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Kochani!
Kończy się kolejny Adwent w naszym życiu. 

Kolejna generalna próba przed spotkaniem się 
z Tym, który „powtórnie przyjdzie w chwale sądzić 
żywych i umarłych: a królestwu Jego nie będzie 
końca”. Każdy Adwent uświadamia chrześcija-
nom na całym świecie, że „wierny jest Bóg, który 
nas wzywa” (Tes 5,24). Narodziny Syna Bożego 
w Betlejem spełniły obietnicę Zbawiciela, na którego 
ludzkość czekała od rajskiej katastrofy. Coniedziel-
ne wyznanie wiary przypomina o zbliżającym się, 
tym razem ostatecznym, spotkaniu ze Stwórcą. 
Atmosfera Adwentu, to czuwanie i gotowość. 

Na zakończenie Roku Wiary Ojciec Święty 
Franciszek skierował do nas swoją pierwszą 
adhortację apostolską „Evangelii Gaudium”. Jej 
treść od pierwszego zdania rozjaśnia nam, na 
czym polega i jak rozpoznać prawdziwe spotkanie 
z Chrystusem. Jak i po czym rozpoznać prawdzi-
wego chrześcijanina. Pierwsze słowa papieskiego 
dokumentu weryfikują prawdziwość naszego Bożego 
Narodzenia, ponieważ: „RADOŚĆ EWANGELII 
napełnia serce oraz całe życie tych, którzy spotykają 
się z Jezusem. Ci, którzy pozwalają, żeby ich zbawił, 
zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku, od we-
wnętrznej pustki, od izolacji. Z Jezusem Chrystusem 
rodzi się zawsze i odradza radość.”

Święta Bożego Narodzenia, to święta radości, 
której źródłem jest spotkanie z Bogiem. Prezenty, 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, który „nam 
przez swoje ciało zapoczątkował drogę nową i żywą”

kolędy, tradycje, rodzinne świętowanie to szukanie 
sposobu ludzkiego wyrażenia tego, czego serce nie 
może pomieścić.

Jeżeli w tym wszystkim zabraknie Jezusa, to 
za chwilę usłyszymy lub sami będziemy mówić, 
wzdychając z przejedzenia i zmęczenia: „święta, 
święta i po świętach”. Są już tacy, którzy uciekają 
przed świątecznym zabieganiem do ciepłych 
krajów, lub turystycznych schronisk. Zapomnieli, 
że radość tych świąt ma swoje źródło w zabieganiu 
o Chrystusa.  Smutek, wewnętrzna pustka, izolacja 
to znak obecności grzechu. Radość aniołów, 
pasterzy, mędrców pokazuje, że Bóg wychodzi 
naprzeciw tych, co Boga oczekują i tych co Go 
szukają. Przerażenie, strach i agresja Heroda to 
skutek pychy, dla której Bóg jest zagrożeniem 
i ograniczeniem samobójczej swawoli. 

 Dzisiaj historia się powtarza. Dla jednych 
Ewangelia jest źródłem radości mimo katakli-
zmów i prześladowań, dla drugich - nawet sym-
boliczna obecność żłóbka, choinki czy krzyża jest 
nie do zniesienia. Współcześni pasterze, mędrcy 
i Herodowie. 

 Miniony Rok Wiary przygotował nas do 
gotowości wyznania: „Wierzę w Syna Bożego” 
– to hasło i program tego roku liturgicznego. 
We wspomnianym dokumencie papież Franciszek 
przypomniał, że „parafia jest formą obecności 

    (Hbr 10, 20)

Wieszcz to po części prorok. Widzi, ostrzega i przepowiada. 
Może dlatego coraz mniej w szkole Mickiewicza, Słowackiego, 
Krasińskiego, Norwida i Wyspiańskiego, bo prorocy patrzą dalej 
niż jedna kadencja sejmu, patrzą dalej niż jedno pokolenie.
„Zdania i uwagi” Adama Mickiewicza z tych marginaliów niech 
ożywią w nas prawdę o Odkupieniu pomagając głębiej i trwalej 
doświadczyć Misterium Bożego Narodzenia. Każdy w nich znajdzie 
choć jedno zdanie, które rzuci światło pozwalające odnaleźć drogę 
do Betlejem, gdzie Bóg się rodzi, abyśmy nie musieli umierać.
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Myśląc sercem…

W DRODZE DO BETLEJEM

Kościoła na terytorium, jest środowiskiem 
słuchania Słowa, wzrostu życia chrześcijańskiego, 
dialogu, przepowiadania, ofiarnej miłości, adoracji 
i celebracji”. W sposób naturalny ośrodkiem tego 
chrześcijańskiego życia jest świątynia. Z historii 
parafii wiemy, jak z różnych przyczyn, wiele trudu 
i zachodu kosztowało wzniesienie naszego kościoła. 
W tym roku będziemy przeżywać setną rocznicę 
jego poświęcenia.  W Kronice Parafialnej widnieje 
zapis: „Kościół ukończono w r. 1914 i w tym roku 
odbyło się poświęcenie tegoż, którego dokonał 
Przew. Ks. Piotr  Padykuła proboszcz z Milówki… 
W sierpniu 1914 wybuchła wojna światowa.”

 Nasza świątynia to historia wiary i modlitwy 
czterech pokoleń mieszkańców naszej parafii. 
Przygotowując się do uroczystości tego jubileuszu 

będziemy pamiętać w tajemnicy świętych obcowania 
o budowniczych, fundatorach i dobroczyńcach – 
tych z kroniki i tych współczesnych.  

Parafianom, ich Rodzinom i świątecznym 
Gościom życzę, aby radość Bożego Narodzenia 
trwała przez wszystkie dni zbliżającego się Roku 
Pańskiego 2014. A Msza Pasterska, na którą 
tradycyjnie gorąco wszystkich zapraszam, niech 
będzie przez komunię z Chrystusem początkiem 
nowej i żywej drogi naszej wiary.  W przygoto-
wanych Adwentem sercach niech „Słowo stanie 
się ciałem” i każdy, kogo spotkamy rozpozna, 
że naprawdę „zamieszkało Ono między nami”.

Ks. Proboszcz

BOŻE NARODZENIE  
Wierzysz, że się Bóg zrodził w betlejemskim żłobie,
Lecz biada ci, jeżeli nie zrodził się w tobie.

Grota,  w grocie żłóbek, w żłóbku Niemowlę owinięte 
w pieluszki. Pasterze, a potem mędrcy rozpoznają 
w nim Mesjasza. Dlaczego tylko im aniołowie ogłosili 
narodziny Zbawiciela? Dlaczego tylko kilku mędrców 
dało się poprowadzić gwieździe Nowonarodzonego? 
Czy zabrakło innych ludzi? Przecież w Betlejem było 
tak ludno, że nie znalazło się miejsce nawet dla brze-
miennej Maryi. Również tłoczno było od znawców 
gwiazd wśród ówczesnych uczonych. Czy blask tej 
betlejemskiej nie był wszystkim dostępny, a anielskie 
chóry dały się słyszeć tylko nielicznym? 

A może całe Betlejem słyszało anielskie chóry 
i wszyscy zainteresowani nieboskłonem zauważyli blask 
gwiazdy, ale Ewangelia zapisała tylko tych, co się 
odważyli pójść za znakiem. Zbawicielowi pokłonili 
się ci, którzy uwierzyli, że Go spotkają. Którzy mieli 

odwagę wbrew światu wyruszyć w drogę za głosem, 
za światłością. 

Tak wielkie wydarzenie, dwa tysiące lat wyczeki-
wania ludu Izraela na spełnienie obietnicy zbawienia, 
a figury tych, co wtedy uwierzyli możemy policzyć 
w bożonarodzeniowej szopce. Dwa tysiące lat Chrystus 
jest obecny w Kościele, a przez Kościół obecny 
w świecie. Czy przy dzisiejszym Chrystusie jest taki 
sam „tłok” jak wówczas? Można tworzyć historyczne 
symulacje, gdzie byśmy dzisiaj byli, gdyby nie tamta 
noc betlejemska. Jacy byśmy dzisiaj byli, i w ogóle 
czy byśmy byli, gdyby się udał zamach Heroda? 

