przemyśliwując
nad innym sposobem.
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Z rodzinnego archiwum…

Ks. Karol Śmiech

Prymicje ks. Jana Krawca - salezjanina, podczas rozbudowy kościoła w 1957 r.
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MOC TRUCHLEJE
Dziwnym się wydaje, że pośród tylu kontrowersyjnych
audycji, filmów, gazet, tytułów, witryn internetowych, tylko media i inicjatywy związane z Radiem Maryja budzą
tyle wściekłości, zacietrzewienia, szyderstwa i nienawiści.
Takie nagromadzenie tylu negatywnych emocji, nawet dla
kogoś zupełnie nie zainteresowanego tematyką mediów
ani polityką jawi się jako ewenement. Może faktycznie,
gdy „Bóg się rodzi” to „moc truchleje”.
Warto zatrzymać się na chwilę nad artykułem dr Barbary Fedyszak – Radziejowskiej „A.D. 1991; O roku
ów! Kto ciebie widział w naszym kraju” ( Nasz Dziennik
nr281/4212/, s. 17) , bo być może zjawisko Radia Maryja
z jednej strony przekracza ziemską rzeczywistość, z drugiej jest autentycznym sprawdzianem polskiej demokracji.
Dokładnie dwadzieścia lat temu miała swój początek
większość naszych dzisiejszych sukcesów i problemów.
Rok 1991 to także początek działalności Radia Maryja.
Niezależnie od intencji Ojców Redemptorystów i ojca
Tadeusza Rydzyka, dyrektora Radia Maryja, powstanie tej
rozgłośni okazało się wydarzeniem wykraczającym daleko
poza sferę działalności Kościoła w Polsce. Z perspektywy
20 lat widać, że stało się ono ważnym przyczółkiem
demokracji i pluralizmu w mediosferze III RP, a wraz z
Telewizją Trwam, „Naszym Dziennikiem” oraz Wyższą
Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej pełni kluczową
rolę w trudnym procesie budowania suwerennego i
demokratycznego państwa polskiego. To swoisty paradoks, że Radio, któremu zarzucano jednostronność,
skrajność, fundamentalizm, radykalizm polityczny i parę
innych podobnych wad okazało się gwarantem naszych
obywatelskich wolności.
Czas przesileń
Rok 1991, w którym Radio Maryja zaczęło nadawać
swoje programy, był dla Polski rokiem niezwykłym, obfitującym w znaczące wydarzenia. Lech Wałęsa rozpoczął
swoją prezydenturę w styczniu, a już w lutym Andrzej
Celiński swoim słynnym artykułem o „spoconych facetach pędzących do władzy” otworzył pierwszy rozdział
medialnej wojny ze środowiskami politycznymi, które
potraktowały demokrację III RP poważnie. W 1991 roku
rozpoczęła się trwająca do dziś batalia z tymi, którzy
swojej wizji Polski, politycznych programów oraz sposobu postrzegania gospodarczej i społecznej sytuacji
kraju nie konstruują na podstawie informacji i ocen

