DOŻYNKI
I DWIE ŻABNICE
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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,
który się począł z Ducha Świętego i narodził się z Maryi Panny.
(Skład Apostolski)

Kochani!

Kończy się kolejny Adwent. Jeszcze jedna próba
przed ostatecznym spotkaniem z Panem Bogiem
„twarzą w twarz”. Ci, którzy spośród nas w tym
roku odeszli już są pewni wieczności. Modlimy
się, aby to była wieczność w niebie. My jeszcze
mamy możliwość korzystać z błogosławieństwa
tych „co nie widzieli, a uwierzyli”.
Przeżywany w Kościele Rok Wiary, który pomaga
nam odkryć w Świętach Bożego Narodzenia to, co
najważniejsze – nie wołka i osiołka, nie pachnącą
jodłę, nie rzewność najpiękniejszych kolęd, nie
bogactwo tradycji i cudowności folkloru, ale Tego,
który nadaje temu wszystkiemu sens – Zbawiciela.
W bogactwie tych świąt, zwłaszcza w coraz
bardziej komercyjnym świecie, łatwo zgubić prawdę
„ubogiego żłobu”. Nie bez przyczyny Syn Boży
rodzi się w ubóstwie, a nie w królewskim pałacu,
albo przynajmniej w domu zamożnego kupca.
W świecie, w którym człowieczeństwo zostało zniekształcone i oszpecone przez grzech, Bóg przychodzi
jako człowiek, którym ma się stać każdy z nas. Stać
się wolnym od tego, co zasłania Boga i wolnym od
tego, co odbiera nam człowieczeństwo. Przychodzi
jako pokarm, który ma dać nam siłę. Złożony
w żłobie, gdzie miejsce na siano dla zwierząt.
W leśnym paśniku, w góralskich jasłach, które
ostatnią nadzieją dla pozbawionego strawy stworzenia.
„Błogosławieni ubodzy” – nie biedni, lecz ci,
którym bogactwo nie zasłania Boga. W Wieczerniku
„Słowo, które stało się ciałem” mogło stać się olśnie-

Wierzę Maryi w Zwiastowanie,
Pasterzom i Mędrcom
w znalezienie Zbawiciela.
Apostołom i Uczniom
w spotkanie Zmartwychwstałego.

wającą różą albo owocem „dobrym do jedzenia,
rozkosznym dla oczu i nadającym się do zdobycia
wiedzy”. Ale Jezus nie chce nas, jak sprzedawcy
ziemskich złudzeń, czarować zjawiskiem i pozostaje
z nami pod postacią pszenicznego opłatka. Staje
się kęsem codziennego pokarmu.
Na początku Wigilii mamy w zwyczaju ten
chleb, który w Eucharystii staje się ciałem Pana
Jezusa, dzielić z bliskimi jako znak pokoju, przebaczenia i życzliwości. Dzielony opłatek ma moc
łączenia tego, co się od zeszłej Wigilii popsuło
i się rozleciało. Nie ważne, kto zawinił, kto pierwszy
nakrzyczał lub kto się zapomniał. Nikt się nie musi
przyznawać do winy, wszystko ze łzami wsiąknie
w opłatek, który wiele może posklejać. Skoro Boże
Narodzenie połączyło niebo z ziemią, skoro zło
truchleje i słabnie w obecności Zbawiciela, to nie
pozbywajmy się tej siły płynącej z betlejemskiej
groty, z groty konfesjonału i Komunii z Bogiem.
Przeżywając, jak co roku, Góralską Pasterkę
otwórzmy serca na obecną już od dwóch tysięcy
lat Wcieloną miłość Boga i zatrzymajmy się
przy Żłóbku nad treścią kolęd życząc sobie, aby
i dziś Słowo Boże stało się ciałem. Nie dajmy
się dogonić współczesnym Herodom i obrońmy
w sobie wiarę w nadzieję, że wśród nas zamieszka
Boża miłość.
Życzę tego wszystkim Parafianom, ich świątecznym Gościom i Czytelnikom „Idzia”.
Ks. Proboszcz

Kościołowi, że strzeże
doświadczania wiary.
Rodzicom, bo mnie ochrzcili.
Kapłanom, bo nicości
nie poświęcaliby życia.
Nie wierzę tym, co nie wierzą.
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DROGOWSKAZY
Z nauczania Ojca Świętego
Jana Pawła II
i Benedykta XVI

Dwadzieścia jeden wieków od narodzin Jezusa
w Betlejem, a znowu jest aktualne ostrzeżenie
św. Pawła z Listu do Rzymian: Albowiem gniew
Boży ujawnia się z nieba na wszelką bezbożność
i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość
nakładają prawdzie pęta. (…) Ponieważ, choć Boga
poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie
dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach
i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. Podając się
za mądrych stali się głupimi. (…) Dlatego to wydał ich
Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie
kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą
na przeciwne naturze. Podobnie też i mężczyźni,
porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali
nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami
uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc
zapłatę należną za zboczenie. A ponieważ nie uznali
za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga,
wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu,
tak że czynili to, co się nie godzi. (Rz 1,18-28)
W tym kontekście Papieskie Orędzie Pokoju dla świata brzmi jak ostrzeżenie przed powrotem do
czasów przedchrześcijańskich, a dla chrześcijan jest
kolejnym DROGOWSKAZEM.
ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI
NA ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU - 1 STYCZNIA
2013 ROKU (fragmenty)

Każdy nowy rok niesie z sobą oczekiwanie
lepszego świata. Dlatego proszę Boga, Ojca
ludzkości, by obdarzył nas zgodą i pokojem, aby
wszyscy mogli zrealizować dążenia do życia
szczęśliwego i dostatniego. (…)
Pokój obejmuje całą osobę ludzką i zakłada
zaangażowanie całego człowieka. Jest to pokój
z Bogiem przez życie zgodnie z Jego wolą. (…)
Negowanie tego, co stanowi prawdziwą naturę
istoty ludzkiej, w jej zasadniczych wymiarach, we
właściwej jej zdolności do poznania prawdy i dobra,
i w ostatecznym rozrachunku samego Boga, stanowi
zagrożenie dla budowania pokoju. Bez prawdy
o człowieku, wpisanej przez Stwórcę w jego serce,
wolność i miłość ulegają osłabieniu, a wymiar
sprawiedliwości traci swoją podstawę. (…)
Właśnie dlatego Kościół jest przekonany, że
istnieje pilna potrzeba nowego przepowiadania
Jezusa Chrystusa, będącego pierwszym i zasadniczym
czynnikiem integralnego rozwoju ludów, a także
pokoju. Jezus jest bowiem naszym pokojem, naszą
sprawiedliwością, naszym pojednaniem (por. Ef 2,
14; 2 Kor 5, 18). Człowiek czyniący pokój, według
Jezusowego błogosławieństwa, to ten, kto szuka dobra
drugiego, pełnego dobra duszy i ciała, dziś i jutro.
Drogą do osiągnięcia wspólnego dobra i pokoju
jest przede wszystkim poszanowanie ludzkiego

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi mnie i wszystkiego wokół.
Wierzę swoim zmysłom
i temu, co mówi, żem nie tylko z ziemi.
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życia, pojmowanego w jego różnorodnych
aspektach, od poczęcia, poprzez rozwój, aż
do naturalnego kresu. Tak więc prawdziwie
czynią pokój ci, którzy kochają życie, bronią
go i je promują we wszystkich jego wymiarach:
osobistym, wspólnotowym i transcendentnym.
Życie w pełni jest szczytem pokoju. Ten, kto
pragnie pokoju nie może tolerować zamachów na
życie i zbrodni przeciwko życiu.
Ci, którzy nie doceniają w wystarczającym
stopniu wartości ludzkiego życia i w konsekwencji
popierają na przykład liberalizację aborcji, być może
nie zdają sobie sprawy, że w ten sposób opowiadają
się za dążeniem do pokoju iluzorycznego. Ucieczka
od odpowiedzialności, która uwłacza osobie
ludzkiej, a tym bardziej zabijanie bezbronnych
i niewinnych istot ludzkich, nigdy nie zaprowadzi
do szczęścia czy pokoju. Czyż można myśleć
o osiągnięciu pokoju, integralnego rozwoju ludów
czy o ochronie środowiska naturalnego, bez ochrony
prawa do życia najsłabszych, poczynając od tych,
którzy mają się urodzić? Wszelkie naruszenie życia,
zwłaszcza u jego początków, nieuchronnie powoduje
nieodwracalne straty dla rozwoju, pokoju i ochrony
środowiska. Nie jest też słuszne formułowanie
w podstępny sposób fałszywych praw lub osądów,
opartych na redukcjonistycznej lub relatywistycznej
wizji istoty ludzkiej oraz zręcznym posługiwaniu
się dwuznacznymi wyrażeniami, faworyzującymi
rzekome prawo do aborcji i eutanazji, które zagrażają
podstawowemu prawu do życia.
Trzeba także uznać i promować naturalną
strukturę małżeństwa, jako związku między
mężczyzną a kobietą, wobec prób zrównania
jej w obliczu prawa z radykalnie innymi formami
związków, które w rzeczywistości szkodzą jej
i przyczyniają się do jej destabilizacji, przesłaniając jej
szczególny charakter i niezastąpioną rolę społeczną.

Zasady te nie są prawdami wiary ani jedynie
pochodną prawa do wolności religijnej. Są one
wpisane w samą naturę człowieka, możliwe do
rozpoznania rozumem, a zatem wspólne dla
całej ludzkości. Działalność Kościoła na rzecz ich
promowania nie ma więc charakteru wyznaniowego,
ale jest skierowana do wszystkich ludzi, niezależnie
od ich przynależności religijnej. Działalność ta jest
tym bardziej konieczna, im bardziej owe zasady
są negowane lub błędnie rozumiane, ponieważ
znieważa to prawdę o osobie ludzkiej, w poważny
sposób rani sprawiedliwość i pokój.
Z tego względu ważnym wkładem na rzecz
pokoju jest także respektowanie przez normy prawne
i wymiar sprawiedliwości prawa do korzystania
z zasady sprzeciwu sumienia w odniesieniu do
ustaw i decyzji rządowych, które zagrażają godności
człowieka, takich jak aborcja i eutanazja.
Jednym z praw człowieka o znaczeniu
podstawowym, także dla pokojowego życia ludów,
jest prawo jednostek i wspólnot do wolności
religijnej. (…) Niestety, także w krajach o dawnej
tradycji chrześcijańskiej coraz liczniejsze są
przypadki nietolerancji religijnej, zwłaszcza
w odniesieniu do chrześcijaństwa i tych, którzy po
prostu noszą stroje wskazujące na przynależność
religijną. (…)
Jednym z najbardziej dziś zagrożonych praw
i obowiązków społecznych jest prawo do pracy.
(…) W związku z tym potwierdzam, że godność
człowieka, a także racje gospodarcze, społeczne
i polityczne wymagają, aby nadal «dążyć do
osiągnięcia – uznanego za priorytetowy – celu, jakim
jest dostęp wszystkich do pracy i jej utrzymanie»
Wstępnym warunkiem osiągnięcia tego ambitnego
celu jest przywrócenie poszanowania pracy, oparte
na zasadach etycznych i wartościach duchowych,

… i w Jezusa Chrystusa,
Syna Jego Jedynego, Pana naszego,
który tak mnie kocha,
że nawet mogę od Niego odejść.
Tylko dokąd?
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które umocnią jej pojmowanie jako podstawowego
dobra dla osoby, rodziny, społeczeństwa. Z dobrem
tym wiążą się obowiązek i prawo, wymagające
odważnej i nowej polityki pracy dla wszystkich.
(…) W sferze gospodarczej, pożądana jest
zwłaszcza ze strony państw polityka rozwoju
przemysłowego i rolniczego, dbająca o postęp
społeczny i upowszechnienie zasad państwa prawa
i demokracji. Niezmiernie istotne i niezbędne jest
również stworzenie etyki rynków monetarnych,
finansowych i komercyjnych. Muszą być one
ustabilizowane, lepiej koordynowane i kontrolowane
tak, aby nie przynosiły szkody najbiedniejszym.
Troska wielu twórców pokoju powinna się również
kierować – z większą determinacją niż miało to
miejsce do tej pory – ku braniu pod uwagę kryzysu
żywnościowego, znacznie poważniejszego niż
finansowy.(…)
Aby poradzić sobie z tym kryzysem, ludzie
czyniący pokój są powołani do współpracy
w duchu solidarności, od poziomu lokalnego do
międzynarodowego, mając na celu umożliwienie
rolnikom, zwłaszcza z małych gospodarstw
wiejskich, prowadzenia swej działalności
w sposób godny i zrównoważony z punktu widzenia
społecznego, środowiskowego i ekonomicznego.
Pragnę stanowczo stwierdzić, że liczni
ludzie czyniący pokój są powołani do
podtrzymywania umiłowania dobra wspólnego
rodziny i sprawiedliwości społecznej, a także
zaangażowania w skuteczne wychowanie
społeczne. (…)
Nikt nie może ignorować ani lekceważyć
decydującej roli rodziny, podstawowej komórki
społeczeństwa z punktu widzenia demograficznego,

etycznego,
pedagogicznego,
ekonomicznego
i politycznego. Jest ona w sposób naturalny
powołana do promowania życia: towarzyszy osobom
w ich wzrastaniu i pobudza je do wzajemnego
wspierania się w rozwoju poprzez wzajemną opiekę.
W szczególności w rodzinie chrześcijańskiej
istnieje zalążek projektu wychowania osób
według miary Bożej miłości. Rodzina jest
jednym z podmiotów społecznych niezbędnych
w tworzeniu kultury pokoju. Trzeba chronić prawa
rodziców oraz ich zasadniczą rolę w wychowaniu
dzieci, przede wszystkim w dziedzinie moralnej
i religijnej. W rodzinie rodzą się i wzrastają ludzie
pokój czyniący, przyszli krzewiciele kultury życia i
miłości. (…)
Prosimy Boga, aby oświecił przywódców
narodów, aby oprócz zatroszczenia się o należny
dobrobyt swych obywateli zapewniali cenny dar
pokoju i go bronili; niech nakłoni wolę wszystkich
do burzenia dzielących ich murów, do umocnienia
więzi wzajemnej miłości, do zrozumienia innych
i do przebaczenia tym, którzy wyrządzili krzywdę,
tak aby na mocy Jego działania wszystkie narody
ziemi połączyła więź braterstwa i rozkwitał wśród
nich i bezustannie panował tak bardzo upragniony
pokój.
W myśl tych słów życzę, aby wszyscy mogli być
czyniącymi pokój i budowniczymi pokoju, ażeby
miasto człowieka wzrastało w braterskiej zgodzie,
w pomyślności i w pokoju.