Czasu nie cofniemy, historii nie zmienimy, ale mamy 
wpływ na to, co jutro będzie historią. Naszą historią. 
Co się stanie, gdy pozwolimy zabić wiarę w Chrystusa, 
szacunek do krzyża, przywiązanie do tradycji naszych 



str. 5      

IDŹ ogłoś to po górach

SŁOWO I CIAŁO
Słowo stało się ciałem, ażeby na nowo
Ciało twoje, człowieku, powróciło w słowo.

przodków. Co się stanie, gdy oddamy kształtowanie 
prawa i obyczaju ludziom, którzy zawzięcie  wierzą, 
że Bóg nie istnieje, że nie ma wieczności? Pozrywają 
krzyże, pozamykają kościoły, poburzą kapliczki, zakażą 
szopek i kolęd. Ustalą kogo można nazywać człowie-
kiem, kiedy i kto ma umrzeć, wolnością nazwą prawo do 
zezwierzęcenia. Nazwą siebie „racjonalistami”, „ludźmi 
nauki”, „wojownikami postępu’, „humanistami”, „prze-
ciwnikami ciemnogrodu”, „wyzwolicielami z więzów 
religijnych zabobonów”. Zaczną budować kolejny raz 
raj bez Boga. Jak wyznawcy francuskiej rewolucji, 
komunistycznego porządku Marksa i Lenina, nazi-
stowskich wizji Hitlera lub dzisiejszych budowniczych 
świata bez Boga, którym nazwę nada dopiero historia, 
gdy ziemi spłynie krwią.

W herodowej wizji świata, zabójstwo Mesjasza 
byłoby tylko jeszcze jednym dodanym do wszystkich 
poprzednich. To nie przypadek, że główne  miejsca 
na liście największych ludobójców zajmują walczący 
z Bogiem. Ta walka nie skończy się aż do Sądu Osta-
tecznego. Będzie przybierać różne formy, ale skutek 
zawsze będzie szatański – ludzkie zgliszcza. Dramaty 
poszczególnych ludzi, rodzin, w końcu i narodów. 
I ciągłe zdziwienie, że w tak cywilizowanych świecie 
zdarzyło się barbarzyństwo. 

Codziennie dokonuje się rzeź chrześcijan, a media 
żyją dramatem zabłąkanych na mieliźnie wielorybów. 
Medialna aprobata dla antykoncepcji i aborcji z rów-
noczesnym szukaniem przyczyn niżu demograficznego  
lub wyrzucania noworodków w reklamówkach. Kultura 
propaguje coraz więcej nagości i wyuzdania, płynne 
stały się granice pornografii, a publicyści i prawnicy 
udają, że nie ma związku z przestępstwami na tym tle, 
dokonywanymi coraz częściej przez nieletnich. Filmy 
i gry aż kapią od krwawych scen, a dorośli zastana-
wiają się skąd w dzieciach tyle agresji, ze zbrodniami 
włącznie. Dziecko po nocach siedzi przed ekranem, 
a rodzice zdziwieni, że takie umęczone i niewyspane. 
Żarty z logiki i racjonalności można wymieniać 
w wielu dziedzinach naszego życia. Lecz największym 
absurdem jest zabicie w człowieku świadomości duszy 
z równoczesnym dziwieniem się jego zezwierzęceniu.

 Pamięć Bożego Narodzenia, pozwala nam zobaczyć w 
człowieku istotę godną  przebywania w niej Boga.  Ewan-
gelista mi mówi, że „Słowo stało się ciałem i zamiesz-
kało wśród nas.” Na stałe. I tylko ode mnie zależy czy 
usłyszę, uwierzę i pójdę za głosem „Chwała na wysokości 
Bogu”, czy zaprzeczę temu i żadnej chwały nie oddam. 
Ja sam decyduję czy dla mnie jest błogosławieństwo 
tych, „którzy zostali wezwani na ucztę Baranka”, czy 
jak baran zostanę przy sianie swoich uschłych pomysłów 
na szczęście. Świat jako standard sukcesu podsuwa ideał 
samorealizacji, spełnianie swoich wizji i pragnień, nawet 
wbrew naturze. A potem szuka lekarstwa na samotność 
i prawem chce wymusić akceptacje, nawet dla wynaturzeń, 
bo nikt nie chce być odrzucony.

 Może dlatego święta Bożego Narodzenia niektórych 
drażnią i złoszczą, bo wyzwalają tęsknotę za rodzinnym 
ciepłem, za obecnością Boga kochającego aż do 
Wcielenia. Dlatego zostawiamy nakryte miejsce przy 
stole, żeby samotny doświadczył wśród nas obecności 
Chrystusa. A może się zdarzyć, że w tym samotnym 
przyszedł do nas Jezus, aby Jego urodziny nie były 
bez Solenizanta.

Andrzej Dżoń   
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Z nauczania Ojca Świętego
Jana Pawła II 
i Franciszka 

DROGOWSKAZY

KIERUNEK
Gdzie kto będzie po śmierci, za życia odgadnie;
Gdzie chylił się za życia, tam po śmierci wpadnie.

Orędzie to kieruję do każdego człowieka; do 
człowieka w jego człowieczeństwie. Boże Narodzenie 
jest świętem człowieka. Rodzi się człowiek. Jeden 
z miliardów ludzi, którzy się urodzili, rodzą się i będą się 
rodzili na ziemi. Człowiek, element składowy wielkiej 
statystyki. Nie przypadkiem Jezus przyszedł na świat 
w okresie spisu ludności, kiedy cesarz rzymski chciał 
wiedzieć, ilu poddanych liczy jego kraj. Człowiek, 
przedmiot rachunku, rozważany w kategorii ilości, 
jeden wśród miliardów. I równocześnie jeden, jedyny, 
niepowtarzalny. Jeżeli tak uroczyście obchodzimy 
narodzenie Jezusa, czynimy to dlatego, aby dać 
świadectwo, że każdy człowiek jest kimś jedynym 
i niepowtarzalnym. Jeżeli nasze statystyki ludzkie, 
ludzkie katalogowania, ludzkie systemy polityczne, 
ekonomiczne i społeczne, zwykłe ludzkie możliwości 
nie potrafią zapewnić człowiekowi tego, aby mógł 
się narodzić, istnieć i działać jako jedyny i niepowta-
rzalny, wówczas to wszystko zapewnia mu Bóg. Dla 
Niego i wobec Niego człowiek jest zawsze jedyny 
i niepowtarzalny; jest kimś odwiecznie zamierzonym 
i odwiecznie wybranym, kimś powołanym i nazwanym 
własnym imieniem.

 (…)  W dzisiejszą uroczystość wznosimy się także 
ku nieprzeniknionej tajemnicy tego narodzenia Boga. 
Równocześnie, narodzenie Jezusa w Betlejem świadczy 
o tym, że Bóg wypowiedział to Słowo przedwieczne — 
swojego Syna Jednorodzonego — w czasie, w historii. 
Z tego „wyrażenia” uczynił On i czyni w dalszym 
ciągu strukturę historii człowieka. Narodzenie Słowa 

Wcielonego jest początkiem nowej mocy samego czło-
wieczeństwa; mocy otwartej dla każdego człowieka, 
według słów św. Jana: „Dało moc, aby się stali 
dziećmi Bożymi” (J 1, 12). W imię tej niepowtarzalnej 
wartości każdego człowieka i w imię tej mocy, którą 
przynosi każdemu człowiekowi Syn Boży stając się 
człowiekiem, zwracam się w tym orędziu nade wszystko 
do człowieka, do każdego człowieka, gdziekolwiek by 
pracował, tworzył, cierpiał, walczył, grzeszył, kochał, 
nienawidził, wątpił, gdziekolwiek i jak by żył i umierał; 
zwracam się do niego dzisiaj z całą prawdą narodzenia 
Boga, z Jego orędziem.

 Człowiek żyje, pracuje, tworzy, cierpi, walczy, 
kocha, nienawidzi, wątpi, upada i podnosi się we 
wspólnocie z innymi.

Zwracam się dlatego do wszystkich rozmaitych 
wspólnot. Do ludów, do narodów, i do rządów, do 
systemów politycznych, ekonomicznych, społecznych 
i kulturowych, i mówię:
– Przyjmijcie wielką prawdę o człowieku.
– Przyjmijcie pełną prawdę o człowieku, wypowiedzianą 

w noc Bożego Narodzenia.
– Przyjmijcie ten wymiar człowieka, który się otworzył 

dla wszystkich ludzi w tę świętą noc!
– Przyjmijcie tajemnicę, w której żyje każdy człowiek 

odkąd narodził się Chrystus.
– Uszanujcie tę tajemnicę!
– Pozwólcie tej tajemnicy działać w każdym człowieku!
– Pozwólcie jej rozwijać się w warunkach zewnętrznych 

jego istnienia ziemskiego.
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SŁOWO I CZYN
W słowach tylko chęć widzim, w działaniu potęgę;
Trudniej dzień dobrze przeżyć niż napisać księgę.