publikowanych w „Gazecie Wyborczej”. Wrogami
stali się nie tylko politycy i dziennikarze, lecz także
wyborcy, którzy zdaniem opiniotwórczych elit mylą
się we wszystkim i powinni jak dinozaury wyginąć w
zeuropeizowanej Polsce.
Rok 1991 przyniósł rozwiązanie Układu Warszawskiego i RWPG oraz powstanie Porozumienia Centrum,
Unii Demokratycznej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej
i KSR Samoobrona. Kontraktowy Sejm przyjął uchwałę
uznającą zbrodnie stalinowskie za zbrodnie ludobójstwa.
Także w tym roku Vaclav Havel zgłosił wolę wstąpienia
Czechosłowacji do NATO, a Lech Wałęsa takiej woli nie
zadeklarował nawet w trakcie wizyty w głównej kwaterze
Paktu. Wręcz odwrotnie, polski minister obrony narodowej, admirał Piotr Kołodziejczyk wyraził nadzieję, że
NATO niedługo przestanie istnieć. To nie wszystko, w
1991 roku miał miejsce pucz Janajewa, Gruzja, Łotwa,
Estonia, Ukraina, Białoruś oraz większość byłych republik
radzieckich ogłosiły niepodległość.
Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście
Jednak rok 1991 to przede wszystkim data niezwykle
ważnej, pierwszej pielgrzymki do wolnej Polski Jana
Pawła II, który przyjechał do nas z wezwaniem: „Bogu
dziękujcie, ducha nie gaście”. Liczni publicyści ogłosili,
że ani to wezwanie, ani papieskie homilie nie przystają
do wolnej Polski, bo dziękować trzeba przede wszystkim zasłużonym opozycjonistom, a wolność budować
na pragnieniach jednostki, a nie na Dekalogu. To wtedy
po raz pierwszy wyraźnie zobaczyliśmy, jak dalece środowisko Agory odbiega w swoich wizjach demokracji i
wolności od papieskiego nauczania. (…)
Ten niezwykły rok kończył się pierwszymi po II wojnie
światowej, w pełni demokratycznymi wyborami parlamentarnymi w Polsce oraz powołaniem (w grudniu) rządu
Jana Olszewskiego.
Dzieło zawierzenia
W tym samym pamiętnym grudniu warszawska wspólnota zakonna redemptorystów uruchomiła w Toruniu Radio Maryja. Dzisiaj znacznie lepiej widać wagę tego
wydarzenia i swoisty geniusz o. Tadeusza Rydzyka oraz
wszystkich, którzy mu wówczas pomogli. Trzeba było
mieć wielką intuicję polityczną, społeczną i duchową, by
odpowiedzieć w taki sposób na sekwencję ówczesnych
wydarzeń. Naturalnie bez pomocy Opatrzności Bożej
oraz bez opieki Maryi, Królowej Polski, siłami wyłącznie
ludzkimi nie byłoby to zapewne możliwe. Bo przecież
ten niezwykły rok 1991 zakończył w szczególny sposób
artykuł Adama Michnika opublikowany 13 grudnia w
„Gazecie Wyborczej” pt. „W imię przebaczenia”. Zawierał on zdanie: „Zwracam się do posłów Sejmu RP,
aby uchwalili ustawę abolicyjną dla architektów stanu
wojennego”.
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Taki był ten pamiętny rok 1991. Dzisiaj, 20 lat później,
jesteśmy świadkami kontynuacji wszystkich ówczesnych
wydarzeń i polityczno-medialnych sporów. Nadal są w
Polsce wyborcy wykluczani i dyskredytowani za poglądy,
gdy nie chcą głosować na następców i przyjaciół Unii
Demokratycznej. Nadal z Kościołem walczą uczniowie
Jerzego Urbana. Nadal źródłem „całego zła” są następcy i
kontynuatorzy Porozumienia Centrum. I nadal Kościół nie
rozumie postępu, znaków czasu, powstrzymując „nieuchronną” laicyzację społeczeństwa. A relacje Polski z Rosją są
żywym dowodem, że nawet będąc w Unii Europejskiej i
NATO, można pozostać słabym, mało samodzielnym, a
nawet lękliwym sąsiadem, bo przecież nie partnerem Rosji.
Punkt oparcia
Jednak Radio Maryja nie tylko przetrwało, ale dojrzało i
ugruntowało swoją pozycję w medialnym świecie. Zwalczane, obrażane, oskarżane i postponowane nie uległo, a nawet
rozwinęło skrzydła, dając impuls do powstania Telewizji
Trwam, ogólnopolskiego dziennika oraz wielu przedsięwzięć
społeczeństwa obywatelskiego. I nie jest dzisiaj ważne,
czy zawsze i w każdej sprawie politycznej zgadzałam się