… który się począł z Ducha Świętego,
narodził się z Maryi Panny,
sam się począł, sam narodził
Wszechmogący Stwórca
nowego stworzenia i mojej duszy.
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Myśląc sercem…

MIĘDZY BETLEJEM A GOLGOTĄ
Między Betlejem a Golgotą dzieje się historia
naszego okupienia. Czas zbawienia dokonuje się
między Bożym Narodzeniem a Zmartwychwstaniem.
A tajemnica życia najbardziej ujawnia się w chwili
śmierci, ponieważ właśnie podczas tego dramatycznego
wydarzenia człowiek dowiaduje się najwięcej o życiu.
Bez wątpienia tak, jak poczęcie i narodziny mają fundamentalne znacznie dla naszego istnienia, tak moment
śmierci stanowi o jego ostatecznym i wiecznym charakterze. Ostatnia świadoma decyzja zostanie uszanowana
przez Boga na wieki wieków. Dawnej chrześcijańscy
mędrcy kładli sobie na widoku ludzką czaszkę, która
wśród ziemskiego używania miała przypominać, że
ich własna głowa też kiedyś będzie, jak opróżnione
z myśli naczynie i trzeba dobrze wybierać dopóki jest
na karku.
Dzisiaj „mieć głowę na karku” ogranicza się raczej
do umiejętnego urządzenia sobie życia. Ponieważ samo
życie coraz bardziej przypomina sztuczną choinkę,
to miarą współczesnej mądrości jest umiejętność
sprawiania pozorów. Choinka, stroik, jemioła, żywa
zieloność były znakiem życia w czasie zimowego snu
przyrody. Przybrane odświętnie symbolizowały radość
życia. Ale kiedy spod stosu dekoracji nie widać już
zieleni, to znika sens choinki i pod spodem może być
nawet stelaż lub wieszak, byle się trzymały światełka,
łańcuchy i bańki.
Mały znak tego, że świętujemy narodziny życia bez
życia. I problem nie leży (a właściwie stoi) w sztucznych
choinkach, lecz w sztuczności serc, kopiowanych
życzeń, trudów świętowania, jakby to był czas obowiązkowego rytuału, a nie rodzinnej radości. W czasie
świąt Bożego Narodzenia jak w soczewce skupiają

się słabości naszej wiary i daje
się odnaleźć prawdziwe źródło życiowych smutków
i niepowodzeń. Nabraliśmy obrzędów i rytuałów, już
z przyzwyczajenia nie zastanawiając się nad ich sensem
i spod sterty świątecznych zwyczajów nie dostrzegamy ich religijnego wymiaru. Nawet w święta Bożego
Narodzenia nie potrafimy lub krępujemy się rozmawiać
z bliskimi przy stole o Panu Bogu. Coraz bardziej
archaiczną się staje propozycja śpiewania kolęd, opowiadania historii Zbawienia, tłumaczenia istoty opłatka,
prezentów, sianka. Jak nietakt brzmi pytanie o obecność
na Mszy świętej, o spowiedź i Komunię świętą.
A przecież głównym tematem wszystkich urodzin jest
solenizant. A tutaj Solenizant jest wyjątkowy.
Ojciec Święty ogłaszając Rok Wiary, wzywa nas do
osobistej refleksji nad wyjątkowością wiary w Jezusa
Chrystusa. Czy naprawdę jest On moim Panem, punktem
odniesienia dla wszystkich życiowych wyborów? Czy
jest On moim Zbawicielem, czy oczekuję zbawienia od
kogoś lub czegoś innego? Czy w moim domu myśli
się o wierze i czy Bóg ma w nim coś do powiedzenia?
Czy my jesteśmy jeszcze chrześcijanami?
Bo jeżeli jest możliwe Boże Narodzenie bez Pana
Boga, to może można być chrześcijaninem bez Jezusa
Chrystusa? Może przyznawanie się do Niego jest
elementem psychicznego komfortu i potrzebą chwili?
Niewierzący też łamią się opłatkiem, jadą do Rzymu
po błogosławieństwo Ojca Świętego, przyznają do
wierzących rodziców, szanują księży i biskupów kiedy
mogą być pomocni w karierze, w reklamowych filmach
przytulają się do sutanny. Dziesiątki razy powtarzali
wypowiedzi Papieża i Prymasa o naszej przynależności
do Europy. Ale gdy ten sam Kościół mówi o zbrod-

… umęczon pod Ponckim Piłatem,
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion,
narodził się po to, abyśmy Go umęczyli,
ukrzyżowali i pogrzebali.
Kiedy przestaniemy?
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niczym charakterze aborcji, o deprawacji młodzieży,
przypomina o zakłamywaniu polskiej historii, wzywa
do odpowiedzialnych wyborów społecznych, to ci sami
ludzie szczują na księży za mieszanie się do polityki.
Bóg staje się człowiekiem, aby nas zbawić od
złudzenia, które proponuje szatan: „Nie pomrzecie!”
„Jesteście Bogami!”. I są tacy, którzy w to wierzą.
Gdy są sami, stają się przyczyną rodzinnych i lokalnych
tragedii – jako szaleńcy, albo zorganizowani bandyci.
Gdy są przy władzy stają się twórcami zbrodniczych
cywilizacji – świadomie lub bez świadomości służąc
szatanowi – ojcu kłamstwa.
Medison Grant, prawnik, antropolog i ekolog twórczo
zainspirował Hitlera i Stalina w tworzeniu, nowego,
lepszego świata:
„Mylne opieranie się na tzw. Boskich prawach i sentymentalna wiara w świętość ludzkiego życia, stoją na przeszkodzie likwidacji kalekich dzieci i sterylizacji dorosłych,
którzy nie przedstawiają żadnej wartości dla społeczeństwa.

Prawa natury wymagają usunięcia niepełnosprawnych, ludzkie życie jest cenne tylko jeśli ma wartość
dla społeczeństwa lub rasy” (Przemijanie wspaniałej
rasy, 1921 r.).
Odpowiedź na owoce takiego myślenia dał Jan
Paweł II przeciwstawiając „cywilizacji śmierci” –
„cywilizację miłości”: „Cywilizacja miłości, to życie
oparte na prymacie etyki przed techniką, człowieka
przed rzeczą, wartości duchowych przed materialnymi, miłosierdzia przed sprawiedliwością. Wyrazem
tej cywilizacji jest kultywowanie wartości rodzinnych
i przekonanie o świętości życia ludzkiego”.
Wigilijny stół, gromadzący rodzinę wokół narodzonego Jezusa jest kwintesencją tej prawdy. Dlatego
warto jej bronić za wszelką cenę, wszystkimi środkami
i w każdym środowisku. To dzisiejsze wyznanie wiary,
że jedynym Panem i Prawodawcą jest dla nas Jezus
Chrystus.
Andrzej Dżoń

U Sióstr …

"Trzymaj się muru i idź do chóru"
Wspomnienie o ś.p. Siostrze Marii Józefie od Niepokalanego Poczęcia
22 maja 1925roku w Żabnicy k/ Żywca, w rodzinie
Jana Jurasz i Julianny z domu Wojtyła przychodzi
na świat jedno z dziewięciorga dzieci - dziewczynka
o dużych śmiejących się niebieskich oczach, wskazujących na żywe i radosne usposobienie. Ochrzczona
w pobliskim kościele otrzymuje imię Rozalia. Państwo
Jurasz są ludźmi wierzącymi, wychowują swoje
pociechy w miłości do Boga i drugiego człowieka,
wpajają szacunek do pracy, uczą odpowiedzialności za
rodzinę. Mają niewielkie gospodarstwo, przynoszące
małe dochody, zbyt małe na utrzymanie tak licznej
gromadki.
Kiedy mała Rozalia kończy 11 lat rodzice z bólem
serca podejmują decyzję o oddaniu córki na służbę
do bogatych gospodarzy. Dziewczynka przyjmuje tę
wiadomość ze spokojem, przyzwyczajona do posłuszeństwa i uległości, zahartowana do trudu doskonale
rozumie sytuację. Dojrzała jak na swój dziecięcy wiek,
czuje się wyróżniona i wdzięczna za zaufanie, jakim
darzą ją rodzice powierzając jej odpowiedzialność za
pomoc rodzinie. Kocha swoje rodzeństwo i chciałaby
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im
pomóc,
troska o bliskich
pozostanie w niej
do końca życia.
Służba trwa wiele
lat, z małej dziewczynki wyrosła już
młoda dojrzała
dziewczyna.
Ciężka praca
wyrabia
w
Rozalii
hart
ducha, ofiarność,
uczy zaufania do
Boga, kształtuje
osobowość.
W formacji duchowej wspierają ją siostry z III
Zakonu św. Franciszka, do którego wstępuje zainspirowana radością franciszkańską. Żywy temperament, silny charakter i wrodzona pogoda
ducha nie pozwala jej poddawać się nawet
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w chwilach trudnych, których w życiu młodego
człowieka nie brakuje. Pocieszenia poszukuje
w modlitwie, z wytrwałością dąży do spełnienia swych
pragnień, które coraz wyraźniej zarysowują się w sercu
młodej dziewczyny. Rodzeństwo jest już na tyle dorosłe,
że nie potrzebuje pomocy siostry, Rozalia ma 20 lat
i szuka odpowiedzi jaką drogę wybrać w życiu.
Odpowiedź przychodzi we śnie. Rozalia widzi siebie
w pustym kościele, gdzie wystawiony jest Najświętszy
Sakrament, czuje ból, zaczyna płakać, że Pan Jezus jest
sam, mówi więc Jezusowi, że odtąd zawsze będzie Go
adorować i nie zostawi swego Pana samego. Tak w sercu
młodej Rozalii zrodziło się powołanie Eucharystyczne.
Rodzice ze spokojem przyjęli decyzję córki, wiedząc,
że kiedy coś postanowi nic ją od tego nie odwiedzie.
Cieszyli się, mieli jednak świadomość, że trudno
będzie znaleźć klasztor, który przyjmie dziewczynę bez
posagu. Jednak miłość do Jezusa - Hostii zwyciężyła.
14 października 1946 roku, Rozalia puka do klasztoru
w Kętach, Siostry Franciszkanki Najświętszego
Sakramentu widząc jej zapał i pragnienie adoracji
z wielką serdecznością ją przyjmują. Cieszą się tym
bardziej, że właśnie przygotowują się do założenia
nowej fundacji. Młoda postulantka bez wahania wyraża
chęć pomocy w tworzeniu nowego Tronu Eucharystycznego.
Dnia 10 grudnia 1946 roku wraz z s. M. Serafiną
i s. M. Gabrielą wyjechała do Słupska. W słupskim
klasztorze otrzymała imię s. Maria Józefa od Niepokalanego Poczęcia. Pierwsze śluby złożyła 24 września
1952r., a Profesję Wieczystą 20 lutego 1958r., po kanonicznie erygowanej klauzurze.
Miała szczególne nabożeństwo do Matki Najświętszej
i Św. Józefa. W życiu zakonnym Siostra odznaczała
się wielką ofiarnością, nigdy się nie oszczędzała,
wymagająca wobec innych, ale przede wszystkim
względem siebie. Pomimo młodego wieku, pracowała
na równi z pracownikami przy budowie klasztornego
muru i klauzurowej kaplicy, wożąc gruzy i kamienie.
Czyniła to z wielką radością, nigdy nie narzekając.
Pracę łączyła z modlitwą, bardzo lubiła śpiewać, szczególnie na nocnych adoracjach. Często powtarzała, że
najważniejszy jest Jezus. Powierzone jej obowiązki
w kuchni, w szklarni, kotłowni wypełniała bardzo
sumiennie. Siostra Maria Józefa była zbudowaniem dla
całej Wspólnoty szczególnie dla młodszych sióstr, które
bardzo ją szanowały i lubiły słuchać jej opowiadań.
Podkreślała wartość powołania i zachęcała do wdzięcz-