 W tej tajemnicy znajduje się moc człowieczeń-
stwa. Moc, która promieniuje na to wszystko, co 
jest ludzkie. Nie utrudniajcie tego promieniowania. 
Nie niszczcie go. Wszystko co ludzkie wzrasta z tej 
mocy; bez niej zanika, bez niej idzie na marne.

 I dlatego dziękuję wam wszystkim — rodzinom, 
narodom, państwom, organizacjom międzynarodowym, 
systemom politycznym, ekonomicznym, społecznym 
i kulturalnym — za to wszystko, co czynicie, aby 
życie ludzi w swoich różnych aspektach mogło stawać 
się coraz bardziej ludzkie, czyli coraz bardziej godne 
człowieka. Życzę wam z serca i błagam was, byście 

nie ustawali w tym wysiłku, w tym zaangażowaniu.
„Chwała Bogu na wysokościach!” (Łk 2, 14).
Bóg się przybliżył. Jest wśród nas. Jest człowiekiem. 

Narodził się w Betlejem. Leży w żłobku, ponieważ nie 
było dla Niego miejsca w gospodzie (por. Łk 2, 7).

Jego imię: Jezus!
Jego posłannictwo: Chrystus!
Wesołych Świąt, w pokoju i miłości Chrystusa. 

Wszystkim, którzy nas słuchają.

Jan Paweł II, Z Orędzia na Boże Narodzenie 1978 r.

U Sióstr …

50 LAT POKOJU I DOBRA
W tym roku nasze siostry Albertynki 

przeżywały Złoty Jubileusz swojej pracy 
w Żabnicy. Poniższe teksty to okruchy 
świadectw, które pokazują, że trudno dziś 
sobie wyobrazić naszą parafię bez ich al-
bertyńskiej posługi.

Charyzmat pokory
Podczas pewnego jubileuszu kapłaństwa, śp. Ks. 

kardynał Ignacy Jeż, mówiąc o jubilacie powiedział, 
że jubilat to ktoś taki, kto już dużo umie, dużo wie, 
ale jeszcze wiele może się nauczyć.

Po pięćdziesięciu latach obecności sióstr albertynek 
w Żabnicy, my dziś możemy powiedzieć, że dużo 
mogliśmy się od sióstr nauczyć i pewnie jeszcze 
wiele będziemy mogli się uczyć w przyszłości.

Nad domem sióstr (dzisiaj) widnieje herb francisz-
kański i nasze pozdrowienie Pokój i Dobro! Zanim 
to pozdrowienie stało się również moim, przez przy-
należność do rodziny franciszkańskiej, właściwie od 

dzieciństwa przyglądałem się życiu sióstr w Żabnicy 
i w ten sposób poznawałem duchowość, z której 
czerpał św. brat Albert.

Przychodziłem do sióstr, najczęściej przy okazji 
katechezy. Śp. s. Ottona, z którą najdłużej byłem 
związany, przypominała o wspólnie wyplewionych 
grządkach przy klasztorze. Takie, ale i inne okazje 
wspólnego z siostrami przebywania, były dla mnie 
możliwością poznawania tej duchowości i tego 
charyzmatu.

Kiedyś przez lekko uchylone drzwi do refektarza 
(jadalni sióstr) zauważyłem, że siostry spożywając 
posiłki siedzą na malutkich krzesełkach przy niskiej 
ławie i jedzą z jednego głębokiego talerza. Nie 
rozumiałem jeszcze wiele, ale poznałem wówczas 
zasadę życia sióstr, którą zapamiętałem na całe 
życie: „nisko siadać, mało jadać, nic nie gadać”. 
W tych prostych słowach, w tej symbolice, jest 
zawartych wiele treści: pokora, uniżenie, ubóstwo, 
skromność, wstrzemięźliwość, wartość milczenia 
i radość wspólnoty... można by wyliczać wiele.
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Chciałbym Wam dziś, Drogie Siostry, za to podzię-
kować: za tamte doświadczenia z moich dziecięcych 
i młodzieńczych lat, które niewątpliwie miały wpływ 
na moje zakonne powołanie i za towarzyszenie do 
dziś, bo niezależnie od zmieniających się przełożo-
nych, Wasza wspólnota, Wasz dom był i jest zawsze 
dla mnie otwarty.

Kiedy przebywałem w klasztorze w Cieszynie, przez 
krótki czas mogłem w duchu wdzięczności pełnić 
posługę sakramentalną dla sióstr i cieszę się, że od 
tego roku moi współbracia z Jaworzynki, będą w jakiś 
sposób w moim imieniu, spłacać ten dług wdzięczności.

Drogie Siostry, tak jak Śląska nie można sobie 
wyobrazić bez szybów górniczych i hałd, tak Żabnicy 
bez Was. I chwała ks. proboszczowi Danielczykowi 
za to, że budując Dom Spokojnej Starości, zabezpie-
czył w Żabnicy Wasz pobyt i Waszą posługę zgodnie 
z charyzmatem zgromadzenia na dalsze lata.

Życzę, aby Pan, dawca wszelkiego dobra, działał 
nadal w Was i przez Was i życzę, aby były nowe 
powołania - co najmniej druga 10-tka w tym drugim 
i 50-leciu, które dziś rozpoczynamy.

Proboszcz i kustosz Panewnik
o. Alan Franciszek Rusek OFM

Bóg i słodkie truskawki

Odnosząc się do słów Brata Alberta, Waszego za-
łożyciela, które tutaj zostały wypowiedziane już kil-
kakrotnie „Być dobrym jak chleb” to ja osobiście, 
doświadczyłam tej Waszej dobroci i karmiłam się 
w potrzebie Waszym chlebem.

Odkąd bowiem sięgam pamięcią wstecz, moje życie 

było mocno związane z Waszym domem. Ta silna więź 
wiązała się z tym, iż mieszkałam w bardzo bliskim 
sąsiedztwie i od dziecka spędzałam w Waszym to-
warzystwie bardzo wiele dni. Wasz dom jawi mi się 
w moich wspomnieniach jako miejsce wręcz magiczne. 
To w nim jadłam najlepszą zupę koperkową, a smak 
słodkich truskawek z Waszego wówczas bajecznego 
ogrodu zostanie w mej pamięci na zawsze.

Z tego okresu zapamiętałam siostrę Cyprianę, która 
opiekowała się chorymi i starszymi ludźmi we wsi; 
Chryzantemę, której obiady to był prawdziwy kulinarny 
majstersztyk; siostrę Stanisławę, która będąc katechetką 
uczyła nas religii, a w późniejszych latach kiedy 
została przełożoną - organizowała spotkania oazowe, 
wyjazdy rekolekcyjne. Pamiętam tą silną więź mojego 
ówczesnego pokolenia z Waszym domem, w którym 
można było doświadczyć wzajemnej miłość i dobroci 
dla drugiego człowieka. 
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Z okresu mojej młodości pamiętam 
siostrę Samuelę, która była naszym 
wiejskim doktorem, pomagała 
i docierała z pomocą do najdal-
szych zakątków naszej wsi. Wiele 
zawdzięczam również siostrze Zofii 
Misztal, z którą spędziłam wiele 
długich godzin na rozmowach 
o Bogu i wierze, które to rozmowy 
przyczyniły się do mojego nowego 
patrzenia na świat, ludzi i Boga. 
Dziękuję siostrze Andrzeji, która 
pomogła mi podjąć jakże trudną 
i ważną decyzję w moim życiu. 

Na koniec chciałabym jeszcze 
wspomnieć moją ukochaną ciocię 
Marysie, a już śp. Siostrę Wiktorię 
Wojtyła, która jako pierwsza 
w Żabnicy w 1964 roku wstąpiła 
do zakonu Albertynek. Wiem, że 
jej życie zakonne związane było 
z ciężką pracą, ostatnie lata swojego 
życia spędziła w Domu Sióstr 
w Żabnicy. Bardzo cierpiała, kiedy 
często przychodziłam ją odwiedzić, 
kiedy leżała prawie niewidoma na 
łóżku w Jej oczach nigdy nie było 
widać bólu jakiego doświadczyła, 
z twarzy biła radość, spokój, miała 
ogromną chęć do życia. Te chwile 
spędzone przy Jej łóżku, gdy ob-
serwowałam Jej niesamowite wręcz 
cierpienie i pogodzenie się z losem 
na zawsze pozostaną w mej pamięci.