z opiniami głoszonymi na antenie toruńskiej rozgłośni.
Przykładowo, wejście do Unii Europejskiej było, moim
zdaniem, słusznym wyborem polskiego społeczeństwa.
Radio Maryja stanowi dzisiaj punkt oparcia dla milionów Polaków, których tożsamość, (…) jest swoistym,
trwałym splątaniem Polaka i katolika. Jest, podobnie
jak Telewizja Trwam, schronieniem przed nienawiścią,
która wylewa się nie tylko z komercyjnych mediów,
wywołując w słabych i mało odpornych na manipulację
umysłach dramatyczne reakcje, jak morderstwo działacza
PiS w Łodzi czy agresja policjanta po cywilu kopiącego
kogoś, kto zmierzał na Marsz Niepodległości.
Radio Maryja jest ważnym elementem polskiej demokracji i suwerennego myślenia także dla tych, którzy się
z tym Radiem w większym lub mniejszym stopniu nie
zgadzają. Ale ono jest!
I dziękuję Ojcu Dyrektorowi oraz wszystkim ludziom,
którzy w latach 90. lepiej niż ja rozumieli, jak ważnym
wkładem w polską sprawę, w wiarę Polaków i miejsce
Kościoła w sferze publicznej jest i będzie powstała w
1991 roku rozgłośnia.

Jeszcze nie umarła, kiedy my żyjemy.
30 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
Złamanie kręgosłupa polskiej demokracji dla jednych,
ocalenie narodu przed radziecką inwazją dla drugich.
Dokumenty coraz bardziej jednoznacznie pokazują, że
rację mają ci pierwsi. Jednak to czerpiący profity z
upadłego systemu potrafili stworzyć społeczną atmosferę, w której katów zrównano z ofiarami, a czasami
nawet zamieniono miejscami. Więcej – tak naprawdę,
to „Solidarność” jest winna, że miała odwagę i czelność powstać, a ówczesny rząd tylko minimalizował
społeczne straty tych marzeń o wolności.
Stary generał przeprasza za dolegliwości stanu wojennego i jest mu bardzo przykro, jeżeli ktoś ucierpiał, ale nie uczynił żadnego gestu, ani nikt z jego
formacji, żeby te krzywdy wynagrodzić. Największą
klęską solidarnościowego powstania Polski, nie jest
funkcjonowanie w przestrzeni publicznej i dobrobycie
ówczesnych decydentów i wykonawców zbrodniczych
rozkazów, lecz wyparcie ze świadomości faktycznego
bohaterstwa zwykłych ludzi.
Po Powstaniu Warszawskim, mimo klęski, stolica
Polski zyskała miano miasta bohaterskiego i nie ujarzmionego. Dzięki „Solidarności”, jako naród powinniśmy
mieć takie samo poczucie dumy, dodatkowo spotęgowanej zwycięstwem nad „Wiecznie żywym komunizmem
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i PZPR - przewodnią siła narodu”. Dziś przeważa zażenowanie i psychiczny dyskomfort. Kabareciarze kpią
sobie ze „styropianowych kombatantów”, a krzyż, bez
którego nie obył się żaden strajkujący zakład, stał się
krępującym przedmiotem politycznych happeningów.
Przecież komunistyczny rząd, a tym bardziej Związek Radziecki nie przestraszył się Lecha Wałęsy i
wszystkich historycznych postaci ruchu związkowego.
Przestraszyli się polskiego społeczeństwa. Jedni – naszego umiłowania wolności, drudzy – warcholstwa,
trzeci - pomieszania jednego z drugim.
Jak to się stało, że dzieci nie są dumne z dokonań
swoich rodziców. Przecież to nie zamierzchła historia.
W szufladach jeszcze leżą pożółkłe kartki na mięso,
cukier, kawę i papierosy. W pamięci puste półki, walka
o rolkę papieru i nieskończone kolejki za czymkolwiek
a najbardziej za nadzieją.
Są ludzie, którzy walcząc o sprawę „Solidarności”
potracili zdrowie, dorobek życia, stanowiska, szanse
na wykształcenie, na dobre emerytury. Którzy swoją
dzisiejszą biedą zapłacili za to, że jesteśmy wolni, że
młodzież ma możliwość wyjazdu za granicę na studia,
do pracy albo na odpoczynek.
To, że partyzanci wspominają jajecznicę z grzybami,
a warszawscy powstańcy wojenne romanse i małżeń-
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stwa, nie umniejsza ich bohaterstwa. Wręcz przeciwnie.
Walka była niebezpieczeństwem wpisanym w normalnie
nienormalną egzystencję.
Wielkość „Solidarności” nie polegała na spektakularnych akcjach działaczy, lecz na doświadczeniu odwagi,
bezinteresowności i zwykłej ludzkiej solidarności. Na
wierze w to, i pewności, że sprzeciw wobec komunistów ma sens i że jesteśmy po stronie dobra.
Gdzie się podziała ta pewność, że mieliśmy rację.
Gdzie przekonanie, że prawdy nie da się zabić? Jak to
się stało, że 30 lat po gazowaniu na ulicach przez zomowców, polewania ludzi na mrozie z armatek wodnych,
dzieciak patrząc na zdjęcia pyta, czy „Solidarność” to
ówcześni kibole. Jak to się stało, że o byłych działaczach
„Solidarności” mówi się z przekąsem i uśmieszkiem „kombatanci”, a kombatanci partyjni przypinają sobie
odznaczenia za zasługi dla Polski.
Gdyby komuś przyszło na myśl nadać szkole patronat „Solidarności”, rondem lub ulicą upamiętnić tamte
wydarzenia, to mogłoby się okazać, że to nie jest takie
oczywiste. Jak nie jest już oczywista tamta prawda i
pewność. Daliśmy się sprowokować do wątpliwości,
czy postąpiliśmy słusznie.
Ks. Jerzy Popiełuszko, jako jeszcze żywy patron „Solidarności” nawoływał, że zło trzeba zwyciężać dobrem.