ności za ten dar każdą siostrę. Była zawsze pierwsza
na ćwiczeniach zakonnych pomimo swoich 87 lat.
Na prośbę sióstr, aby trochę odpoczęła, odpowiadała
„Trzymaj się muru i idź do chóru (kaplicy zakonnej)”.
Ciężka praca, dolegliwości związane z wiekiem,
różnego rodzaju choroby były powodem wielkiego
cierpienia. Jednak do końca pozostała pogodna
i uśmiechnięta. Ostatnie dni życia s. M. Józefy były
dla naszej Wspólnoty pewnego rodzaju rekolekcjami.
Siostry chętnie czuwały przy łóżku Siostry w dzień
i w nocy. W tych dniach często śpiewała z Wielebną
Matką M. Edytą swoją ulubioną pieśń, „Pan Jezus już
się zbliża”. Zaskakiwała wszystkich, lekarzy, pielęgniarki, współsiostry swoim poczuciem humoru, radością
i cierpliwością z jaką znosiła cierpienie. Mówiła, że jak
będzie już w niebie to będzie błogosławić wszystkie
Siostry.
Pozostawiła nam własnoręcznie napisaną modlitwę,
której słowa są wyrazem miłości i pokory:
Mój Jezu, patrz otwieram duszę moją.
Ty Sam czytaj w niej mój Boże.
Ona przecież jest już Twoją.
Cóż Ci zatem dzisiaj złożę?
Moje wszystkie prace życia
jeśli mają coś dobrego
i ofiarki te z ukrycia.
Wszystko to dla Ciebie Jezu.
Bardzo kochała Wspólnotę i pragnęła umierać
w klasztorze. I tak się stało. 27 listopada o godz. 19.00
w klasztornej infirmerii, otoczona modlitwą sióstr,
odeszła cichutko na Wieczystą Adorację do Królestwa
Niebieskiego szepcząc „Jezu kocham Ciebie”. Wraz
z Siostrą odeszła cząstka Historii naszego klasztoru.
Brakuje nam jej uśmiechu, jednak z naszych serc
płynie radosne Magnificat anima mea,Domine...za
dar powołania s. M. Józefy do słupskiej Wspólnoty,
za jej wierną służbę Kościołowi Świętemu i naszej
Federacji. Każda cegiełka będzie nam zawsze przypominać o trudzie i poświeceniu S. M. Józefy - Pionierki
naszego domu zakonnego.
Dziękujemy wszystkim obecnym na dzisiejszej Eucharystii za wspólną modlitwę za ś.p. s. M. Józefę od
Niepokalanego Poczęcia. Bogu niech będą dzięki przez
Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie.
Siostra Przełożona ze Wspólnotą Sióstr Klarysek
od Wieczystej Adoracji w Słupsku.
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ŻYWY RÓŻANIEC
– ŻYWY KOŚCIÓŁ – ŻYWA WIARA
RÓŻA ŚW. MARII MAGDALENY

Św. Maria Magdalena, według

biblijnej relacji pochodziła z Magdali – „wieży ryb”
nad Jeziorem Galilejskim. Jezus wyrzucił z niej siedem
złych duchów (Mk 16,9; Łk 8,2). Odtąd zalicza się
do kręgu Jego uczniów i wraz z innymi niewiastami
troszczy się o wędrujące z Nim grono. Była obecna
podczas ukrzyżowania i śmierci Jezusa (Mk 15,40;
Mt 27, 56; J 19,25) oraz zdjęcia Go z krzyża i pogrzebu.
Była jedną z trzech Marii, które udały się do grobu,
aby namaścić ciało Ukrzyżowanego, ale grób znalazły
pusty (J 20,1).
Marii Magdalenie ukazał się Zmartwychwstały Jezus
jako ogrodnik (J 20,15). Ona pierwsza powiedziała Apostołom o Chrystusie, że On żyje (Mk 16,10;
J 20,18). W tradycji Marię Magdalenę utożsamiano
z innymi Mariami – Marią z Betanii, siostrą Łazarza;
z Marią, grzesznicą obmywającą nogi w domu Szymona
(J 12,3; Łk 7,37-48) oraz z Marią Egipcjanką, nierządnicą (V w.), która po nawróceniu miała żyć jako
pustelnica nad Jordanem.
Według greckiej tradycji Maria Magdalena zmarła
w Efezie, a jej relikwie zostały przeniesione w roku
899 do Konstantynopola przez cesarza bizantyjskiego
Leona VI Mądrego. Według tradycji Zachodu przybyła
do południowej Francji, gdzie głosiła wiarę w Chrystusa
w okolicach Marsylii i Aix. Potem trzydzieści lat
spędziła na pustelni w St. Baume.
Maria Magdalena jest patronką zakonów kobiecych;
Prowansji, Sycylii, Neapolu; dzieci, które mają trudności
z chodzeniem, fryzjerów, kobiet, osób kuszonych,
ogrodników, studentów, więźniów.
W sztuce europejskiej przedstawia się Marię
Magdalenę często w chwili, gdy ukazuje się jej Jezus
po zmartwychwstaniu. Pochylona, wyciąga ręce w jego

stronę. Chrystus natomiast trzyma w dłoniach grabie lub
motykę, bo Maria Magdalena wzięła Go w pierwszej
chwili za ogrodnika. W XVI i XVII wieku, zgodnie
z legendą prowansalską ukazuje się ją jako piękną,
młodą kobietę, oddającą się medytacji.
Modlitwa do św. Marii Magdaleny
Święta Mario Magdaleno, wysłuchaj prośby tych,
którym patronujesz, zanieś je przed oblicze Boga
w Trójcy Jedynego a jeśli są zgodne z wolą Bożą,
wyproś ich spełnienie, abyśmy trwając w wierności
Ojcu Niebieskiemu po życiu doczesnym, otrzymali
wieniec chwały.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

… zstąpił do piekieł,
trzeciego dnia zmartwychwstał.
Z Jezusem nawet z piekieł jest wyjście,
Tylko trzeba za Nim iść.
Jak Apostołowie.
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Litania do św. Marii Magdaleny

/Do prywatnego odmawiania/

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże,
Święta Maryjo – módl się za nami.
Święta Mario Magdaleno – módl się za nami
Rodząca się na nowo dla łaski
Porzucająca wszystko dla swego Nauczyciela
Olśniona miłosierdziem Jezusa
Zachwycona nauką Mistrza
Namaszczająca Jezusa miłością
Stojąca pod Krzyżem
Wspierająca Matkę Bolesną
Umacniająca wątpiących
Witająca Zmartwychwstałego
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
– przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
– wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
– zmiłuj się nad nami.
„Gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię,
będą również opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła”
Módlmy się:
Miłosierny Boże, który przez życie św Marii Magdaleny
ukazałeś nam wzór drogi nawrócenia, miłości i pokuty
spraw abyśmy za Jej wstawiennictwem umieli rodzić
się do życia w Chrystusie
i opłakując dawne winy doskonalić się w miłości.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

…. wstąpił na niebiosa,
siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego,
dlatego chrześcijanin
do nieba ma zawsze pod górę,
dopóki na ziemi
nie będzie Bożej woli, tak jak w niebie.
str. 12

Róża św. Marii
Magdaleny
Maria Adamek
Anna Błażusiak
Józefa Brodka
Zofia Ciemała
Maria Dudka
Irena Gacoń
Karolina Golec
Józefa Konior
Bronisława Kupczak
Magdalena Motyka
Maria Piwowarczyk
Aniela Potasiak
Anna Roj
Maria Szeląg
Genowefa Słowik
Anna Szlachta
Maria Szczotka
Magdalena Wojciuch
Zofia Wojtyła
Anna Ziółkowska
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Króluj nam Chryste !
„Z gitarą w rękach”

Końcem października 2012 roku powstało
w Żabnicy kółko gitarowe, której prowadzącą jest pani
Katarzyna. Jego założycielem jest ksiądz wikary Adam
Ciapka. Zazwyczaj ćwiczenia gry na gitarze odbywają
w soboty. Spotykamy się w salce katechetycznej, aby
rozwijać swoje umiejętności gitarowe. Na spotkaniach
tworzymy krąg i gramy przeróżne pieśni i piosenki

religijne. Aktualnie uczymy się grać kolędy i pastorałki.
Czasem jest nam zimno, a wtedy urządzamy rozgrzewkę
w formie zabaw ruchowych.
Grupę tworzy około 20 osób. Szybko czynimy
postępy. Najmłodszą grająca osobą jest Karolina
Chowaniec - ma zaledwie 10 lat. Atmosfera jest bardzo
miła i co bardzo ważne nie ma pomiędzy nami sporów.
Wiktoria Kupczak - klasa II gimnazjum

WIARA BEZ UCZYNKÓW
JEST MARTWA
(Z kazania odpustowego ku czci św. Jana Kantego
wygłoszonego przez ks. Infułata Franciszka Kołacza)
Gromadzi nas tu dziś w tej świątyni nasz patron św. Jan Kanty.
Prawie w tym czasie Ojciec św. Benedykt XVI ogłosił Rok Wiary. Rok
wiary, którą przyjęliśmy z chwilą przyjęcia Chrztu św. Wtedy w czasie
udzielania sakramentu świętego, zostało nam wrzucone ziarno wiary
przez Chrystusa, który chciał, aby ono wzrastało i potem wydawało
owoce. Ojciec Święty przypomina nam w tym Roku Wiary, że mamy
tę wiarę naszą pomnażać, ma ona w nas wzrastać i nią mamy się
dzielić i obdarzać innych również.
Rok wiary! W jaki sposób to się ma dokonywać? Przede wszystkim
przez modlitwę i przez wypełnianie naszych codziennych obowiązków,
a więc obowiązków stanu, w jakim ktoś żyje, wypełniając je z miłości
do Pana Boga. Dzięki temu otrzymujemy łaskę i wzmacniamy naszą
wiarę. Każde przyjście do kościoła, każdy odmówiony pacierz, różaniec,
to są ścieżki, na których wzmacniamy naszą wiarę. I tą wiarę przez
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przykład się dzielimy z innymi.
Sposobem na pomnażanie wiary są dobre
uczynki. Nasz patron, św. Jan Kanty, praktycznie
pokazał, że trzeba się zająć potrzebującymi jak on,
ponieważ w drugim człowieku widział Chrystusa.
Dzisiaj również w Roku Wiary spełniając dobre
uczynki, pomagając innym, mamy dostrzec Chrystusa
i w ten sposób wzmocnić swoją wiarę.
Innym sposobem pomnażania i umacniania wiary
są pielgrzymki, nawiedzanie świętych miejsc. Wielu
z was było już w różnych miejscach: i w Wiecznym
Mieście i w Ziemi Świętej i w innych sanktuariach,
gdzie patrząc na te miejsca, słuchając tych opowieści,
patrząc na te cuda, jakie się tam dokonywały - nasza
wiara może wzrastać. To jest ten podsiew pod to zboże,
użyźnianie gleby, ażeby ziarno wiary w nas wzrastało
i aby wydawało owoce. Zrozumiał to doskonale św.
Jan Kanty. I on również pamiętając na co dzień
o biednych i potrzebujących również pomnażał swą
wiarę wędrując i pielgrzymując. Pielgrzymował
również, jak głosi tradycja, do Wiecznego Miasta.
Podczas wędrówki został napadnięty przez zbójców,
którzy kazali sobie oddać wszystkie pieniądze. Przypomniawszy sobie o ukrytej monecie, wrócił do
rabusiów, przepraszając ich za nieuczciwość. Jak
mówi podanie, wzruszeni zbójcy ulitowali się nad
nim, nie dość, że mu zwrócili zabrane pieniądze,
to jeszcze sami się nawrócili. Dobroć Świętego,
szczerość i żywa wiara pozwoliła im dojrzeć Pana
Boga i wejść na inną drogę swojego życia. […]
Mówię też o tym dzisiaj, bo mi się kojarzą ci
zbójnicy, tamci z piętnastego wieku, szesnastego z
tymi z dwudziestego pierwszego czy dwudziestego
wieku. Okazuje się nieraz, że tamci mieli lepsze
serca, byli bardziej otwarci dla ofiar, które spotkali
po drodze, aniżeli dzisiejsi. Dlatego trzeba się dzisiaj
za takich gorąco modlić, chociaż nieraz to byśmy
w głębi serca życzyli im jak najgorszego, ale Pan
Jezus nam mówi: módlcie się za prześladowców, za
tych, którzy wam źle czynią, módlcie się! Niejednokrotnie słyszę pytanie, co dzisiaj mamy robić, gdy