Obserwując Wasze życie zakonne 
można w nim było dostrzec radość, 
wdzięczność i niesamowitą pogodę 
ducha, prosty styl żyda i chętnie po-
dejmowanie trudów służbie Bogu i bliźnim.

Bóg zapłać za Wasze bycie w naszej wspólnocie, za 
Waszą pracę, pomoc, oddanie i dostrzeżenie w twarzy 

drugiego człowieka Boga i za tą dobroć, dobrą jak 
chleb z którego każdy z nas może kęs dla siebie zabrać 
i się nią nakarmić.

Sąsiadka Zofia Zuziak 4 lipca 2013

 SKĄD WOJNA?
Za co człowiek na bliźnich tak często uderza,
jak na dzikie zwierzęta? Bo w sobie ma zwierza.
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GDZIE NIEBO
Do nieba patrzysz w górę, a nie spojrzysz w siebie;
Nie znajdzie Boga, kto go szuka tylko w Niebie.

ŻYWY RÓŻANIEC 
– ŻYWY KOŚCIÓŁ – ŻYWA WIARA

RÓŻA ŚW. ANDRZEJA BOBOLI
Andrzej Bobola urodził się 30 listopada 1591 r. 

w Strachocinie koło Sanoka. Pochodził ze szlacheckiej 
rodziny, bardzo przywiązanej do religii katolickiej. 

31 lipca 1611 r., w wieku 20 lat, wstąpił do jezuitów 
w Wilnie. Po dwóch latach nowicjatu złożył w 1613r. 
śluby proste. Po ukończeniu studiów teologicznych 
12 marca 1622 r. przyjął święcenia kapłańskie. Rok 
później dopuszczony został do tak zwanej „trzeciej 
probacji” w Nieświeżu. W latach 1623-1624 był 
rektorem kościoła, kaznodzieją, spowiednikiem, mi-
sjonarzem ludowym i prefektem bursy dla ubogiej 
młodzieży w Nieświeżu. Jako misjonarz, Andrzej 
obchodził zaniedbane wioski, chrzcił, łączył sakra-
mentem pary małżeńskie, wielu grzeszników skłonił 
do spowiedzi, nawracał prawosławnych. 

Z relacji współczesnych wynika, że Andrzej był 
skłonny do gniewu i zapalczywości, do uporu we 
własnym zdaniu, niecierpliwy. Jednak świadectwa 
przełożonych, zostawione na piśmie podkreślają, że 
o. Andrzej pracował nad sobą, że miał wybitne zdolności, 
był dobrym kaznodzieją, miał dar obcowania z ludźmi. 
Dowodem tego były usilne starania ówczesnego pro-
wincjała zakonu w Polsce u generalnego przełożonego, 
aby o. Andrzeja dopuścić do „profesji uroczystej”, 
co było przywilejem tylko jezuitów najzdolniejszych 
i moralnie stojących najwyżej. Wytrwałą pracą nad 
sobą doszedł o. Andrzej do takiego stopnia doskona-
łości chrześcijańskiej i zakonnej, że pod koniec życia 
powszechnie nazywano go świętym. Dzięki Bożej łasce 
potrafił wznieść przeciętność na wyżyny heroizmu.

Andrzej wyróżniał się żarliwością o zbawienie 

dusz. Dlatego był niezmordowany w głoszeniu kazań 
i w spowiadaniu. Mieszkańcy Polesia żyli w wielkim 
zaniedbaniu religijnym. Szerzyła się ciemnota, 
zabobony, pijaństwo. Andrzej chodził po wioskach 
od domu do domu i nauczał. Nazwano go apostołem 
Pińszczyzny i Polesia. Pod wpływem jego kazań 
wielu prawosławnych przeszło na katolicyzm. Jego 
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SKĄD ZŁO?
Bóg jest dobrem: więc wszystko, na co duch narzeka,
Zło, śmierć i potępienie, pochodzą z człowieka.

gorliwość, którą określa nadany mu przydomek „łowca 
dusz - duszochwat”, była powodem wrogości prawo-
sławnych. W czasie wojen kozackich przerodziła się 
ona w nienawiść i miała tragiczny finał. 

16 maja 1657 roku w Janowie Polaskim Andrzej 
Bobola za swoją duszpasterską gorliwość został przez 
oddział kozackich żołnierzy okrutnie zamęczony 
w tamtejszej rzeźni, modląc się o ich nawrócenie 
i do końca wzywając imienia Jezus.

Po wycofaniu się żołnierzy z miasta ciało 
Męczennika przeniesiono do miejscowego kościoła. 
Jezuici przenieśli je potem do Pińska i pochowali w 
podziemiach kościoła klasztornego. Po latach o miejscu 
pochowania Andrzeja zapomniano. Dnia 16 kwietnia 
1702 roku św. Andrzej ukazał się rektorowi kolegium 
pińskiego i wskazał, gdzie jest w krypcie kościoła 
pod ołtarzem głównym jego grób. Ciało znaleziono 
nietknięte, mimo że spoczywało w wilgotnej ziemi. 
Było nawet giętkie, jakby świeżo zmarłego człowieka. 
Zaczęły się mnożyć łaski i cuda. Od roku 1712 podjęto 
starania o beatyfikację. Niestety, kasata jezuitów 
i wojny, a potem rozbiory Polski przerwały te starania. 

Andrzej ponownie ukazał się w Wilnie w 1819 r. 
dominikaninowi, o. Korzenieckiemu, któremu przepo-
wiedział wskrzeszenie Polski (będącej wówczas pod 
zaborami) i to, że zostanie jej patronem. 30 paździer-
nika 1853 roku, ku wielkiej radości Polaków,  odbyła 
się beatyfikacja kapłana - męczennika.

W roku 1820 jezuici zostali usunięci z Rosji, 
a opiekę nad ciałem Świętego objęli pijarzy (1820-1830). 
Relikwie przeniesiono potem do kościoła dominikanów. 
Wreszcie po wydaleniu dominikanów (1864) przejęli 
straż nad kościołem i relikwiami kapłani diecezjalni. 
W roku 1922, po wybuchu rewolucji, ciało zostało 
przeniesione do Moskwy do muzeum medycznego. W 
roku 1923 bolszewicy na prośbę Stolicy Apostolskiej 
zwrócili śmiertelne szczątki bł. Andrzeja. Uczynili to z 
ulgą, gdyż wystawione jako wybryk natury niezepsute 
ciało Męczennika, było  przyczyną licznych nawróceń.

Relikwie przywieziono  do Watykanu, a później 
złożono w Rzymie, w kościele  jezuitów Il Gesu. 17 
kwietnia 1938 roku, w uroczystość Zmartwychwstania 
Pańskiego, Pius XI dokonał uroczystej kanonizacji 
bł. Andrzeja. W roku 1938 ciało św. Andrzeja zostało 
uroczyście przewiezione do kraju. Przejazd relikwii 
specjalnym pociągiem przez Lublianę, Budapeszt 
do Polski, a następnie przez wiele polskich miast 
(w tym Kraków, Poznań, Łódź aż do Warszawy) był 
wielkim patriotycznym  i religijnym wydarzeniem. 
W każdym mieście na trasie organizowano uroczy-
stości z oddaniem czci świętemu Męczennikowi. 
W Warszawie, po powitaniu w katedrze, relikwie 
spoczęły w srebrno-kryształowej trumnie - relikwiarzu 
w kaplicy jezuitów przy ul. Rakowieckiej. Tam do 
dnia dzisiejszego doznają czci w nowo wybudowanym 
kościele św. Andrzeja Boboli, podniesionym do rangi 
narodowego sanktuarium. 

Z okazji 300-letniej rocznicy śmierci Pius XII wydał 
osobną encyklikę (16 V 1957) ku czci św. Andrzeja, 
wychwalając wielkiego Męczennika.