A dzisiaj jego zabójcy warczą, że dzięki nim Kościół ma
błogosławionego. Generał jest męczennikiem dramatycznego, ale jedynie słusznego wyboru. Tych, którzy nie
chcą tego uznać nazywa się językiem tamtych czasów
– warchołami, anarchistami i tu nowość… „pisowacami”
(wersja light). Dobrze, że pracownicy UB nie wnieśli
sprawy do Strasburga za obniżenie resortowych emerytur wysłużonych w niszczeniu opozycji. Szkoda, że
powielane są propagandowe komunikaty stanu wojennego, radziecką inwazją usprawiedliwiające zduszenie
„solidarnościowego” zrywu wolności. Dobrze, że coraz
więcej młodzieży trafia na dokumenty świadczące o
zdradzie generała i negatywnego stosunku Związku
Radzieckiego do ówczesnej interwencji w Polsce.
Może jako społeczeństwo zbłądziliśmy nie żądając
kary dla wszystkich organizatorów stanu wojennego.
Ale na pewno popełniliśmy błąd, pozwalając zabić
w sobie pamięć tamtej radości, nadziei i solidarności.
A może ona jeszcze żyje, tylko spowija ją zasłona
dymna z listu internowanego poety:
"Nie płacz, mój synu kochany, że ojciec twój jest więziony. On siedzi tylko dlatego, byś ty nie był gnębiony
przez tych, dla których hasła i najpiękniejsza idea są
tylko zasłoną dymną na ich nieczyste sumienia."
Andrzej Dżoń

Dom nasz i majętność całą,
I wszystkie wioski z miastami.
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.
Gdzie i u kogo?
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Minął Rok Pański 2011
Życie chrześcijanina mierzy się jego spotkaniami z Bogiem. W Kościele znakiem
tego spotkania jest sakrament, który towarzyszy nam od narodzin dla świata do narodzin
dla wieczności. Klamrą życia jest chrzest i obrzęd pogrzebu. Czego dokonamy w tym
czasie, to będzie naszym świadkiem na Sądzie Ostatecznym. Ponieważ koniec starego
i początek nowego roku są często okazją do refleksji nad przemijaniem czasu, przypomnijmy tych, którzy w sposób szczególny w tym roku zbliżyli się do Boga.