… stamtąd przyjdzie sądzić
żywych i umarłych.
I wówczas zobaczymy,
że sumienie zawsze miało rację,
zanim przestaliśmy go słuchać.
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tak nas dręczą i tak nas dołują ze wszystkich stron,
okradają - myślę, że zostaje nam modlitwa. Trzeba
uwierzyć w jej siłę i moc, bo dopiero wtedy ona
przyniesie owoce.
Św. Jan zachęca do tej modlitwy. Mówimy, że nie
mamy czasu, lecz gdybyśmy tak naprawdę chcieli,
to znajdziemy mnóstwo czasu na modlitwę, tylko
żebyśmy umieli go wykorzystać. A modlitwa jest nam
tak bardzo potrzebna. Dlatego też dzisiaj bardzo
serdecznie proszę również o modlitwę za kościół na
wschodzie. Żebyście te intencje dołączyli do swoich
normalnych intencji. Za kapłanów tam pracujących, za
ludzi, którzy żyją w bardzo ciężkich warunkach, ale
trwają przy Chrystusie. Za tych braci, którzy przeżyli
straszne tragedie, a dzisiaj, chociaż dogorywają są
oparciem dla tamtych młodych. Dlatego potrzebna
jest modlitwa, żeby wytrwali, i żeby Kościół tam
przetrwał i się rozwijał. I o tę modlitwę jeszcze raz
Was serdecznie proszę. Oni również modlą się za
nas. Proszę również i o wsparcie dla ludzi tamtego
Kościoła. Wiem, że i wam nie jest lekko, że i wam
jest ciężko związać koniec z końcem, ale jeszcze
dzięki Bogu mamy się czym podzielić. A jeśli się
tym małym dzielimy to i Pan Bóg nam pomnoży
i odda, jak mówi nam Ewangelista: otrzymacie
o wiele więcej, stokroć tyle. A więc umiejmy się dzielić.
Dziękuję Wam za to, że się potraficie podzielić
z tymi braćmi i siostrami, tak bardzo potrzebującymi wsparcia. Oni będą Wam bardzo wdzięczni
za tę pomoc. W każdy wtorek odprawiana jest
w Odessie w katedrze Msza św. wieczorem za
wszystkich dobroczyńców. A więc i wy i Żabnica
cała, wszyscy dobrodzieje będą włączeni w tę
modlitwę. Bóg zapłać wam za te dary i za to
serce, które okazujecie. […]
Bracia i siostry, życzę Wam, żebyście byli bogaci w
te dary duchowe. Bogaci w miłosierdzie okazywane
drugim, a równocześnie żebyście i Wy miłosierdzia
dostąpili w tym momencie, kiedy go będziemy najbardziej potrzebować.
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A gdybyśmy zapomnieli.
(31 rocznica stanu wojennego)
Już tyle zwycięstw, tyle glorii
w historii naszej zapisane,
a my wciąż po przegranej stronie,
jakby nie miało nam być dane
spełnienie wizji Bożych wieszczów,
które o naszej mówią chwale,
i zmartwychwstanie wciąż przed nami,
co nie oznacza tego wcale
że dzisiaj życie przed innymi
a nam nagrobków rozważanie.
Proroctwo samo się nie ziści,
musi nastąpić serc powstanie.
Fortuny koło trzeba toczyć
losu, co dany jest od Pana,
by trud Syzyfa nie był naszym,
trzeba nam walczyć na kolanach.
Choć wydawało się niewiernym
żeśmy upadli z braku woli
a myśmy klękli, by w modlitwie
odczytać zapis Bożej woli.
		 / A.M.D. Z wierszy stanu wojennego/
Z 12 na 13 grudnia 1981 r. zamilkły w całym kraju
telefony. Równocześnie rozpoczęto akcję zatrzymywania przywódców Solidarności. W tym samym czasie
zabrana w trybie nagłym Rada Państwa zatwierdziła
dekrety o wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego.
Tylko Ryszard Reiff z PAX-u miał odwagę głosować
przeciw. O 6.00 rano polskie radio nadało przemówienie
gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym informował

o wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego, uzasadniając iż „Ojczyzna znalazła się nad przepaścią”, przez
rzekome wezwania do rozprawy z komunistami, chaos,
demoralizację i przestępczość. Władzę w kraju przejęła
Wojskowa Rada Ocalenia Narodowej (WRON) pod
przewodnictwem gen. Wojciech Jaruzelskiego.
Spontaniczną reakcją na wprowadzanie stanu
wojennego były strajki w zakładach pracy na terenie
całego kraju, tłumione kolejno przez ZOMO i wojsko:
w nocy z 14 na 15 grudnia złamano opór w stoczniach
gdańskiej i szczecińskiej, 16 grudnia spacyfikowano
hutę Lenina, 23 zdobyto Hutę Katowice, 28 grudnia
wyjechali na powierzchnię górnicy z kopalni Piast,
kończąc ostatni strajk. Pozostali na wolności działacze
Solidarności zeszli do konspiracji organizując podziemne
struktury związku, aktorzy i twórcy rozpoczęli bojkot
państwowych środków masowego przekazu, chroniąc
się w gościnne progi Kościoła.

Wierzę w Ducha Świętego,
bo wszystko przenika,
jest Życiem życia,
jest Miłością w miłości,
jest Istnieniem istnienia
Nie wierzę w wieczność materii.
str. 15
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Wieczorem 13. grudnia z apelem o powstrzymanie
się od rozlewu krwi wystąpił ks. prymas Glemp, mówił:
„Możemy się oburzać, krzyczeć na niesprawiedliwość takiego stanu, protestować przeciw naruszeniu
praw obywatelskich (...) jednak może to nie przynieść
rezultatu, bo władza w stanie wojennym nie jest (...)
władzą dialogu (...) Pozostaje jednak sprawa najważniejsza: ratowanie życia i obrona przed rozlewem
krwi (...) Będę prosił, nawet gdybym miał boso iść
i na kolanach błagać: nie podejmujcie walki Polak
przeciwko Polakowi (...) Każda głowa i każda para
rąk bezcenne będą dla odbudowania tej Polski,
jaka będzie i jaka być musi po zakończeniu stanu
wojennego”.
Dwa dni później Rada Główna Episkopatu wezwała
do obrony godności i praw człowieka, zwolnienia internowanych i aresztowanych oraz do przywrócenia
Solidarności możliwości działania. „Nasz ból jest
bólem Narodu sterroryzowanego przez siłę wojskową”.
17 grudnia prymas Glemp utworzył Prymasowski
Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności
który pod kierownictwem bpa Władysława Miziołka,
natychmiast rozpoczął akcję na rzecz represjonowanych.
18.12.1981 r. z apelem o powstrzymanie się od
gwałtu zwrócił się do gen. Jaruzelskiego Ojciec

Św. Jan Paweł II pisząc: „W ciągu ostatnich dwu stuleci
Naród Polski doznał wielu krzywd, rozlano też wiele
polskiej krwi, dążąc do rozciągnięcia władzy nad
naszą Ojczyzną. W tej perspektywie nie można dalej
rozlewać polskiej krwi; nie może ta krew obciążać
sumień i plamić rąk Rodaków. (...) Zwracam się do
Pańskiego sumienia, Generale, do sumień wszystkich
tych ludzi, od których zależy w tej chwili decyzja”.
Na skutek wprowadzenia stanu wojennego: zginęło
kilkadziesiąt osób, rany odniosło parę tysięcy, aresztowano i internowano ok. 10 000, tysiące dziennikarzy, nauczycieli, sędziów i prostych robotników
pozbawiono pracy, kilkadziesiąt tysięcy ludzi
zmuszono do podpisania tzw. deklaracji lojalności,
rozwiązano związki zawodowe i wiele organizacji
społecznych.
Ani jedna zbrodnia stanu wojennego nie doczekała
się w III Rzeczypospolitej skazującego wyroku, a organizatorzy tamtych represji funkcjonują w znacznej
opinii publicznej jako heroiczne postacie dramatycznych
wyborów.
Pamiętajmy w grudniu o modlitwie w intencji
żyjących i nieżyjących ofiar stanu wojennego, które
miały odwagę stanąć w obronie naszej godności,
wolności i suwerenności ojczyzny.
L.D.

NIE DALIŚMY SOBIE SPOKOJU:)
Zapiski z podróży…. Kazachstan.
(dokończenie)

19 marca przypadało święto Św. Józefa, czyli
odpust parafialny. Zaproszono wielu gości w tym
polskiego biskupa i oczywiście znajomego nam już
ks. Wojtka. Tego dnia nad Makińskiem i Astaną
przeszła potężna burza śnieżna. Zamknięto autostradę
na całą dobę, tak więc nikt do nas nie przyjechał.
Wszystko było przygotowane, stoły uginały się od
przysmaków przyniesionych przez kobiety ze wsi.
W oczekiwaniu na gości wszyscy zebraliśmy się
w kościele i zaczęło się: różaniec, litania do Serca Pana
Jezusa, II część różańca, Litania Loretańska, III część
różańca, a za oknem wiało, trzaskało i huczało, że aż
ciarki po plecach przechodziły, a my w tym małym
kościółku. Po III części różańca weszła organistka
i prześpiewaliśmy chyba z siedem pieśni o samym
św. Józefie! Atmosferę modlitewną przerwała s. Klara
Toma, która stwierdziła, ks. Biskup nie dojedzie,
str. 16

a i z ks. Wojtkiem nic nie wiadomo. Udaliśmy się do
salek na ucztę.
W czasie przygotowania stołów poznałam
chyba wszystkie baby ze wsi (co druga to Tania, a co
trzecia to Natasza!) więc atmosfera stała sie jeszcze
bardziej rodzinna. Najwięcej miała do powiedzenia
Pani Janina o złotym uśmiechu, która nie dosyć, że
streściła mi całe swoje życie, to jeszcze wszędzie
mnie za sobą ciągnęła, a uśmiech miała zabójczy,
usta pełne miniaturowych sztabek złota, ze aż oczy
mrużyłam! (W wyniku szybkiego wywiadu jaki
na ten temat zebrałam od Sióstr ustaliłam, że złote
zęby świadczą w pewnym sensie o zamożności
właściciela. Pani Janina miała wszystkie zęby
ze złota zatem ustaliłam, że była dość majętna!).
W pewnym momencie wstała siostra i powiedziała, ze
świeszczennik (ksiądz) nie dojedzie i mamy odprawić
liturgię słowa i iść pakuszać (jeść). No i tak zrobiliśmy.
Chciałam usiąść z babami, ale posadzili nas na
miejscach świeszczenników. Bogu dziękowałam, że
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to lokalna uroczystość, bo w przeciwnym
razie podano by bieszparmak, narodową
potrawę Kazachów gotowaną z głowy
barana. Ogólnie jest to dobre, ale gościom
podaje się nie mięseczko, ale mózg
tego niezbyt bystrego zwierzęcia! No
i jeszcze jest herbatka lub kto woli kawa
z kumysem, czyli mlekiem kobyły:) Tych
atrakcji na szczęście uniknęliśmy, za to
były pierożki z kapustą, ryż gotowany
z oliwą i kawałkami kuricy (kurczaka) tak
zwany plow, grzybki, solone świeże rybki,
ziemniaki z masłem, sałatki, owoce, placek
z ziemniakami, pomidory marynowane,
a na deser mini ptysie utopione w czymś
słodkim, ciasto drożdżowe z dżemem
i ciaj (mocna herbata). Od nas było
polskie ptasie mleczko, które zniknęło jak
tylko się pojawiło i ludzie zorientowali sie, ze nie ma
na nim ruskich literek:). Wieczorem przyszły dzieci
i rzucały nam w okno śnieżkami. Bartek im oddawał,
a ja wycierałam panele, jak Bartek nie zdążył okna
zamknąć. To był cudownie przeżyty dzień.
We wtorek z s. Marią Angeliką gotowałyśmy
bieszparmak, ale nie na głowiźnie tylko na normalnym
udźcu baranim. Potrawa prosta, ale pracochłonna.
Mięso wrzuciłyśmy do gara z wodą. Jak zawrzało

zebrałyśmy pianę, wrzuciłyśmy listek laurowy, sol
i pieprz. Gotowało sie to wszystko ze 3 godziny na
wolnym ogniu. Większość tłuszczu sie wytopiła
więc zebrałam go do rondla z pokrojoną w talarki
cebulą i poddusiłam. Mięso z bulionu pokroiłam
w małe kawałki, a do bulionu wrzuciłyśmy podstawę
potrawy, czyli makaron…(takie kwadraty o wielkości
ok. 5cm x 5cm). Na duży talerz wyłożyłyśmy
odcedzony makaron, na to mięsko, cebulę, i polałam
tłuszczem, w którym dusiła się cebula. Potrawę zapija
sie bulionem! Musiałam zjeść łyżkę musztardy, żeby
cały ten tłuszcz oderwał mi sie od przełyku! Co nie
zmienia faktu, że było smaczne.
Nowy Rok wg kalendarza słonecznego czyli
po polsku pierwszy dzień wiosny obchodzi się
21 marca. Wielki prazdnik (święto) i wszystko
pozamykane. W mieście porozbijano jurty i wszyscy
czekali niecierpliwie na początek świętowania.
My również. W między czasie postanowiliśmy
znaleźć jakiś warsztat, żeby ustawić zbieżność
w przednich kołach naszego golfa, któremu od czasu
przyjazdu wymieniliśmy amortyzatory, tył przewody
hamulcowe z cylinderkami, a dzisiaj przednie opony
z felgami. Weszłam więc do wskazanego nam garażu,