W kwietniu 2002 r. watykańska Kongregacja 
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, nadała 
św. Andrzejowi Boboli tytuł patrona Polski. Od tej 
pory obchód ku jego czci podniesiony został w całym 
kraju do rangi święta, a Święty został patronem ewan-
gelizacji w trudnych czasach ponieważ, „to co spe-
cyficzne dla św. Andrzeja Boboli to pasja, z jaką 
oddawał się ewangelizacji, nie zważając na trudy jakie 
musiał podejmować, aby dotrzeć z Dobrą Nowiną do 
człowieka poszukującego. Będąc wiernym posłannic-
twu Ewangelii pragnął, aby dotarła ona do najdalszych 
zakątków naszej Ojczyzny. Również i dziś potrze-
bujemy takiego świadectwa oddania w szerzeniu 
Ewangelii wszędzie tam, gdzie Pan nas posyła, 
nieraz aż po męczeństwo. Może dziś już nie chodzi 
o męczeństwo krwi, ale o wytrwałe świadectwo 
wierności Ewangelii w życiu codziennym.” 
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Litania do św. Andrzeja Boboli 
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 Maryjo, - módl się za nami.
Święty Andrzeju Bobolo,
Święty Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza,
Święty Andrzeju, napełniony Duchem Bożym,
Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny,
Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli,
Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania życia,
Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim,
Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę,
Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,
Święty Andrzeju, Apostole Polesia,
Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióstr i braci,
Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych,
Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur,
Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach,
Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan,
Święty Andrzeju, męczenniku i apostole,
Święty Andrzeju, apostołujący po śmierci wędrówką relikwii umęczonego ciała,
Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami,
Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny,
Święty Andrzeju, wielki Orędowniku Polski,
Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze,
Święty Andrzeju, nasz wielki Patronie,
Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, - uproś nam u Boga.
Abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili,
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili,
Abyśmy za popełnione grzechy szczerą pokutę czynili,
Abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali,
Abyśmy Bogu wiernie służyli,
Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali,
Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali,
Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali,
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.
K. Módl się za nami, święty Andrzeju Bobolo, 
W. Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: 
Boże, nasz Ojcze, Ty przez śmierć umiłowanego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci. Spraw, abyśmy 

gorliwie współpracowali z Twoim dziełem, za które oddał życie święty Andrzej, Męczennik. Prosimy o to przez 
Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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Modlitwa do św. Andrzeja Boboli 
Patrona Polski

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie!
Dziękujemy Wszechmocnemu za to, że 

do świętych Wojciecha i Stanisława, patronów 
z początku naszych dziejów, dodał u boku 
Królowej Polski Ciebie.

Twoje życie dopełniło się męczeństwem, 
w krytycznym okresie pierwszej Rzeczypospolitej, 
a Twoja świętość uznana została przy końcu 
drugiej Rzeczypospolitej, której odrodzenie prze-
powiedziałeś.

Obecnie w niepodległej Ojczyźnie patronu-
jesz odnowie naszego życia, tak osobistego, jak 
i społecznego, żeby wzrastała jedność w Polsce, 
Europie i świecie.

Niech Twój patronat zjednoczy nas w miłości przez 
wiarę w imię Jezusa Chrystusa, Twojego i naszego 
Pana, który z Ojcem żyje i króluje w jedności Ducha 
Świętego przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

Róża św. Andrzeja Boboli

Piotr Orzeł
Stanisław Bednarz
Mieczysław Bednarz
Stanisław Dudek
Mirosław Waliczek
Krzysztof Motyka
Piotr Babuśka
Jan Koźlik
Jan Motyka
Mirosław Szary
Adam Stańco
Mieczysław Motyka
Jan Motyka
Jerzy Motyka
Józef Motyka
Roman Motyka
Zdzisław Motyka
Jerzy Babuśka

TAM, GDZIE CZUJE SIĘ I DOŚWIADCZA 
OBECNOŚCI BOGA. 

Niezwykła podróż na Bałkany (c.d.) 15 - 26.07.2013 r.
Dzień czwarty 
 Ten dzień rozpoczął się dla niektórych bardzo 

wcześnie, jeszcze przed wschodem słońca. O godz. 5 
rano podjechaliśmy pod Górę Krzyżową - Križevac. 
Na tej górze daliśmy wyraz swojej pobożności idąc 
mocno skalistą drogą od stacji do stacji i rozważając 
Drogę Krzyżową Chrystusa. Tutaj również kilka osób 
nie zważając na trudne warunki, przeszło całą drogę 
boso. Nikomu nic się nie stało, a radość z wyjścia 
była ogromna zwłaszcza, że wchodząc na szczyt góry 
równocześnie z nami wyszło słońce, rozjaśniając nasze 
szczęśliwe twarze. Dziękujemy Bogu za ten piękny 
dar, jakim było wspólne przeżycie tej niezapomnianej 
chwili. 

I tak kolejnym celem naszej podróży była stolica 
Bośni i Hercegowiny - Sarajewo. Spotkaliśmy się 
tutaj z przewodnikiem - Panią pochodzącą z Polski 

i ruszyliśmy na zwiedzanie miasta. Zrobiło na nas 
ono ogromne wrażenie. Pierwsze co się od razu rzuca 
w oczy, to różnorodność wśród ludzi. Na jednej ulicy 
można spotkać, katolicki kościół, prawosławną cerkiew, 
żydowską synagogę oraz islamski meczet m.in. Gazi 
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Husrev-Beja, który mieliśmy zwiedzić. Jednak  do 
meczetu nie pozwolono nam wejść, gdyż trwała 
południowa modlitwa, ale na jego terenie widzieliśmy 
jak mężczyźni najpierw myją nogi i boso wchodzą do 
środka, a kobiety zostają na zewnątrz. Ludzie padają 
na kolana, po czym wstają i znowu padają. A wszystko 
przy dźwiękach muezina, który wzywa na modlitwę 
z wysokiego minaretu. Jednym z wybitnie turystycznych 
miejsc, które zwiedziliśmy była Starówka ze studnią 
miejską, kawiarnie, restauracje, sklepy z pamiątkami. 

Tutaj również spróbowaliśmy popularnej w krajach 
śródziemnomorskich potrawy przygotowanej z długo 
wyrabianego cienkiego ciasta tzw. Burek nadziewany 
mięsem, szpinakiem lub serem, podawanym w formie 
zbliżonej do naszych naleśników. Oczywiście spróbo-
waliśmy wszystkich rodzajów i muszę powiedzieć, że 
bardzo nam smakowały. Mogliśmy również degustować 
ich narodowy napój Rakiję. W Sarajewie widać dobrze 
rozwinięte rzemiosło. Udało się nam podziwiać kowali 
przy pracy, którzy na naszych oczach wyrabiali m.in. 
słynne tygielki do kawy. Handel na większą skale 
odbywał się w specjalnie do tego przystosowanym 
budynku, jakim jest Bezistan - kryty bazar, miejsce 
tętni życiem. Dostaliśmy pouczenie, że chcąc coś kupić 
musimy się targować ze sprzedawcami jednocześnie 

dobrze pilnując swoich rzeczy osobistych. 
Piękne i tętniące życiem Sarajewo ma drugie 

oblicze znane z bardzo tragicznej i jeszcze świeżej 
historii połowy lat dziewięćdziesiątych. Pamięć 
o ostatniej wojnie jest w Sarajewie wszechobecna. Nie 
trzeba czytać tablic upamiętniających śmierć miesz-
kańców na prawie każdej ulicy. Nośnikami pamięci 
o tamtych wydarzeniach są zburzone budynki, ślady po 
kulach, wyrwy w chodnikach. Jak dowiedzieliśmy się 
w Sarajewie „czerwone różę kwitną nawet zimą” -  chodzi 
tutaj jednak nie o kwiaty lecz miejsca śmierci, wybuchu 
granatu, zalane czerwoną farbą, które można spotkać na 
każdym kroku. Przejeżdżając przez „Aleję Snajperów” 
jedną z głównych ulic miasta, która w czasie wojny po-
zostawała  przez cały czas pod ostrzałem snajperów, wi-
dzieliśmy zniszczone od pocisków budynki i mieszkania. 
Te wszystkie bolesne i trudne do opisania wydarzenia 
poleciliśmy Bogu uczestnicząc we Mszy Świętej, którą 
ks. Adam odprawił  w intencji ofiar wojny. 