26.12.2010r.
26.02.2011r.
5.03.2011r.
19.03.2011r.
2.04.2011r.
9.04.2011r.
9.04.2011r.
9.04.2011r.
25.04.2011r.
29.04.2011r.
30.04.2011r.
1.05.2011r.
7.05.2011r.
8.05.2011r.
14.05.2011r.
28.05.2011r.
4.06.2011r.
5.06.2011r.
11.06.2011r.
19.06.2011r.
18.06.2011r.
9.07.2011r.
9.07.2011r.
23.07.2011r.
23.07.2011r.
6.08.2011r.
21.08.2011r.
20.08.2011r.
27.08.2011r.
27.08.2011r.
3.09.2011r.
10.09.2011r.
24.09.2011r.
24.09.2011r.
25.09.2011r.
25.09.2011r.
22.10.2011r.

-

Jakub Przemysław WOJTYŁA, s. Aleksandra i Grażyny
Martyna GOLEC, c. Wojciecha i Katarzyny
Magdalena Oliwia NOGA, c. Wojciecha i Barbary
Radosław Bogusław PACH, s. Andrzeja i Iwony
Filip WOREK, s. Rafała i Agnieszki
Milena Alicja GĘBALA, c. Mariusza i Eweliny
Kacper Jakub GOLEC, s. Marcina i Joanny
Maja Amelia PAWLIK, c. Zbigniewa i Magdaleny
Amelia STRZAŁKA, c. Mariusza i Marty
Olaf KUPCZAK, s. Ryszarda i Urszuli
Filip Wiktor GRABAREK, s. Piotra i Moniki
Julia Weronika KASPEREK, c. Mirosława i Katarzyny
Martyna MOTYKA, c. Zdzisława i Anny
Maja Dominika CHROBAKIEWICZ, c. Daniela i Dagmary
Matylda Zofia KUPCZAK, c. Pawła i Mirosławy
Klaudia DUDKA, c. Daniela i Sabiny
Mikołaj Filip WNĘTRZAK, s. Michała i Agaty
Arkadiusz Krzysztof ŚLÓSARCZYK, s. Tadeusza i Teresy
Klaudia PIWOWARCZYK, c. Andrzeja i Ewy
Michał PAŹDZIORKO, s. Marka i Katarzyny
Emilia Sandra Birger, c. Krzysztofa I Elżbiety
Paulina Maria ŚLEZIAK, c. Pawła i Beaty
Kamila PYTLARZ, c. Zbigniewa i Edyty
Iga BIEGUN, c. Roberta i Małgorzaty
Natasza Otylia BŁACHUT, c. Łukasza i Katarzyny
Maciej Tobiasz ZAPAŁA, s. Michała i Renaty
Ninel PRZEGALIŃSKA, c. Bartosza i Natalii
Wiktor DUDKA, s. Jana i Moniki
Maja MAREK, c. Tomasza i Sabiny
Konrad KUPCZAK, s. Franciszka i Renaty
Julia Urszula WIERCIGROCH, c. Roberta i Małgorzaty
Nikola Sylwia ŚLEZIAK, c. Marka i Agnieszki
Julia Aleksandra PIWOWARCZYK, c. Szymona i Urszuli
Weronika Wiktoria BIEROŃSKA, c. Janusza i Sylwii
Alicja Wiktoria KANIA, c. Jerzego i Anny
Ignacy Piotr WOLNY, s. Mateusza i Ewy
Julia Laura GLUZA, c. Roberta i Beaty

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody,
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha
Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam
przykazałem…” (Mt 28,18).

Sakrament Chrztu świętego przyjęli
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23.10.2011r.
29.10.2011r.
29.10.2011r.
3.12.2011r.
17.12.2011r.

-

Milena BEDNARZ, c. Łukasza i Barbary
Maksymilian Józef CHOWANIEC, s. Tadeusza i Anieli
Michał Marcin SUCHANEK, s. Marcina i Ewy
Paulina Zofia BEDNARZ, c. Wiesława i Katarzyny
Dorota PIWOWARCZYK c. Dariusza i Ewy
„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł
żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie nie umrze na wieki”(J 11, 25)