… w święty Kościół powszechny,
bo Jezus wyznaczył w nim
granice swojej Obecności,
abyśmy mogli się w Nim odnaleźć.
W Sakramencie, w Biblii, w sobie nawzajem.
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a tam kanał, samochód i 5-ciu
chłopa. Na to ja: zdies można
rozwalshożdżenie
zdielat?
(Czy tu można ustawić
zbieżność? (bo połamać język
przy wymowie na pewno! Trzy
dni się tego uczyłam!), a jeden,
że „da” (tak), „pietnadcat
minut nada zdat!” (czyli czekać
15 minut). No to „haraszo”.
Wylazłam stamtąd,
nogi
prawie pod brodę musiałam
dźwigać bo taki wysoki
próg. Facet nam wszystko
poustawiał
przyrządami
„PRECYZJA z Bydgoszczy”.
Nic nie wziął, bo zaczęłam
z chłopami rozmawiać, że
my z Polszy na maszinie
(samochodem)
prijechali,
5 dni my jechali i spali na
maszinie i priwiezli podarki
dla dieti i że Kazachstan nam
ocień nrawitsa (bardzo sie
nam podoba). No a jak jeszcze
powiedziałam, że prijechali
my k naszemu drugu, a on
swiesiennik rimsko-katoliceskij
parafii
swiatawo
Iusifa
(przyjechaliśmy do kolegi
księdza z parafii św. Józefa) to
mało nas nie pobłogosławił, a
właściwie chyba to zrobił bo
powiedział: jedźcie z Bogiem!
I pojechaliśmy na prazdnik.
Ogromne
namioty
Kazachów zwane jurtami
wypełniły cały plac pod
Urzędem
Miasta.
Na
prowizorycznej
scenie
śpiewały dzieci i lokalne

… w świętych obcowanie,
bo nieświęci nie chcą być razem
i myślą tylko o sobie.
Świętych nawet śmierć
od siebie nie odgrodzi.
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ludowe zespoły w tradycyjnych strojach. Ruszyliśmy
w stronę namiotów mijając po drodze stragany i całe
mnóstwo dymiących grillów ze skwierczącymi na
nich szaszłykami. Wnętrza jurt robiły niesamowite
wrażenie. Na pięknych dywanach stały suto
zastawione stoły, łoże z baldachimem, kufry, skrzynie,
przedmioty
codziennego
użytku i zabawki. Na
ścianach wisiały stroje
ludowe
i
makatki.
Zauważyła nas gospodyni
i zaprosiła do stołu, przy
którym siedziały już trzy
kobiety w tradycyjnych
strojach. Nie wiem kim
były, ale odnoszono się
do nich z szacunkiem
i podawano wszystko czego
sobie życzyły. Na początek
poczęstowały nas domowej
roboty
pączkami
bez
nadzienia, a zaraz potem
padło pytanie czy piliśmy
już kumys i zanim zdążyłam
odpowiedzieć gospodyni
postawiła
przed
nami

miseczkę z białym gęstym płynem. Wiedziałam, że
nie będzie to mój ulubiony napój, ale cóż, kulturalnie
było spróbować. Smakowało to jak bardzo kwaśne,
zepsute mleko. Chciałam się uśmiechnąć, ale chyba
mi nie wyszło, na co wszyscy zareagowali głośnym
śmiechem. Kobiety pogadały z nami, odmówiły
tradycyjną modlitwę i pożegnały się z nami. Zabawa
trwała do późna, ale my musieliśmy jeszcze dotrzeć
do Ambasady Rosji, żeby odebrać wizy.
Ciężko było wyjeżdżać z Makińska. Po dwóch
tygodniach spędzonych w tym małym zakątku świata
czuliśmy się niemal jego częścią. Samochód stał
na podjeździe pusty. Z tyłu leżał tylko nasz plecak
i trochę prowiantu. Pożegnaliśmy się z siostrami
i wyruszyliśmy w stronę Szczucińska, a stamtąd
na granicę z Rosją. U ks. Rafała zostało wszystko
to, co przywieźliśmy dla ludzi. Nie mieliśmy
odwagi sami tego rozdzielać. Część zanieśliśmy
do Sióstr dla biednych, kilka czekolad daliśmy
dzieciom. Chrzcielnicę zanieśliśmy do kościoła.
Wkomponowała się idealnie w wystrój wnętrza.
Ludzie płakali i dziękowali. Ja też płakałam
z wdzięczności, że mogliśmy im przywieźć chociaż
tyle.
Gdy w Polsce spotkałam się z Elżbietanką
pracującą w Kazachstanie wymyśliłam sobie jakąś
wizję tamtejszych ludzi. Gdy po raz pierwszy
napisaliśmy do Księdza Biskupa w Astanie odpisał
nam, że kategorycznie mamy dać sobie spokój.
Nie daliśmy i pomimo wszystkich przeszkód jakie
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napotkaliśmy na swojej drodze dojechaliśmy
i wróciliśmy szczęśliwie (pokonaliśmy ponad
12 tysięcy kilometrów). Nie ma rzeczy niemożliwych!
Ale czym byłaby nasza misja, gdyby nie pomoc
i modlitwa wszystkich ofiarodawców.
Serdeczne Bóg zapłać! W pierwszej kolejności
Księdzu Proboszczowi, na którego zawsze
mogłam i myślę, że nadal mogę liczyćJ za pomoc
w zorganizowaniu akcji.
Wielkie Bóg zapłać! Paniom z Przedszkola
w Żabnicy, wszystkim dzielnym przedszkolakom,
dzieciakom ze szkół w Żabnicy, Węgierskiej Górce,
Cięcinie i Ciśćcu za zebranie pomocy szkolnych,
zabawek i słodyczy, Wszystkim organizacjom
kościelnym z naszej parafii, harcerzom i tym,
którzy bezimiennie złożyli ofiary pieniężne na

parafię w Makińsku serdeczne Bóg zapłać!
Szczególne podziękowania dla Pani Jadwigi
Kupczak, za niestrudzony upór i zaangażowanie
w sprawę. Bóg zapłać!
I Panu Stasiowi Golcowi i Jego rodzinie za
piękną chrzcielnicę, którą zrobił i ofiarował jako
dar dla parafii św. Józefa. Cieśla-Cieśli. Pięknie
dziękuję w imieniu ks. Rafała, Sióstr, parafian
i oczywiście swoim. Bóg zapłać!
I na końcu, ale z całego serca chcę podziękować
mojej rodzinie: rodzicom, dziadkom i siostrom,
za nieocenioną pomoc i wsparcie jakie od nich
otrzymałam w trudnych chwilach nie tylko
w Polsce przed wyjazdem, ale i w podróży.
Dziękuję. Dobrze, że jesteście!
Asia

czyli o tym jak spotkały się dwie Żabnice…
Przyjaźń, partnerstwo, zabawa - ponad różnicami
kulturowymi i bez względu na odległość – te trzy
słowa wystarczą, by opisać relację jaka niespodziewanie została nawiązana pomiędzy mieszkańcami dwóch
miejscowości - parafii o identycznie brzmiącej nazwie
– Żabnica.
Wszystko zaczęło się od jednego, bardzo ważnego
telefonu, jaki jesienią 2011 roku wykonał pan dr hab.
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Bogdan Matławski – profesor Uniwersytetu Szczecińskiego i mieszkaniec nadodrzańskiej Żabnicy, wsi
położonej w Gminie Gryfino, w województwie zachodniopomorskim.
Wyszukał on w Internecie numer telefonu i skontaktował się z panią Mirosławą Biegun - Sołtysem wsi
Żabnica, proponując nawiązanie nowych relacji pomiędzy
mieszkańcami obu miejscowości. Po niespełna pół roku
nasza Żabnica otrzymała zaproszenie na festyn organizowany nad Odrą - „Żabnickie lato
z rybką”.
W piątek 15.06.2012 roku
w godzinach południowych,
wynajętym specjalnie na tą
okazję busem, spod Domu
Ludowego pod przewodnictwem pani Mirosławy Biegun –
Sołtysa wsi Żabnica, wyruszyła
delegacja naszych Gospodyń
Wiejskich z Przewodniczącą panią Marią Chudy na
czele oraz muzykami Piotrem
Chudy i Adamem Maślanka.
W wyjeździe uczestniczył
również Wojciech Piwowar-
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czyk – Przewodniczący Rady
Sołeckiej Sołectwa Żabnica
i nasz radny Janusz Kanik –
Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Węgierska Górka.
Pokonanie ponad 700
km to było jak postawienie
pierwszego ogromnego kroku
w stronę nawiązania przyjaźni
pomiędzy dwiema miejscowościami z pozoru tak różnymi od
siebie. Bardzo szybko okazało
się jednak, iż górale i rybacy
mają ze sobą o wiele więcej
wspólnego niż mogłoby się
wydawać.
Delegacja z południa spotkała
się nad Odrą z bardzo ciepłym
przyjęciem. W sobotę 16.06.2012 roku wspólnie
z przedstawicielami nadodrzańskiej Żabnicy zwiedzili
Zakład Elektrowni Dolna Odra, przejście graniczne
Gryfino – Mescherin (Niemcy). W podziękowaniu za
szczęśliwą podróż obie delegacje udały się również na
modlitwę do kościoła p.w. NMP w Gryfinie. Kolorowa
delegacja naszej Żabnicy odwiedziła również dom
pomocy społecznej w Dębcach, gdzie śpiewem, muzyką
i uśmiechem wniosła wiele radości w życie przebywających tam pensjonariuszy.
Góralki, które na nadodrzańskim festynie „Żabnickie
lato z rybką” pojawiły się w pięknych regionalnych
strojach oraz ze śpiewem na ustach, od razu zaskarbiły
sobie życzliwość publiczności. Panie z Koła Gospodyń
koniecznie chciały poczęstować Żabniczan znad Odry
tradycyjną, góralską kwaśnicą. W tym celu kapustę
przewiozły niemal przez całą Polskę, ale było warto
– udała się i smakowała wszystkim, że palce lizać.
Występy - góralski śpiew przy akompaniamencie
dwóch heligonek, taniec, zabawa, gotowanie kwaśnicy
– wszystko to zostało przyjęte przez zgromadzonych
na festynie mieszkańców nie tylko Gminy Gryfino
z ogromną radością i zadowoleniem.

W niedzielę 17.06.2012 roku na zaproszenie ks.
Proboszcza Bogusława Gurgula delegacja naszej Żabnicy
w pięknych, kolorowych, regionalnych strojach, swoim
wspaniałym śpiewem i góralską muzyką uświetniła
Mszę Świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem
Św. Jana Marii Vianney’a w nadodrzańskiej Żabnicy.
Wspaniały śpiew naszych Pań z Koła Gospodyń oraz
porywający, rzewny głos heligonek wywarły ogromne
wrażenie na miejscowych uczestnikach tej uroczystej
Mszy Świętej, którzy w większości po raz pierwszy mieli
okazję usłyszeć piękne pieśni religijne w wykonaniu
górali.
Tamtejsza parafia obejmuje swoim zasięgiem miejscowości Żabnica, Czepino oraz Dębce i jest parafią
stosunkowo młodą ponieważ pierwsi koloniści, którzy
zasiedlili te ziemie (czyli tereny obecnej parafii) przybyli
z centralnych regionów Polski w 1945 roku. Wtedy z
konieczności na Msze Święte musieli pieszo chodzić
do odległego o 5 km Gryfina.
Dopiero w latach 80 ubiegłego wieku powstał
pomysł, aby wybudować kościół (kaplicę) w Żabnicy.
Staraniem ks. Proboszcza Bronisława Kozłowskiego
w roku 1985 poczyniono pierwsze kroki. Było ciężko

… grzechów odpuszczenie,
pojednanie z Bogiem, sąsiadem
i samym sobą,
abym mógł zacząć jeszcze raz.
Od początku. Od przebaczenia.
str. 21
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z uwagi na trudne lata komunistyczne, lecz się udało.
Wieś uzyskała teren i pozwolenie na budowę świątyni.
Już podczas budowy, na placu a później w surowych
murach niewykończonego kościoła w niedziele i święta
były odprawiane Msze św., na które dojeżdżali kapłani
z Gryfina. Tak stopniowo, niejednokrotnie z wielkim
trudem i mozołem, ukończona została budowa oryginalnej w swojej architekturze świątyni, wzniesionej
wysiłkiem tamtejszych mieszkańców, mężczyzn, kobiet
a nawet dzieci, którzy pomagali nie szczędząc ani
czasu, ani sił.
Poświęcenia tego kościoła w dniu 15 lipca 1990
roku dokonał J.E. Ks. Biskup Jan Gałecki. Od tego
czasu już w poświęconym kościele wierni gromadzą
się na Liturgii w każdą niedzielę i święta. Parafia
została erygowana dnia 1 lipca 1992 roku dekretem
Ks. Arcybiskupa Mariana Przykuckiego i otrzymała
wezwanie św. Jana Marii Vianneya, a 24 czerwca 1996
roku do istniejącego wezwania kościoła dodano drugi
tytuł: Matki Bożej Fatimskiej.
Pomimo, że delegacja z naszej Żabnicy spędziła
nad Odrą tylko dwa dni – pożegnanie było bardzo
wzruszające, okraszone zarówno wieloma łzami, jak
i obietnicami szybkich odwiedzin, co niebawem się
stało, ponieważ goście znad Odry przybyli do naszej
Żabnicy z rewizytą już we wrześniu – aby wziąć udział
w II Dożynkach Parafialnych.
W delegacji do nas przybyli: Burmistrz Miasta
i Gminy Gryfino - Pan Henryk Piłat, Radny nadodrzańskiej Żabnicy Jerzy Piasecki wraz z małżonką,
Naczelnik OSP Krzysztof Gęsikiewicz oraz przedstawiciele Rady Parafialnej i Rady Sołeckiej – Mirosław
Zimoch z małżonką, Irena Jankowska i Renata Balul.
W ramach pobytu u nas nadodrzańscy Żabniczanie
złożyli pokłon partyzantom powieszonym w naszej
wiosce podczas drugiej wojny światowej, zwiedzili Fort
Wędrowiec w Węgierskiej Górce. Ogromne wrażenie
wywarł na nich wywiad z księżną Marią Krystyną
Habsburg podczas zwiedzania muzeum Browaru
w Żywcu. Udali się też do schroniska na Halę Boraczą