Kolejnym miastem, które pozostawiło w nas pewne 
niesamowite, nienazwane wrażenie był Mostar. Można 
tutaj poczuć prawdziwy bałkański klimat. Wspominając 
to miasto od razu przywołuje się widok kamienistego 
brzegu niesamowicie turkusowej, rwącej rzeki Neretwy 
z górującym nad nią Starym Mostem. Największy 

zabytek Hercegowiny – most 
w Mostarze, zbudowany został 
z białego kamienia. Jedna strona 
tradycyjnie uchodziła za „turecką”, 
druga za „chorwacką”. Obecnie, po 
wojnie, miasto też jest podzielone, 
choć formalnych granic nie ma. 
Chorwaci żyją po zachodniej 
stronie rzeki, a Muzułmanie po 
wschodniej. Wznoszący się 20 m. 
nad wodą most, przypominający 
sylwetką półksiężyc, wybudowano 
z 456 bloków białego marmuru, 
połączonych żelaznymi klamrami. 
Po obu stronach rzeki wejścia na 
most strzegą wieże, w których 
w przeszłości mieszkali „mostari” 

WARUNEK NIETYKALNOŚCI
Chcesz cało przejść pomiędzy światowym rozruchem?
Bądź dla zwierząt człowiekiem, a dla ludzi duchem.
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JAKI ŻAL
Powiadasz, że żal zbawia? Wszak czarty się żalą? -
Żalą się, lecz na drugich: a sami się chwalą.

czyli „strażnicy mostu” - stąd właśnie 
pochodzi nazwa miasta Mostar. W póź-
niejszych czasach wieże były składami 
amunicji. Ciekawym rozwiązaniem są 
też kamienne „schody” w formie po-
przecznych krawężników, które umoż-
liwiają wejście na stromy łuk mostu 
z obu stron. Zresztą nie tylko stromość, 
ale i śliskość kamieni jest utrudnieniem - 
należy zachować ostrożność, gdyż upadki 
pieszych są tu na porządku dziennym. 
Stary Most, określany mianem najsłyn-
niejszego mostu Bałkanów, znany również 
jako most pojednania lub most, który 
łączył narody, nie ostał się w czasie 
wojny. 

Najpierw Chorwaci i Muzułmanie 
wspólnie walczyli z Serbami, potem 
walczyli między sobą, a areną walk stał się Mostar. 
9 listopada 1993 r. chorwacki generał nakazał zbombar-
dować Stary Most. Zburzenie mostu zostało sfilmowane. 
Na nakręconym amatorską kamerą filmie widać, jak 
most coraz bardziej się chwieje po kolejnych wystrza-
łach, aż w końcu załamuje się i spada do Neretwy. 
Film ten obejrzeliśmy w malutkim muzeum znajdują-
cym się niedaleko mostu. Tutaj również widać ślady 

wojen, które przetoczyły się przez Bośnię i Hercegowinę 
w latach dziewięćdziesiątych. 

Poza spalonymi budynkami widzieliśmy muzułmański 
cmentarz (mizar) z charakterystycznymi, tradycyjnymi 
nagrobkami w formie białych słupków co wywołuje jed-
noznaczne skojarzenie z wojną. W Mostarze przeszłość 
i teraźniejszość splatają się ze sobą tworząc klimat 
rzadko spotykany. To miasto bardzo klimatyczne. Wąskie 
kamienne uliczki, kawiarnie, sklepy, w których można 

kupić wszystko – od tkanin, dywanów, 
przypraw, pamiątek po broń z ostatniej 
wojny, przedmioty codziennego użytku, 
turystyczne pamiątki głównie w formie 
ludowego rękodzieła, często pochodzą-
cego z warsztatów znajdujących się na 
zapleczu sklepików. Handlarze z górnej 
części mostu lubią się targować, natomiast 
ci z dolnego bazaru odpowiadają krótko: 
” U nas i tak taniej jak w Biedronce…” 
Kiedy usłyszeliśmy to pierwszy raz uśmie-
chaliśmy się, szybko jednak okazało się, 
że jest to ich ulubione powiedzenie do 
Polaków chcących handlowym zwyczajem 
zbić cenę.  J
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GOŚĆ
Wołasz Boga; On często schodzi po kryjomu
I puka do drzwi twoich, aleś rzadko w domu.

Dzień 1  - Wyjazd z miejsca zbiórki, transfer na lotnisko. Lot samolotem rejsowym do Kutaisi. 
Transfer do Tbilisi, po południu spacer po mieście. Obiadokolacja i nocleg w Tbilisi. 

Dzień 2  - Śniadanie. Przejazd w kierunku Armenii. 
Monastyr Hagharstin – klasztor pochodzący z X wieku.  
Jezioro Sevan - największe jezioro Kaukazu i jedno z najwyżej położonych jezior świata. 
Obiadokolacja i nocleg w Erewaniu. 

Dzień 3 - Śniadanie. 
Erewań - plac Republiki, Kaskada –symbol miasta, budynek Parlamentu, pałac  
Prezydencki, opera, Matenadaran – księgozbiór, pomnik i muzeum Ludobójstwa Ormian z 1915 roku.  
Garni – jedyna świątynia pogańska na terenie Armenii. 
Klasztor Geghard i klasztor św. Włóczni - częściowo wybudowane w litej skale. 
Obiadokolacja i nocleg w Erewaniu. 

Dzień 4 - Śniadanie. 
Khor Virap - kościół św. Grzegorza Oświeciciela – założyciela Kościoła Ormiańskiego. Widok na górę 
Ararat, o której wspomina już pierwsza księga Starego Testamentu jako miejsce w którym osiadła Arka Noego. 
Monastyr Noravank- klasztor pochodzący z XIII wieku. 
Areni – wizyta w winnicy i degustacja miejscowego wina. 
Obiadokolacja i nocleg w Erewaniu. 

Dzień 5 - Śniadanie. 
Zwartnoc – ruiny katedry, która została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Eczmiadzyn - stolica kościoła ormiańskiego. 
Sardarapat – kompleks memorialny upamiętniający wojnę Ormian z Otomanami.  
Przejazd w kierunku Gruzji. Obiadokolacja i nocleg w Tbilisi. 

Dzień 6 - Śniadanie 
Tbilisi - Zwiedzanie miasta, m.in.: kościół Metechi, łaźnie Sulphur, twierdza Narikala, Synagoga, 
Katedra Sioni (w Katedrze przechowywany jest Krzyż Świętej Nino, dzięki której w Gruzji wprowadzono 
Chrześcijaństwo), Bazylika Anchiskhati, Gruzińskie Muzeum Narodowe (w którym eksponowane jest 
m.in. Złoto Kolchid), spacer Aleją Rustaveli – główną arterią stolicy Gruzji.  
Obiadokolacja i nocleg w Tbilisi. 

Dzień 7 - Śniadanie. 
Ananuri - świetnie zachowany kompleks zabytków jest wyjątkowo malowniczo położony. Znajduje się na 
zachodnim brzegu turkusowych wód Zbiornika Żinwalskiego a dookoła lesiste góry. Całość doskonale widać 

ARMENIA I GRUZJA
26.07 – 05.08.2014
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MĄDROŚĆ
Nauką i pieniędzmi drudzy cię zbogacą;
Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą.

z Gruzińskiej Drogi Wojennej, która biegnie w pobliżu. Widok na Górę Kazbek, z którą związanych jest 
wiele mitów i legend. To tutaj Prometeusz miał być przykuty do skały za kradzież ognia bogom i przekazanie 
go śmiertelnikom. 
Obiadokolacja i nocleg w Tbilisi. 

Dzień 8 - Śniadanie. 
Singhnaghi– to jeden z najbardziej malowniczych zakątków Kachetii. Miasto jest położone na wzniesieniu, z 
którego otwiera się przepiękny widok na Równinę Alazańską. To również miasto miłości i przepięknych dywanów. 
Bodbe – kompleks klasztorny św. Nino. Zgodnie z legendą wzniesiony został przez oświeconych Gruzinów 
w miejscu pochówku św. Nino. Nieopodal monastyru bije źródło ze świętą wodą, mającą pono moc uleczania 
wszelkich chorób i dolegliwości.  
Alawerdi– przepiękna katedra znajdująca się w szerokiej, zielonej Dolinie Alazani, na tle śnieżnych gór 
kaukaskiego grzbietu, niczym piękny okręt na spokojnej tafli morza.  
Obiadokolacje i nocleg w Tbilisi. 

Dzień 9 - Śniadanie. 
Dawid Garedża - kompleks klasztory,  założony już w VI wieku, znajdujący się na półpustynnych zboczach 
góry Garedża na przepięknej kachetyjskiej ziemi. Klasztor zaskakuje artystycznym poziomem fresków 
i architektury. 
Mccheta - jedna z najładniejszych miejscowości w Gruzji. W mieście znajduje się mnóstwo zabytków, 
z których trzy: Katedra Sweti Cchoweli, monaster Dżwari oraz Samtawro objęte są ochroną UNESCO.  
Obiadokolacja i nocleg w okolicach Batumi. 

Dzień 10 - Śniadanie. 
Wypoczynek nad morzem. Obiadokolacja i nocleg w okolicach Batumi. 

Dzień 11 - Śniadanie. 
Transfer na lotnisko w Kutaisi. Lot samolotem rejsowym do Polski. 
Powrót na miejsce zbiórki. 
 