Odeszli z nadzieją zmartwychwstania
8.01.2011r.
1.02.2011r.
7.02.2011r.
14.02.2011r.
25.02.2011r.
20.03.2011r.
23.01.2011r.
6.04.2011r.
8.04.2011r.
20.04.2011r.
12.05.2011r.
15.05.2011r.
16.05.2011r.
13.06.2011r.
21.06.2011r.
23.06.2011r.
1.07.2011r.
23.07.2011r.
27.07.2011r.
1.08.2011r.
7.08.2011r.
14.08.2011r.
16.08.2011r.
20.08.2011r.
26.08.2011r.
21.09.2011r.
16.10.2011r.
17.10.2011r.
19.10.2011r.
23.10.2011r.
6.11.2011r.
30.11.2011r.
7.12.2011r.-
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† Waleria KUPCZAK		
l. 97
† Maria FIGURA
		
† Jakub ŻYREK			
† Józef KUBIEŃ			
† Franciszek RUSEK			
† Józef BIEGUN			
† Maria KUPCZAK			
† Paweł KAPICA
		
† Piotr ŻYREK			
† Andrzej BIEGUN
		
† Bronisława PAWLUS			
† Czesław BEDNARZ			
† Władysław KUPCZAK			
† Jan PAWLIK			
† Teresa KALFAS
		
† Franciszek WOJTYŁA 			
† Piotr KUPCZAK
		
† Elżbieta RYŻKA
		
† Jan WOJTYŁA		
† Władysław ŚLIWA			
† Aniela ŚLEZIAK			
† Karol SZELĄG
		
† Tadeusz KUPCZAK			
† Julia SZCZOTKA			
† Jan WOJTYŁA			
† Franciszek WALICZEK			
† Maria KUPCZAK			
† Maria WOJTYŁA – s. WIKTORIA
† Aniela BEDNARZ			
† Maria ŻYREK			
† Rozalia JARCO			
† Jan KRZUS
		
† Anna MOTYKA			

l.
l.
l.
l.
l.
l.
l.
l.
l.
l.
l.
l.
l.
l.
l.
l.
l.
l.
l.
l.
l.
l.
l.
l.
l.
l.
l.
l.
l.
l.
l.
l.

99
15
62
85
56
77
73
50
68
83
53
83
48
70
86
40
53
49
76
85
83
78
64
85
96
87
75
72
86
59
55.
56
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„Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i
będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co
więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19,5).

Sakrament Małżeństwa zawarli
17.01.2009r.
14.02.2009r.
18.04.2009r.
9.05.2009r.
12.06.2009r.
4.07.2009r.
11.07.2009r.
11.07.2009r.
18.07.2009r.
18.07.2009r.
1.08.2009r.
8.08.2009r.
15.08.2009r.
15.08.2009r.
22.08.2009r.
5.09.2009r.
26.09.2009r.
26.09.2009r.
26.09.2009r.
24.10.2009r.
24.10.2009r.
7.11.2009r.

-

Łukasz PAWLUS i Maria ŻYREK
Michał NIKIEL i Monika KUPCZAK
Dawid KUPCZAK i Aneta NOWAKOWSKA
Tomasz MAREK i Sabina KUBIEŃ
Błażej OCHMAN i Katarzyna ŁACNA
Artur PANEK i Ewelina KUPCZAK
Łukasz WIEWIÓRA i Anna KABACIK
Mariusz KOSIEC i Agnieszka MOTYKA
Jerzy MISIARZ i Ilona BRODKA
Łukasz FIGURA i Magdalena HAZUKA
Krzysztof MACZEWSKI i Anna STRZAŁKA
Dariusz ORMANIEC i Monika SKRZYPEK
Mariusz MATUSZEK i PIECZARKA
Krzysztof KOŁODZIEJ i Ilona JURASZ
Andrzej ŻYREK i Renata TKACZYK
Andrzej JURASZ i Ewelina NOWAKOWSKA
Wojciech GOLEC i Katarzyna HAZUKA
Tomasz KLOS i Natalia LAGIERSKA
Marcin ŁYSOŃ i Jolanta ŻYREK
Marcin CAPUTA i Danuta KUPCZAK
Łukasz GĄSIOROWSKI i Anna SŁOWIK
Marcin STĘPIEŃ i Jolanta STRZAŁKA

Poza Parafią...