… ciała zmartwychwstanie,
bo nie jestem aniołem,
więc czym i jak będę się cieszył
w wieczności bez ciała?
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– aby z bliska przyjrzeć się pięknej górskiej przyrodzie
naszego regionu lecz niestety mgła przeszkodziła
gościom w obserwowaniu górskiej panoramy, więc
musieli uwierzyć nam na słowo, że okolica jest piękna.
Pani Renata Balul wraz z przedstawicielami Rady Parafialnej nadodrzańskiej Żabnicy odwiedzili nasz Dom
Spokojnej Starości, przekazując pozdrowienia mieszkającym w nim pensjonariuszom i opiekującym się nimi
Siostrom Albertynkom.
W niedzielę 2.09.2012 roku – wszyscy wzięli udział
w uroczystości Dożynkowej, która po przemarszu
barwnego korowodu od Domu Ludowego na boisku
sportowym została rozpoczęta Mszą Świętą koncelebrowaną przez ks. proboszcza Jacka Jaskiernię
i ks. wikariusza Adama Ciapkę. Delegacja znad Odry
zaskoczyła wszystkich pięknym prezentem w postaci
wspaniałego wieńca dożynkowego.
Po uroczystej Mszy Świętej goście wraz z przedstawicielami naszej społeczności przy akompaniamencie
radosnej, góralskiej muzyki, bawili się, lecz niestety
niezbyt długo – bo wszystko co dobre szybko się
kończy i przyjaciele z nadodrzańskiej Żabnicy późnym
popołudniem musieli nas opuścić i powrócić do swojego
codziennego życia i obowiązków.
Te dwie wizyty były pierwszym krokiem – swoistym
przerzuceniem mostu pomiędzy obiema, oddalonymi
od siebie niemal o 700 km miejscowościami, mostu
ludzkiej życzliwości, przyjaźni, otwartości, pragnienia
poznania drugiego człowieka – bliźniego.
W tym miejscu pani Mirosława Biegun – Sołtys
Żabnicy wraz z Radą Sołecką oraz naszymi Radnymi
Rady Gminy Węgierska Górka pragną podziękować
wszystkim, bez wyjątku, którzy w różnoraki sposób
przyczynili się do zorganizowania obu spotkań –
ponieważ bez ich zaangażowania, determinacji i dobrej
woli - obydwie, jakże owocne i ważne wizyty nie
mogłyby dojść do skutku. Mamy nadzieję, że zawarte
przyjaźnie i znajomości, zarówno indywidualnie jak
i instytucjonalnie będą w najbliższej przyszłości miały
swoją kontynuację.
Janusz Kanik
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Z Kroniki Parafialnej
Rok 1979
Rok jubileuszowy św. Stanisława Bp. Krakowskiego. W przeddzień
odbyły się w Żabnicy Misje. Nauki wygłosił ks. Eugeniusz Góra,
proboszcz Żywiec – Zabłocie. W roku jubileuszowym odwiedził Polskę
Ojciec Święty, Jan Paweł II. Ks. Wikariusz poszedł z parafianami do
Oświęcimia. Tam spotkali się z Papieżem. Ja pojechałem do Krakowa, do
katedry na spotkanie. Tam przyszedł ku nam Ojciec Święty, wygłosił tam
piękne kazanie. Potem cały czerwiec oglądaliśmy w telewizji pobyt Papieża
w Warszawie, Poznaniu, Częstochowie, w Wadowicach, Oświęcimiu
i Nowym Targu. O Papieżu mówili prawie wszyscy. Tak przeszedł cały rok
jubileuszowy. 18.09. zmarł kolega
w Mogilanach Ks. J. (…)

Rok 1980
W Wielkim Poście rekolekcje głosił ks. Salezjanin z Krakowa. Udały się.
Mówił prosto, spokojnie; działało na parafian. Przed 15 sierpnia ks. Katecheta
urządził pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej. Drugi raz pojechałem do
Kalwarii na pogrzeb śp. Stanisława Szlachty, proboszcza z Kalwarii. Ten
rok to był dla tutejszych starych parafian niezdrowy, do marca odeszło 22. Pod
koniec maja odwiedził tutejszą parafię ks. Kardynał Fr. Macharski. Udzielił
Sakramentu Bierzmowania młodzieży z klas VII i VIII. Na Jego przyjazd
odmalowaliśmy kościół i plebanię. Dnia 5 – 11 pojechał ks. Katecheta z grupą
około (…) do Częstochowy. Odprawił Mszę św. przed Matką Boską, przed
Cudownym Obrazem. Proboszcz tutejszej parafii nie uczy młodzieży szkolnej
od 1979-1980. Bo jakoś ciężko mu szło. Ks. Katecheta młody daje sobie radę
z całą młodzieżą. Dostał tu siostry Albertynki. Siostrę katechetkę, która ma
wykształcenie pedagogiczne i może uczyć wszystkie klasy.
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Rok 1981
Rekolekcje wielkopostne wygłosił ks. Władysław Zązel Pomogli mu trochę
– składkę na budowę. Na początku wakacji wybrał się ks. Katecheta do
Częstochowy na rowerach z naszą młodzieżą, ale ustali w Czechowicach
i pojechali pociągiem. Pod koniec wakacji odwiedził sam na rowerze Górę
św. Anny. We wrześniu odprawił uroczystą Mszę św. przy pomniku
w rocznicę powieszenia.

Rok 1982
1982 rok upłynął koło (…). Niepokalanów. Był tam ks. Danielczyk aż
7 razy. Wszyscy domownicy opowiadali swoim bliskim co tam widzieli.
Zachęceni tym opowiadaniem, chcieli wszyscy tam jechać. Tak aż 7 razy.
Płacili po 1000 zł i jeszcze coś na drogę.
Podczas wakacji zechciał ks. Katecheta wyjechać tylko na 6 dni.
Ponieważ musimy, odprawić 4 Msze, a to dla proboszcza, który liczy 75 rok
życia, było nie możliwe.
Productum sub actu visitationis
die 17. XI.1983 peractae
DECANUS
Ks. Józef Piotrowski
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Z rodzinnego archiwum…
BÓG DAŁ, ŻE DOCZEKAŁAM SETNYCH URODZIN.

100 lat Małgorzaty Jagos

Urodziłam się 21 listopada 1912 roku w Żabnicy,
w przysiółku Kamienna. Moi rodzice to Feliks i Teresa
Figura. Pochodzę z wielodzietnej rodziny liczącej
siedmioro rodzeństwa. Byłam drugim dzieckiem z kolei
i dlatego musiałam pomagać mamie w polu i w domu.
Ukończyłam tylko cztery klasy szkoły podstawowej,
gdzie nauczyłam się pisać i czytać. Bardzo wcześnie
poszłam do pracy, pracowałam w restauracji w Żywcu
jako pomoc w kuchni, później jako kucharka. Część
zarobionych pieniędzy oddawałam do domu na życie,
gdyż tato pracując w lesie mało zarabiał. Mieszkaliśmy
w góralskiej chacie, składającej się z kuchni i izby.
Czułam się w domu potrzebna i kochana.
Po wybuchu wojny dalej pracowałam w Żywcu
i pilnie uczyłam się niemieckiego. W 1941 roku zostałam
wywieziona wraz z innymi na przymusowe prace do
miejscowości Brawnschweig, gdzie pracowałam w
fabryce jako tkaczka. Po wojnie osiedliłam się w Bielsku,
gdzie mieszkali już moi bracia z rodzinami. W 1946
roku wyszłam za mąż za Stefana Jagos ze Ślemienia.
W małżeństwie przeżyliśmy 26 lat. Urodziłam jedną córkę.
Mąż zmarł mając 59 lat. Mając zaledwie 31 lat zmarł
mój wnuk Krzysztof. W życiu było mi ciężko, ale Bóg
dał, że doczekałam
setnych urodzin.
Jestem
jedną
z 34 osób, które
przeżyły 100 lat
i więcej, mieszkających w Bielsku –
Białej. Nie żałuję,
że mieszkam w
Bielsku. Doczekałam
się zięcia Jana
dwóch wnuków:
Krzysztofa (nie żyje)
i Wojciecha oraz
jednego prawnuka
Artura.
Spisał
Emil Kupczak
– siostrzeniec
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Koniec pewnej epoki…
Maria Krystyna Immaculata Elżbieta Renata
Alicja Gabriela Habsburg-Lotaryńska, księżniczka von Altenburg, urodziła się 8 grudnia 1923 roku
w Żywcu jako córka księcia Karola Olbrachta Habsburga
oraz Szwedki Alicji Ancarcrona. Oboje rodzice silnie
przywiązani byli do Polski; finansowali wiele przedsięwzięć kulturalnych i naukowych, towarzystw i organizacji społecznych, min. „Ognisko” Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży w Żabnicy.
Po wojnie księżna razem z najbliższą rodziną została
zmuszona przez władze komunistyczne do emigracji.
Habsburgom odebrano polskie obywatelstwo.
Maria Krystyna mieszkała w Szwecji, a później

… żywot wieczny.
Zostaliśmy stworzeni
do nieśmiertelności.
Życie jest walką, aby była szczęśliwa.
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w Szwajcarii. Nigdy nie przyjęła innego obywatelstwa.
W marcu 1993 roku otrzymała paszport Rzeczypospolitej Polskiej.
Do Polski powróciła na stałe we wrześniu 2001
roku. Zamieszkała w żywieckim pałacu Habsburgów,
w niewielkim mieszkaniu w miejscu, gdzie przed wojną
była kręgielnia.
Zmarła w wieku 89 lat, 2 października 2012 w Żywcu.
Została pochowana w rodzinnej kaplicy grobowej
w konkatedrze Narodzenia NMP w Żywcu.
Fragment z Kroniki Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży, w którym zapisano wizytę w Żabnicy
rodziców Arcyksiężnej Marii Krystyny Habsburg .
„Święcone które się odbyło
18 kwietnia 1938było dla
nas prawdziwą radością
szczęściem bo miałyśmy
ten wielki zaszczyt gościć
w naszym skromnym
i ubożuchnym „Ognisku”
Naszych
Drogich
Kochanych Dobroczyńców
i Kolatorów w Osobach Jaśnie
Wielmożnych Państwa Arcyksięstwa z Żywca, którzy nie
tylko że nie szczędzili trudu na
tak niewygodną i dość długą
podróż ale w dodatku złożyli
hojny dar materialny na cele
Oddziału.
Słowa
wypowiedziane na Święconem przez
Jaśnie Wielmożnego Pana
Arcyksięcia, wywołały
głębokie wzruszenie, toteż
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z prawdziwą i szczerą
wdzięcznością wspominamy
ten drogi Uroczysty Dzień
witając Jaśnie Wielmożnych Państwa Arcyksięstwa
w naszym Ognisku. Żywimy
nadzieję że Jaśnie Wielmożni
Państwo Arcyksięstwo nie
zapomną o nas i w przyszłości znowu zechcą łaskawie
przybyć, by zobaczyć naszą
pracę i życie nasze.”
(podpisy)
Alicja Habsburg
Karol Olbracht Habsburg
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Pamiętając koszmar niemieckiego nazizmu, mało
kto się zastanawia, jak naród, który ubogacił świat
Bachem, Beethowenem, Goethem, Keplerem, Wagnerem,
Einsteinem mógł stać się narodem ludobójców.
Przecież z dnia na dzień rząd nie ogłosił w prasie
wyższości aryjczyków i dekretu o zezwierzęceniu
innych nacji. Działo się to sukcesywnie, latami
i wszystkimi dostępnymi mediami – od kabaretu po
prasę. Równocześnie dyskredytując głos Kościoła,
jako sumienia narodu.
Niektórzy chcąc obarczyć Kościół za nazistowskie
zbrodnie, mówią, że milczał. Nie milczał, ale był
słuchany tak samo jak dziś, gdy woła w obronie nienarodzonych. Zanim ze szkół zniknie historia zapamiętajmy artykuł Piotra Semki, z niezależnego jeszcze
numeru „Uważam Rze” (40/87:

KOŚCIÓŁ NA CELOWNIKU
(...) W dzisiejszym systemie demokratycznym państw
zachodnich, wskutek wieloletniej praktyki mediów
i polityków lansujących laickość, Kościół katolicki
znalazł się w sytuacji obiektu ciągłych insynuacji
szyderstw i dyskredytacji.
Czy o jakiejś innej organizacji w Polsce pisze się
w podobny sposób?
Z wielu grup społecznych, narodowości, ras czy
grup zawodowych tylko Kościół, najczęściej katolicki,
można obrażać i insynuować na jego temat dowolne
oszczerstwa. W jego obronie niezwykle rzadko
występują parlamenty, organizacje społeczne, fundacje
praw człowieka czy środowiska dziennikarskie. Jego

Amen na końcu znaczy wierzę,
wierzę na początku znaczy amen.
Początek i Koniec,
a pośrodku nasze spełnienie.
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obrażanie nie skłania znanych pisarzy do demonstracji
solidarności czy choćby deklaracji niesmaku.
Dlaczego tak się dzieje? Wrogom religii wciąż udaje
się skutecznie przedstawiać Kościół katolicki jako
demoniczną potęgę, w przypadku której występowanie z krytyką to dowód na odwagę i walkę o prawa
obywatelskie. Można powiedzieć, że ta kolizja jest w
jakimś stopniu przewidywalna. W świecie zdominowanym przez kult demokracji Kościół pozostaje
instytucją opartą na autorytecie i posłuszeństwie.
W świecie zdominowanym przez dogmat poszukiwania przyjemności Kościół zachęca do ofiarności
i samoograniczenia. W świecie mającym ambicje
postawić człowieka w roli Boga Kościół wzywa
do zrozumienia ograniczeń człowieczeństwa. Przykładowo katolicyzm jest już jedyną wyrazistą silą
w zachodnim chrześcijaństwie (oprócz części konserwatywnych protestantów, głównie amerykańskich), która
nadal traktuje homoseksualizm jako czyn sprzeczny
z ludzką naturą.
Kościół jest na tyle duży i silny, że można go
kreować na hegemona, a jednocześnie na tyle
nieporadny i niechętny do ostrych ripost, że można
robić to całkowicie bezpiecznie i bez problemów.
Stąd co rusz katolicy - obrażani i opluwani - zadają
pytanie: „Czy to samo odważylibyście się zrobić
muzułmanom?”. Gdyby antyklerykałowie byli
szczerzy, odpowiedzieliby: „Oczywiście, że nie, ale
wam możemy to zrobić, bo to rozrywka satysfakcjonująca i bezpieczna”.
Oto jedna z polskich organizacji ateistycznych
szykuje kampanię billboardową, w której na plakatach
zamieszczone będą trzy deklaracje: nie zabijam, nie
kradnę, nie wierzę. Oto autorzy tego projektu zestawiają
ze sobą dwie czynności powszechnie uważane za złe
z jedną, która występuje we wszystkich kulturach
od samego początku świata. Ciekawe, czy ten plakat
wywoła sprzeciw osób z obozu liberalnego? Ciekawe,
czy znajdą się intelektualiści, którzy głoszą, że choć
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sami są dalecy od religii, protestują przeciwko takiemu
upokarzaniu osób wierzących?
Czy na przykład stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita wystąpi z jakimś oświadczeniem zarzucającym
autorom plakatu brak otwartości na katolików? Jak
wspomniane stowarzyszenie zareagowałoby na billboardową triadę: nie jestem degeneratem, nie jestem
zwyrodnialcem, nie jestem Żydem?
Kadzidło i czosnek. Kto dziś pamięta, że ta zbitka
święciła triumfy w czasie kampanii nazistów w Austrii
przed przejęciem władzy w 1938 r.? O ile kampania
antysemicka jako ta, która zakończyła się Holokaustem, zapadła głęboko w pamięć, o tyle antykatolicyzm
NSDAP jakoś nie zachował się w pamięci dzisiejszej
Europy. Dzisiejsi katolicy porównują się bardzo często
do Żydów w XIX i na początku XX w. Wówczas to
także pojawił się pewien rodzaj już nie religijnego antysemityzmu, ale niechęci wobec Żydów - akceptowanej
przez liberalne, świeckie kręgi oświeceniowe. Dzisiaj
ten sam argument pada wobec Kościoła. Przypomnijmy sobie teksty o luksusie księży i bogactwie kurii.
Zazwyczaj oparte na domniemaniach, insynuacjach
i ludzkiej zawiści. W latach 30. propaganda
ukazująca księży jako politykierów i wrogów rządu
oswajała Niemców z aresztowaniami i osadzeniem
księży w obozie w Dachau.
A kto dziś w Europie wie, że więziono tam 3 tys.
kapłanów? Przypomnijmy antykatolicką propagandę
nazistów. Nie można zamykać oczu na powtarzanie
się tych samych stereotypów. Już w latach 30. wykorzystywano posądzenia o molestowanie seksualne
młodzieży ze strony księży do dyskredytowania całego
Kościoła katolickiego w Niemczech.
Księża wykluczający się z narodu? Przecież to teza
propagandy stalinowskiej w Polsce po aresztowaniu
w Polsce w 1953 r. prymasa Stefana Wyszyńskiego.
A co z kukłami księży, zakonnic i papieża niesionymi
na zachodnich homo- paradach? Przecież to kopia
identycznych kukieł, jakie nosili w stalinowskiej Rosji
aktywiści ruchu bezbożników. Nie można porównywać
propagandy antysemickiej z propagandą antykatolicką
- twierdzi część historyków liberalnych. Dlaczego nie?
Przecież w Hiszpanii jadowita antykatolicka
propaganda komunistów doprowadziła do egzekucji
ponad 6 tys. księży i zakonnic. Ktoś wbił młodym
republikanom do głowy, że każdy zakonnik to
szpieg frankistów. A co z wcześniejszą hekatombą
kapłanów prawosławnych zabitych w czasie rewolucji

i wojny domowej w Rosji? Czy ich kaźń funkcjonuje
w pamięci historycznej Europy? Co z kapłanami,
których zamordowały komunistyczne służby w krajach
obozu sowieckiego w latach 1944-1989? Czy ich los
zostanie uwieczniony np. w planowanym Domu Europejskiej Historii w Brukseli?
Wydawałoby się, że to morze przelanej krwi
z racji promowania nienawiści do religii powinno
powstrzymywać przed szczuciem na osoby wierzące.
Niestety, tak się nie dzieje. Dziś niszczy się Kościół
medialnymi histeriami. W obecnych Niemczech liczni
księża wskazują, że trwałe nagłaśnianie marginalnych
skandali przynosi owoce przypominające kampanie
antykościelne z lat 30. Utrwala się stereotyp księdza
jako potencjalnego pedofila lub bohatera skandali obyczajowych.
(...)Cały Kościół nie jest w łatwej sytuacji. Problemy
z homoseksualistami w naturalny sposób pojawiają się
w każdej społeczności zdominowanej przez samych
mężczyzn. Tak bywało kiedyś w załogach statków
odbywających wielomiesięczne rejsy, w więzieniach
czy w wojsku. W przypadku Kościoła czynnikami
ograniczającymi powstawanie ewentualnych patologii
były: bardzo silne doktrynalne odrzucenie homoseksualizmu i wyraźna dyscyplina.(...)
A co z samą popkulturą? Czy jej nasycenie seksem
nie jest wyzwaniem dla ludzi, którzy usiłują znaleźć
i podtrzymywać w sobie powołanie kapłańskie?
Dzisiejszy świat uwielbia jednocześnie lansować
swobodę obyczajową i łapać na „połknięciu haczyka»
duchownych, którzy jako jedyni w dzisiejszej kulturze
Zachodu wskazują na pułapki permisywizmu. Uświadomienie sobie perfidii tej podwójnej gry staje się
koniecznością w świecie, w którym tylko Kościołowi
zostawia się rolę absolutnego szwarccharakteru.
Godni sympatii są Nergal czy Michał Figurski. Rolę
diabła zachowuje się jedynie dla tych, którzy jeszcze
o istnieniu zła chcą mówić.
W tygodniku „Polityka» na okładce piosenkarka
Maria Peszek i jej „spowiedź niewierzącej». Jacek
Żakowski pyta artystkę o rozpad jej osobowości i jej
nową płytę „Jezus Maria Peszek». Jedna z piosenek
głosi, że „Pan nie jest moim pasterzem». Artystka
wyznaje, że do tej prawdy dotarła po „wylądowaniu
na samym dnie». „Wyzwolona na dnie» - puentuje
wyznania piosenkarki Jacek Żakowski. Nic dodać,
nic ująć.
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Regulamin Cmentarza Parafialnego
w Żabnicy
1. Właścicielem cmentarza jest Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Matki Bożej
Częstochowskiej.
2. Administratorem cmentarza jest Ksiądz Proboszcz, który zarządza nim samodzielnie lub
przez pełnomocnika.
3. Cmentarz jest miejscem świętym, spoczynku osób zmarłych oraz
dlatego Kościół otacza je szczególną opieką.
W tym miejscu obowiązuje zachowanie ciszy i powagi.

miejscem modlitwy,

4. Czas i rodzaj pogrzebu, rodzaj grobu, miejsce na cmentarzu uzgadnia się z administratorem cmentarza w kancelarii parafialnej, gdzie należy złożyć oryginał aktu zgonu z Urzędu
Stanu Cywilnego.
5. Wykonywanie wszelkich prac na cmentarzu a w szczególności: usługi pogrzebowe,
budowlane, kamieniarskie powinny być uzgodnione z zarządcą cmentarza .
6. Zarządca cmentarza pobiera opłaty za wyżej wymienione prace według aktualnie obowiązującego cennika.
7. Wysokość opłat wynika z kosztów utrzymania cmentarza.
8. Za miejsce cmentarne /grób, grobowiec/pobierane są opłaty na okres 20 lat.
9. Opłacający miejsce cmentarne staje się dysponentem grobu i otrzymuje imienne pisemne
potwierdzenie wpłaty od administratora cmentarza.
10. Każdy grób powinien mieć swojego dysponenta . Przez dysponenta grobu rozumie
się osobę, która opłaciła miejsce grzebalne i jest uprawniona do podejmowania decyzji
w sprawie grobu.
11. Wysokości opłat za miejsce grzebalne są dostępne w kancelarii parafialnej gdzie załatwia
się wszystkie formalności związane z pogrzebem i pracami na cmentarzu.
12. Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia miejsca i wywozu
wszystkich pozostałych materiałów i gruzu a także naprawy szkód powstałych w czasie robót.
13. Śmieci wyrzucamy do śmietnika. Zabrania się pozostawiania śmieci poza śmietnikiem
lub wyrzucania ich za ogrodzenie cmentarza.
Regulamin obowiązuje od 01.01.2013 roku.
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Cmentarz został zinwentaryzowany i wprowadzony do systemu komputerowego ”Interaktywny
Administrator Cmentarzy„ zawiera ewidencje zmarłych i grobów. Szukając grobu do wyszukiwarki
wpisujemy podstawowe dane zmarłego, którego grobu poszukujemy – np. imię, nazwisko, datę
urodzin, śmierci, adres cmentarza. Po wpisaniu tych informacji pojawi się fotografia nagrobka oraz
mapy. Jest to usługa nowoczesna i bardzo praktyczna. Z dowolnego miejsca na świecie można
wyszukać osobę pochowaną na naszym cmentarzu, zobaczyć zdjęcie nagrobka, a nawet zapalić
wirtualny znicz.
www.polskie-cmentarze.com/zabnica/grobonet

„Byłem głodny, a daliście mi jeść…”
Zestawienie produktów w programie PEAD w 2012 roku
dla potrzebujących z naszej parafii
Uprawnionych do otrzymania pomocy 149 osób.

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Asortyment
Dżem wiśniowy
Herbatniki
Kasza gryczana
Klopsiki w sosie pomidorowym
Makaron świderki
Mąka pszenna
Mielonka wieprzowa
Olej rzepakowy
Płatki kukurydziane
Ryż
Mleko UHT
Masło Extra
Ser podpuszkowy
Ser topiony
Koncentrat pomidorowy
Cukier biały
Groszek z marchewką

Razem
Wartość ogółem

Waga jednostkowa
0,39
0,20
0,50
0,85
0,50
1,00
0,40
1,00
0,50
1,00
1,00
0,20
0,40
1,00
0,16
1,00
0,40

Bóg zapłać Panu Edwardowi Błachutowi
za podjęcie się trudu przywożenia i rozdawania darów.
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Ilość
1137,24
320,40
501,50
626,45
729,00
563,00
520,40
141,00
505,00
712,00
2.264,00
112,00
170,00
115,00
250,72
447,00
357,60

9.472,31
34.515,11
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Minął Rok Pański 2012
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.