CENA 4.090 PLN ZAWIERA: 
- Bilety lotnicze do Gruzji i z powrotem 
- Transfery klimatyzowanym autokarem na terenie Gruzji i Armenii 
- 10 noclegów w hotelach (pokoje 2-osobowe z łazienką) 
- 10 śniadań i obiadokolacji 
- Wizę armeńską 
- Transfer na lotnisko z miejsca zbiórki i z powrotem 
- Opiekę pilota 
- ubezpieczenie NW i KL
UWAGA: Na bilety wstępu oraz lokalnych przewodników należy przeznaczy kwotę ok. 80 USD.
Przy wpłacie zaliczki w wysokości 1.000 PLN do końca stycznia 2014 gwarantujemy 10% zniżki od podanej 
ceny, czyli cena wynosiłaby 3.680 PLN.!!!!!!!!!
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KRONIKA 
KATOLICKIEGO 

STOWARZYSZENIA
MŁODZIEŻY ŻEŃSKIEJ

    Oddział w Żabnicy
Pielgrzymka do Częstochowy
 Zorganizowana na dzień 25 i 26 czerwca udała się znakomicie i pod każdym 
względem. W piątek t.j. 24 czerwca 1938 po południu druhny uczestniczki w 
liczbie 20 zebrały się w „Ognisku” poczem udały się do miejscowego Kościółka 
na nabożeństwo i uroczyste błogosławieństwo, którego udzielił wyruszającym 
Ks. Asystent Kanonik Gabriel Zemanek. 
Serdecznie i rzewnie przemawiał tego dnia Ks. Asystent, słowa jego wpadały 
głęboko w serca druhen. Po błogosławieństwie i pożegnaniu ustawiłyśmy się 
w zwartym pochodzie maszerując czwórkami razem z Ks. Asystentem, który 
przewodniczył i prowadził uczestniczki aż do dzwonu. Tu nastąpiła wspólna 
fotografia, ostatnie pożegnania i pielgrzymka przy dźwięku żegnającego dzwonu 
ruszyła piechotą do Żywca. Tam niektóre druhny przystąpiły do spowiedzi świętej. 
W Ognisku Żywieckim KSMŻ zebrały się wszystkie oddziały ze sztandarami, a po 
wspólnej modlitwie i błogosławieństwie w kościele parafialnym w Żywcu, którego 
udzielił ks. Sekretarz Okręgowy Tadeusz Jajko, cała zgrupowana już pielgrzymka 
wyruszyła na dworzec, gdzie czekał już wyznaczony pociąg popularny jadący wprost 
do Częstochowy. 
 W pielgrzymce ogólnej wzięli udział JW Arcyksięstwo Karolowie 
Habsburgowie z Żywca. JW Pani Dyrektorka Okręgowa Maria Kępińska i wiele osób 
współpracujących i dobrze usposobionych dla Stowarzyszenia. 
Z Żabnicy dołączyło się jeszcze 10 dziewcząt spoza organizacji i 2 osoby z Akcji 
Katolickiej, także ogólnie wzięło udział 32 uczestniczek. Wszystkie uczestniczki 
wróciły ogólnie zadowolone i podniesione na duchu, z serdeczną wdzięcznością 
wspominając te radosne chwile spędzone u stóp Najświętszej Marii Panny na Jasnej 
Górze i z głębi serca swoim ukochanym Protektorom i opiekunom.
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Ogólna grupa uczestniczek pielgrzymki do Częstochowy z Ks. Asystentem Gabrielem 
Zemankiem. Zdjęcie zrobione obok dzwonu przed wymarszem w dniu 24 czerwca 1938.

Częstochowa Okręg Żywiecki z Ks. Sekretarzem Tadeuszem Jajko 25 czerwca 1938.
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Święta Druhen
 Naznaczone w tym roku na 5 września odbyło się i u nas na rannej Mszy 
Świętej. Przystąpiły wszystkie druhny do wspólnej Komunii Świętej. Poczem 
urządzono zbiórkę uliczną. Zbierano do 2 zamkniętych puszek i zebrano ogółem 
7 zł o4 gr. Wieczorem urządzono na łące „Ognisko”, które zgromadziło kilka osób 
z miejscowej inteligencji i wszystkie druhny z miejscowego oddziału, przybył także 
Ks. Asystent Gabriel Zemanek.
 Druhny pod kierownictwem Walerii Łajczak długoletniej prezeski i 
niezmordowanej pracownicy w tutejszym Oddziale, wystąpiły z różnymi 
niespodziankami w postaci tańców, monologów, śpiewów i rozmaitych 
inscenizacji, które wykonano przy świetle płonącego ogniska wywarły na 
zebranych miłe wrażenie.
 Pieśnią „Pieśń hołdu Marii” zakończono tę sympatyczną uroczystość i w miłym 
nastroju opuszczono łąkę, na której ta uroczystość została zorganizowana. 
 W dniu 9 października odprowadziłyśmy na miejscowy cmentarzyk śp. 
druhnę Annę Golcównę. Odeszła w samym kwiecie wieku, młodziutka i oddana 
Stowarzyszeniu druhenka, to też trumna jej bielutka tonęła w powodzi kwiatów. 
Druhna prezeska uwiła śliczny wieniec, który niosła druhna sekretarka 
E. Ryszkówna. Kondukt pogrzebowy prowadził Ks. Asystent Oddziału, który 
wyszedł aż do domu zmarłej. Śpij spokojnie kochana druhenko i niech ci ta kamienista 
ziemia górska lekką będzie.
 Na niedzielę tj. 16 października spodziewamy się bardzo miłych gości, gdyż 
zapowiedziały swój przyjazd druhenki z Oddziału Radziechowy,  więc czekamy 
i prosimy o wpisanie się do naszej kroniki.
        (podpisy)

Gorylówna Franciszka Prezeska, Michalska Bronisława Sekretarka
Pieronkówna Stanisława Gospodyni, Sapetówna Janina, Biegunówna Marja, 

Jakubcówna Stanisława, Juraszkówna Aniela, Pieronkówna Maria,
Biegunówna Janina, Filipówna Aniela, Rozmusówna Aniela

        Oddział Radziechowy d. 16 X 38

NAUKA BEZBOŻNYCH
Kiedy nad naukami bezbożnik pracuje,
Strzeż się go: jest to zbójca, który broń kupuje.
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ŁASKA ZAŚLUBIN
  „Niech w was przebywa słowo Chrystusa z całym 

swym bogactwem” .
To słowo stało się waszym udziałem. Stało się 

poniekąd waszym słowem od dnia, kiedy wypowiedzie-
liście na stopniach ołtarza: „Ślubuję ci miłość, wierność 
i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż 
do śmierci”. W tym ślubowaniu małżeńskim słowo 
Chrystusa w całym bogactwie swej zbawczej, uświęca-
jącej treści, stało się słowem sakramentu małżeństwa. 
A wy jesteście tego wielkiego sakramentu szafarzami. 
To jest wasz „kapłański” udział w tajemnicy Chrystusa 
i Kościoła. To jest sakrament całego waszego życia.

 Proszę więc, abyście za chwilę powtórzyli te słowa, 
które idą z wami przez wszystkie dni tego życia, aż do 
śmierci! Powtórzcie, aby odnowić w waszych sercach 
ich zbawczą moc. Powtórzcie, aby odnowić łaskę 
sakramentu, która została wam dana w dniu zaślubin 
— i która stale jest wam dawana, jeśli jej szukacie. 
Jeśli z nią współpracujecie.

I „niech sercami waszymi rządzi ten Chrystusowy 
pokój” (por. Kol 3,15), którego „świat dać nie może” 
(por. J 14,27). 
Chrystus sam daje ten pokój tym, którzy go całym 
sercem szukają.
Odnawiając wasze przyrzeczenia małżeńskie, oddajcie 
całe wasze życie rodzinne, wasze dzieci, wasze troski 
rodzicielskie w macierzyńskie dłonie Maryi. Złóżcie 
je pod sercem tej Matki, która idzie przed nami 
„w pielgrzymce wiary”. 

Jan Paweł II do przeżywających jubileusz małżeństwa

16 października 2013 roku, w rocznicę wyboru Jana 
Pawła II, w kościele p.w. Przemienienia Pańskiego 
w Węgierskiej Górce odprawiona została Masz św. 
intencji Jubilatów przeżywających 50 i 60 rocznicę 
swojego małżeństwa.  W uroczystości wzięli również 
udział Czcigodni Jubilaci z Żabnicy:

ZŁOTE JUBILEUSZE
   Józefa i Jan Biegunowie       Kazimiera i Stanisław Chowańcowie 
   Emilia i Franciszek Dutkowie      Maria i Józef Krzusowie
   Maria i Dominik Kupczakowie      Józefa i Mieczysław Motykowie 
   Anna i Tadeusz Pawlusowie      Anna i Władysław Strzałkowie 

DIAMENTOWY JUBILEUSZ
Anna i Józef Marszałkowie
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 ZNAK
Bóg pomazańcom swoim znak na czole kładnie.
Naród, który tych znaków nie widzi, upadnie.