Krzysztof BRAJLICH i Mariola RABENDA – Cięcina
Piotr DZIEDZIC i Katarzyna PODGÓRZEC – Cięcina
Ryszard KRZUS i Kinga LEŚNIAK – Kozy
Piotr BEDNARZ i Sabina PUDA – Cisiec

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
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„Byłem głodny,
a daliście mi jeść …”
				

(Mt 25,35)

W mijającym roku 2011 w naszej parafii
za pośrednictwem Caritas Diecezji Bielsko
Żywieckiej udzieliliśmy pomocy żywnościowej 145 osobom znajdującym się w trudnych
warunkach materialnych.
Bóg zapłać

P. Stanisławowi Kupczakowi

za przywóz towarów z magazynów Caritas,
wydawanie potrzebującym i prowadzenie dokumentacji.

Lp.
Artykuł
1
Kasza jęczmienna z warzywami
2
Makaron muszelki
3
Masło Extra
4
Musli
5
Ser topiony holenderski
6
Mleko
7
Herbatniki
8
Kasza jęczmienna z gulaszem
9
Kawa zbożowa
10
Kasza gryczana
11
Makaron świderki
12
Mąka pszenna
13
Dania gotowe na bazie makaronu
14
Chleb chrupki żytni
15
Płatki kukurydziane
16
Zupa pomidorowa
17
Ser podpuszczkowy żółty
18
Ryż biały
19
Krupnik
Razem otrzymano towarów
Wartość w sumie:

Ilość
554 kg
270 kg
197 kg
280 kg
226 kg
1990 litrów
558 kg
548 kg
168 kg
70 kg
515 kg
830 kg
336 kg
252 kg
595 kg
1216 kg
226 kg
415 kg
634 kg
9.880 kg
25.984.76 zł

Dla dobra ludzi i Kościoła
Drogi Księże Proboszczu !
Pragnę jeszcze raz za pośrednictwem tego listu wyrazić moją wielką wdzięczność Księdzu Proboszczowi
i całej wspólnocie parafialnej za możliwość podzielenia
się moim doświadczeniem misyjnym oraz promocji
kalendarza misyjnego Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Dziękuję serdecznie za
dar modlitwy oraz ofiary, które są wielką pomocą
dla misjonarzy oblatów, prowadzących na całym
świecie dzieło ewangelizacji i wspierania najuboższych, szczególnie w krajach afrykańskich, takich
jak Kamerun czy Madagaskar. Dziękuję także za
ofiarowane mi alby, które w niedługim czasie zabiorę
ze sobą do Afryki i przekażę do naszego Sanktuarium
Bożej Rodzicielki we Figuil w Kamerunie Północnym. Jest to największe i najbardziej znane miejsce
pielgrzymowania ludów tamtego regionu.
Wszystkie składane ofiary przyczyniają się do
rozwoju różnych dzieł misyjnych dla dobra ludzi,
między którymi przyszło posługiwać misjonarzom
z naszego zgromadzenia. Pragnę przedstawić kilka
najważniejszych zadań, które w tym czasie realizujemy
w Kamerunie.
W Kamerunie Północnym wiele dzieci choruje na
malarię, która często kończy się ich śmiercią. Szcze-
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gólnie narażone są dzieci z rodzin najbiedniejszych,
które nie są odpowiednio dożywiane i przez to bardziej
podatne na różne choroby. Najbardziej groźna jest tak
zwana malaria mózgowa, która bez udzielenia natychmiastowej pomocy doprowadza do śmierci w ciągu
24 godzin. Dlatego też staramy się objąć opieką takie
rodziny oraz zadbać o to, aby w każdym domu była
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apteczka podręczna z niezbędnymi
lekarstwami, które powinno się podać
już w pierwszym stadium choroby.
Takie apteczki uratowały już życie
wielu dzieciom, ale potrzeby są jeszcze ogromne.
W Afryce jedną z najważniejszych
spraw jest dostęp do wody. W Kamerunie Północnym staramy się kopać
studnie z czystą wodą. Pomagają nam
w tym różne organizacje a także osoby
prywatne. Bez ich pomocy niejedna
miejscowość uległaby całkowitemu
unicestwieniu, bowiem tylko tam
gdzie jest woda następuje rozwój i
kwitnie życie. Dlatego nasi misjonarze
są niezwykle wdzięczni tym wszystkim, którzy w różnoraki sposób wspierają budowanie studni dla tamtych
ludzi. Dla nich każda nowopowstała studnia jest wielkim
świętem. Za każdym razem wyrażają swoja ogromną
radość i wdzięczność za bezcenny dar wody. Takich
studni powstało już kilkaset, a na wielu z nich widnieją pamiątkowe tablice z nazwiskami ofiarodawców,
w tym jest bardzo dużo nazwisk z Polski. Dlatego też
polscy misjonarze spotykają się z wielką życzliwością
ze strony miejscowej ludności.
Następną ważną sprawą jest kultywowanie tradycji oraz kultury tamtejszych ludów. Niedawno została
wydana przez nasze zgromadzenie książeczka z opowiadaniami i bajkami ludu Gidarów w ich rodzimym
języku. Jest to dlatego niezwykłe, że lud ten jeszcze