26.12.2011r. 14.01.2012r. 04.02.2012r. 11.02.2012r. 18.02.2012r. 03.03.2012r. 24.03.2012r. 14.04.2012. 15.04.2012. 27.04.2012r. 05.05.2012r. 02.06.2012r. 09.06.2012r. 16.06.2012r. 30.06.2012r. 04.08.2012r. 04.08.2012r. 04.08.2012r. 04.08.2012r. 04.08.2012r. 11.08.2012r. 17.08.2012r. 18.08.2012r. 18.08.2012r. 01.09.2012r. 01.09.2012r. 02.09.2012r. 02.09.2012r. 15.09.2012r. 22.09.2012r. 29.09.2012r. 29.09.2012r. 06.10.2012r. -

Amelia Anna SARNA, c. Grzegorza i Teresy
Wojciech MOTYKA, s. Jana i Anny
Karol Józef WOJTYŁA, s. Szymona i Edyty
Miłosz Jerzy JARCO, s. Jerzego i Magdaleny
Paweł Karol MRÓZ, s. Jarosława i Danuty
Jan Tomasz KUPCZAK, s. Tomasza i Sylwii
Piotr Paweł TETŁAK, s. Marka i Agnieszki
Konstancja Maria ŁYSOŃ, c. Marcina i Jolanty
Nikola Natalia KRZUS, c. Krzysztofa i Iwony
Tomasz BUŁAWA, s. Mieczysława i Marii
Dawid Krzysztof STRZAŁKA, s. Krzysztofa i Katarzyny
Nicholas Ali OZTAS, s. Huseyina i Dominiki
Jan Wojciech WALICZEK, s. Tomasza i Doroty
Paweł Florian KUPCZAK, s. Dariusza i Magdaleny
Kaja Julia BEDNARZ, c. Jerzego i Elżbiety
Aneta Marta DYRLAGA, c. Szymona i Sabiny
Paweł Leon KUPCZAK, s. Mateusza i Aleksandry
Filip MACIEJOWSKI, s. Tomasza i Magdaleny
Maja WOREK, c. Rafała i Agnieszki
Bartłomiej Tomasz KRZUS, s. Andrzeja i Magdaleny
Oliwia Kinga KUPCZAK, c. Tomasza i Adrianny
Natalia RUFFÍNYİ, c. Tibora i Małgorzaty
Aleksander Jan PĘKALA, s. Grzegorza i Ewy
Antoni Krzysztof MAŚLANKA, s. Szczepana i Magdaleny
Patryk Jan TETŁAK, s. Pawła i Barbary
Igor PAWLUS, s. Szymona i Sabiny
Julia Maria BABUŚKA, c. Tadeusza i Elżbiety
Karolina MICHALIK, c. Bartosza i Lidii
Bartłomiej Paweł PAWLUS, s. Pawła i Teresy
Karol Krzysztof PRANSCHKE s. Szymona i Edyty
Zofia Natalia BIEGUN, c. Krzysztofa i Marioli
Maria Magdalena BEDNARZ, c. Adriana i Anny
Mikołaj Stanisław GOLEC, s. Łukasza i Pauliny

„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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20.10.2012r.
20.10.2012r.
20.10.2012r.
27.10.2012r.
24.11.2012r.
22.12.2012r.

-

Kacper Stanisław JURASZ, s. Andrzeja i Eweliny
Kamil KORCZYŃSKI, s. Edwarda i Grażyny
Karolina Maria DOBOSZ, c. Sławomira i Bernadetty
Aleksandra Gabriela JARCO, c. Mateusza i Barbary
Szymon Piotr SŁOWIK s. Piotra i Elżbiety
Korneliusz, Witold JURASZ s Witolda i Anny

„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
26.12.2011r.
30.12.2011r.
19.01.2012r.
31.01.2012r.
05.02.2012r.
23.02.2012r.
27.02.2012r.
02.03.2012r.
05.03.2012r.
06.03.2012r.
29.03.2012r.
10.04.2012r.
23.04.2012r.
24.04.2012r.
04.05.2012r.
22.05.2012r.
29.05.2012r.
01.06.2012r.
06.06.2012r.
20.06.2012r.
19.07.2012r.
31.07.2012r.
03.08.2012r.
17.08.2012r.
28.08.2012r.
28.08.2012r.
30.08.2012r.
20.09.2012r.
04.10.2012r.
02.11.2012r.
23.11.2012r.
27.11.2012r.
11.12.2012r.
11.12.2012r.
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†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

Waleria MOTYKA		
Michał SŁOWIK			
Waleria TONDERSKA		
Wiesław JAKUBIEC		
Marianna STRZAŁKA		
Miłosz SZCZYPKA		
Piotr STRZODA			
Marianna STANIEC		
Adam GOLEC			
Franciszek URBAŚ		
Anna GOLEC			
Wiktoria JURASZ		
Maria URBAŃCZYK		
Michał GOLEC			
Antoni ŻYREK			
Jan JURASZ		
Jan GLUZA			
Stefan STRZAŁKA		
Aniela JARCO			
Władysław WOJTYŁA		
Piotr ŻYREK			
Michalina SZCZOTKA		
Stanisław KUPCZAK		
Jan MOTYKA			
Małgorzata WOJTYŁA		
Władysław STRZAŁKA		
Józef BIEGUN			
Michał SŁOWIK			
Julian WOJTYŁA			
Czesław PAWLIK		
Wiesław ŻYREK			
Aniela PAWLIK
Małgorzata KABACIK		
Stanisław KRZUS		

l. 81
l. 77
l. 73
l. 57
l. 75
dziecko
l. 41
l. 86
l. 44
l. 85
l. 76
l. 81
l. 76
l. 81
l. 84
l. 49
l. 58
l. 66
l. 83
l. 73
dziecko
l. 75
l. 65
l. 59
l. 45
l. 80
l. 77
l. 56
l. 70
l. 67
l. 52
l. 94
l. 54
l. 64
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„Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka
poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka
swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma…”
(1 Kor 13, 4).

		

Sakrament Małżeństwa zawarli...
07.01.2012r. 14.01.2012r. 04.02.2012r. 21.04.2012r. 21.04.2012r. 12.05.2012r. 19.05.2012r. 02.06.2012r. 23.06.2012r. 23.06.2012r. 30.06.2012r. 30.06.2012r. 07.07.2012r. 21.07.2012r. 28.07.2012r. 04.08.2012r. 18.08.2012r. 19.08.2012r. 25.08.2012r. 01.09.2012r. 01.09.2012r. 08.09.2012r. 22.09.2012r. 29.09.2012r. 29.09.2012r. 29.09.2012r. 13.10.2012r. 13.10.2012r. 27.10.2012r 24.11.2012r. -

Dariusz KUPCZAK i Magdalena NOWAK
Bartosz MICHALIK i Lidia PAWLUS
Jan DYRLAGA i Sabina KUPCZAK
Szymon PRANSCHKE i Edyta URBAŚ
Michał KUMAŃSKI i Beata BIEGUN
Tomasz TOMASZEK i Barbara SZCZOTKA
Stanisław MIZIA i Anna DOBIJA
Rafał CHMIELOWIEC i Katarzyna BOŚ
Piotr SŁOWIK i Elżbieta MAREK
Bartłomiej CZERWIŃSKI i Ewa SKOCZYLAS
Tomasz SOBERA i Marta DUDKA
Paweł PAWLUS i Teresa CHUDA
Mateusz CHOLEWA i Aleksandra GOLEC
Marcin GOLEC i Joanna STRZAŁKA
Marcin PUSKARCZYK i Magdalena OLBROMSKA
Maciej FIGURA i Ewa TYRLIK
Tibor RUFFÍNYİ i Małgorzata KRZUS
Maciej GADZIŃSKI i Kinga JARCO
Daniel BIEGUN i Teresa SZCZOTKA
Łukasz BEDNARZ i Magdalena SETLA
Marek KOLARCZYK i Anna MAŚLANKA
Michał HABDAS i Barbara MARSZAŁEK
Piotr WOJTYŁA i Patrycja MATEJA
Łukasz CHMURA i Anna DZIEDZIC
Dariusz DUDKA i Wioleta KUPCZAK
Przemysław ŁAGODZIŃSKI i Dominika JARCO
Marcin KUPCZAK i Bożena ŻYREK
Grzegorz GOLEC i Barbara KUPCZAK
Paweł HARĘŻLAK i Wioletta MAŚLANKA
Szymon KRZUS i Aleksandra ŻYREK

Poza Parafią...
Dominik LIPIŃSKI i Bożena BEDNARZ		
Kamil CIEMAŁA i Wioleta WĘDZEL		

-

MILÓWKA
MILÓWKA
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Łukasz TRUŚ i Agnieszka GOŁĘBIOWSKA
Krzysztof MATLAK i Barbara OLBROMSKA
Artur MOTYKA i Elżbieta KOBIELUS 		
Łukasz KABACIK i Alicja ŻYREK			
Janusz MAŚLANKA i Agnieszka BOGDANIK
Michał FEIL i Barbara WANDOR			
Andrzej DZIEDZIC i Beata MAJKA			
Franciszek NIEWDANA i Dorota STAŃCO		
Paweł KAŁUŻA i Agata ŻYREK			
Janusz KRAWIEC i Agnieszka SCIĄŻKA		

-

WĘGIERSKA GÓRKA
KRAKÓW
UJSOŁY
CIĘCINA
HUCISKO
KOBIERNICE
GÓRA ŚW. JANA
MILÓWKA
SZCZYRK
OKRAJNIK

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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KALENDARIUM ROKU
PAŃSKIEGO 2013
Uroczystości parafialne:
23 marca (sobota)			
24 kwietnia (środa)			
3 maja (piątek)			
25 maja (sobota)			
							
26 maja (niedziela)			
25 sierpnia (niedziela)		
20 października (niedziela)

Wieczysta Adoracja
Sakrament Bierzmowania
Pierwsza Komunia Święta
Święcenia kapłańskie
w Katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej
Prymicyjna Msza św. w Żabnicy
Odpust M.B. Częstochowskiej
Odpust św. Jana Kantego

Święta nakazane w Kościele Katolickim:
1 stycznia (wtorek) 		
6 stycznia (niedziela) 		
31 marca (niedziela) 		
12 maja (niedziela) 		
30 maja (czwartek) 		
15 sierpnia (czwartek) 		
1 listopada (piątek) 		
25 grudnia (środa) 			

Świętej Bożej Rodzicielki
Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
Wielkanoc
Wniebowstąpienie
Boże Ciało
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Wszystkich Świętych
Boże Narodzenie (pierwszy dzień)

Pozostałe ważne święta:
Oprócz wymienionych powyżej świąt nakazanych w Kościele Katolickim w Polsce
obchodzone są również inne święta o głębokiej tradycji:
2 lutego (sobota) 			
19 marca (wtorek) 			
1 kwietnia (poniedziałek)
20 maja (poniedziałek) 		
29 czerwca (sobota) 		
8 grudnia (niedziela) 		
26 grudnia (czwartek) 		

Ofiarowanie Pańskie (MB Gromnicznej)
Uroczystość św. Józefa
Poniedziałek Wielkanocny
Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła
Uroczystość św. Piotra i Pawła
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P.
Boże Narodzenie (drugi dzień)
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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 wypominkowe – niedziela 1700
Nieszpory – niedziela 1730
Droga Krzyżowa – piątki Wielkiego Postu 1530
i 1700 , niedziele Wielkiego Postu 800
Gorzkie Żale – niedziele Wielkiego Postu 1715
Nowenna do św. Jana Kantego – przed odpustem
św. Jana Kantego
KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA:
Czwartek 1400-1630
Sprawy pilne codziennie po Mszach św.
Zapowiedzi przedślubne – po wcześniejszym uzgodnieniu dnia i godziny
Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce
nr 11 8131 0005 0014 6157 2000 0010
IDŹ ogłoś to po górach - Czasopismo parafialne;
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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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WIGILIJNA PROŚBA
Panie, nie w porę anioł tu przyszedł
ze zwiastowaniem, że jesteś w drodze,
za mało czasu, za dużo pracy,
zamiast w radości żyjemy w trwodze.

Zanim więc przyjdziesz w chwale aniołów
hołd Ci należny wziąć od stworzenia,
zbudź nas, jak ongiś biednych pasterzy,
byśmy nie spali w czasie zbawienia.

Anielskie chóry lat dwa tysiące
śpiewają chwałę na wysokości,
lecz tu na ziemi o pokój trudno,
ludzie wciąż walczą z sobą w ciemności.

Świcie Heroda daj nawrócenie,
Mędrcom, gdzie mądrość żeby wiedzieli.
Najświętsza Panna i święty Józef
niech się opłatkiem z nami podzieli.

I po omacku szukają prawdy,
zgasiwszy światło co zajaśniało,
mało kto kocha dziś swoją duszę,
wielu uwielbia zaś swoje ciało.

Już w biały obrus stół jest ubrany,
jak spowiedź serce, śnieg dom wybielił,
w żłóbku figurka Dzieciątka Jezus,
bo Ten Prawdziwy
w Chleb dziś się Wcielił.

Znowu zaskoczysz tych, co nie sercem,
tylko oczami na ludzi patrzą,
szukając Króla wśród wrzawy świata
w cichej stajence Cię nie zobaczą.

A.M.D.