do niedawna nie posiadał w ogóle języka pisanego,
lecz tylko mówiony. Wszystkie opowiadania, bajki,
opowieści rodowe były przekazywane z pokolenia na
pokolenie za pomocą słowa mówionego. Dzięki misjonarzom, którzy opracowali alfabet i gramatykę tego
języka, Gidarzy będą mogli przekazywać bogactwo
swojej kultury w formie pisanej. Obecnie trwają prace
nad tłumaczeniem Księgi Psalmów na język gidarski
dla ubogacenia tamtejszej liturgii oraz umożliwienie
modlitwy śpiewanej psalmami w ich rodzimym języku.
W krajach misyjnych, w tamtejszych kościołach i
kaplicach, zgromadzeni wierni wyrażają swoją wdzięczność wszystkim ofiarodawcom. Czasami jest to wdzięczność okazywana w sposób niezwykle spontaniczny.
Pamiętam jak kiedyś w Kamerunie podszedł do mnie
pewien chłopiec i powiedział: „Proszę księdza, jak
ksiądz będzie w Polsce, to proszę
powiedzieć tym ludziom, którzy
mi pomogli i dzięki którym mogę
się uczyć, że zawsze będę o nich
pamiętał.” Takich spontanicznych
podziękowań jest bardzo wiele. Niektóre dzieci piszą listy, najczęściej w
języku francuskim, ponieważ jest to
język oficjalny w szkole kameruńskiej. Mam takich listów bardzo dużo.
Przechowuję je pieczołowicie, jako
dowód niezwykłej ofiarności ludzi o
gorących sercach, dzięki którym tak
wiele mogło się dokonać na misjach
w Kamerunie Północnym. Jeszcze raz
serdecznie dziękuję.
Z misyjnym pozdrowieniem
o. Władysław Kozioł omi

str. 25

IDŹ ogłoś to po górach

BÓG ZAPŁAĆ
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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Pozdrowienia
z Żabnicy
(kartki można nabyć w kancelarii
lub zakrystii)

KOLĘDA
Oto Pan Bóg przyjdzie
a drzwi zamknięte wszędzie
bo wszyscy w supermarkecie
grzeją się przy kolędzie

Chociaż na co dzień nie święci
u nas nie skrzywdzą Cię Panie
ludzie nie najbogatsi
znajdą Ci miejsce na sianie

Herod przebrany w garnitur
słowa już ostrzy jadem
nim pośle reporterów
dobrej nowiny śladem

W żłóbku swojego serca
gdzie wół i osioł nie wejdą
ale Cię goście rozbawią
gdy zajrzą tu z kolędą

Gwiazdę nakryją neonem
niech prawdą w oczy nie świeci
Bóg żebrze od wieków o miłość
wśród wigilijnej zamieci

Na chwilę zapomnisz o krzyżu
co wisi proroctwem na ścianie
a kiedy wiara dorośnie
przemienisz ją w zmartwychwstanie
A.M.D.