KRÓLUJ NAM CHRYSTE 

SŁUDZY SŁOWA
KURS LEKTORSKI 2013

Na kurs uczęszczaliśmy przez cztery soboty, zawsze 
na godzinę 9.00 do salki katechetycznej przy kościele 
św. Katarzyny w Cięcinie. Oprócz nas w kursie uczest-
niczyli ministranci min. z Cięciny, Ciśca, Pietrzyko-
wic, Lipowej, Leśnej. Mieliśmy tam różne lekcje 
z ks. Szymonem, ks. Rafałem i panią od fonetyki. 
Na jedno spotkanie składały się dwie długie  lekcje. 
Po pierwszej zawsze była przerwa, na której do zjedzenia 
dawano nam drożdżówkę i Pepsi do picia, te lekcje to: 
liturgika, duchowość, fonetyka i biblistyka.

   Na liturgice uczyliśmy się jak mamy jako lektorzy 
zachowywać się na Mszy Św. oraz przed i po niej. 
Duchowość to lekcja, na której po prostu uczyliśmy 
się pobożności. Te dwie lekcje były na pierwszym 
spotkaniu, i były tylko w ten dzień. 

Za tydzień ponownie spotkaliśmy się już mniej 
przerażeni i z większymi przyjaźniami. To spotkanie 
rozpoczęliśmy od lekcji fonetyki. Pani od tych zajęć 
tłumaczyła nam co powinniśmy robić czytając a czego 
nie. Potem mieliśmy biblistykę, a na niej uczyliśmy się 
o Piśmie Świętym. 

Trzecie spotkanie przebiegało trochę dziwnie. 
Na początek, normalnie, jak zawsze weszliśmy do salki 
katechetycznej,  ale później dostaliśmy wiadomość, że 
musimy się rozdzielić - jedna grupa z panią od fonetyki 
poszła pod nowy kościół, a druga z księdzem Szymonem 
poszła pod stary kościół. Nam, czyli chłopcom 
z Żabnicy, trafiła się liturgika praktyczna, więc poszliśmy 
pod stary kościół. Wprawdzie nie mieliśmy daleko, bo 
salka była zaraz obok starego kościoła. Ponieważ na 
dworze było zimno wygraliśmy na tym. Na liturgice 
praktycznej ksiądz Szymon mówił nam, jak ubierać 
albę, jak wiązać cingulum oraz jak posługiwać się 
kadzidłem. 

Potem wróciliśmy do salki na kolejną lekcję biblistyki. 
Za tydzień czekał nas egzamin, na który przyszliśmy 
pełni obaw. Rozsadzono nas po dwóch w jednej ławce, 
dano nam kartki i mieliśmy 20 minut na napisanie testu. 

W czasie, gdy mieliśmy przerwę na posiłek, kilku 
księży oceniało nasze testy. Po przerwie poznaliśmy 
„wyrok’’. Żabnica wypadła najlepiej, zdaliśmy wszyscy. 
Potem tylko egzamin z fonetyki, w którym także 
okazaliśmy się najlepsi. W tym dniu mieliśmy jeszcze 
wstępną próbę na święcenia lektorskie.

30  listopada to czas święceń. Najpierw próba, 
a potem uroczysta Msza Święta  w kościele Przemie-
nienia Pańskiego, na której dostaliśmy legitymacje 

Jan Duraj, Kamil Szczotka, Arkadiusz Wrzeszcz
Kamil Słowik, Patryk Kupczak I, Patryk 
Kupczak II, Bartłomiej Kupczak, Dawid 

Kupczak, Dawid Kozieł, Karol Wolny
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 TŁUM
Szatan jest tchórz, boi się zostać w samotności,
I dlatego najczęściej między tłumem gości.

lektorskie oraz Pismo Święte z rąk ks. Prałata Stanisława 
Bogacza.

Wszyscy kandydaci złożyli uroczyste przyrzeczenie 
lektorskie.

Wielu z nas towarzyszyli w tej uroczystości nasi 
bliscy – rodzice, rodzeństwo, babcie i dziadkowie. 
Chociaż w kościele było bardzo zimno, to serca nowych 
lektorów były bardzo gorące. Po uroczystej Mszy Św. 
robiliśmy pamiątkowe zdjęcia.

Ten kurs wiele nas nauczył. Wszyscy bardzo się 
cieszymy z bycia lektorami.

     Dawid  Kozieł kl.4a

Lektor - posługa w Kościele Katolickim wiążąca się 
z odczytywaniem podczas Mszy św. i nabożeństw czytań 
z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii. Ponadto 
lektor może odczytywać modlitwę powszechną podczas 
liturgii. Jeśli nie ma kantora, lektor wykonuje (śpiewa 
lub czyta) psalm responsoryjny. W czasie procesji na 
wejście może ponadto wnieść Księgę Ewangelii – 
Ewangeliarz.

Pięć przykazań lektora:

1. Lektor poznaje i rozważa Słowo Boże i stara się 
prowadzić życie według niego.

2. Lektor starannie przygotowuje się do liturgii przez 
modlitwę, a także ćwiczy tekst czytań.

3. Lektor dba o czystość swojej duszy przez regularną 
spowiedź. Pilnuje czystości swojego 
języka.

4. Lektor świadczy o Chrystusie w swojej 
codzienności, przez postępowanie, 
postawy i sumienne wypełnianie swych 
obowiązków.

5. Lektor jest przykładem dla innych, 
młodszych ministrantów. Swoim życiem 
zachęca wszystkich do naśladowania 
wzorców zawartych w Słowie Bożym.

 

Do zadań lektora należy:

• wierna służba Słowu Bożemu;

• angażowanie się w sprawy Kościoła;

• współpraca w dziele apostolstwa;

• wykonywanie w zgromadzeniu liturgicznym czytań 
biblijnych (wszystkich prócz Ewangelii);

• zapowiadanie intencji modlitwy powszechnej;

• Lektor powinien w sytuacji braku ministrantów 
odpowiednich stopni zatroszczyć się o:

 - przygotowanie ceremonii liturgicznej;

 - przygotowanie i odczytanie komentarzy.

MODLITWA LEKTORA
I. Boże wszechmogący, który przyjąłeś nas do służby 

lektora, błogosław nam, abyśmy wyraźnie czytali słowa 
Pisma świętego i życiem naszym świadczyli o tym, 
co ustami czytamy. 

      Amen. 

II. Panie, oto stoję wobec wielkiej tajemnicy Twego 
Słowa, które mam przekazywać innym. Pomóż mi być 
najpierw dobrym słuchaczem i świadkiem Twego Słowa.

Oczyść moje wargi od wszelkiej nieczystości, uczyń 
mnie swoim narzędziem, bym mógł nieść Cię ludziom

w sercu, w dłoniach, na wargach.
      Amen.
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PRAWDZIWA WIELKOŚĆ
Dobrze by w życiu świeckim, jak niegdyś w Kościele,
Tego tylko zwać wielkim, kto wycierpiał wiele.

Na Groniu Jana Pawła II

Dnia 13 października o godzinie 8:00 
spod kościoła wyruszyła wycieczka na 
Groń Jana Pawła II. Było ponad czter-
dzieści dzieci i młodzieży oraz szóstka 
opiekunów, w tym ksiądz Adam. 
Ruszyliśmy w kierunku Wadowic. 
Z Rzyk poszliśmy pieszo na Leskowiec. 
Po drodze widzieliśmy ułanów nadwi-
ślańskich, którzy tak jak my kierowali 
się na Groń Jana Pawła II na Mszę. 
Po mniej więcej połowie drogi spotkali-
śmy Pana Andrzeja i Panią Kasię, która 
zabrała ze sobą gitarę. 

Gdy dotarliśmy na Leskowiec trwał 
jeszcze XIII Rajd Papieski, w którym 
wzięliśmy udział. Marta zdobyła trzecie 
miejsce w strzelaniu rzutkami. Później 
udaliśmy się na Groń Jana Pawła II, 
gdzie zostaliśmy poproszeni o uświet-
nienie Mszy poprzez śpiew i akompania-
ment gitary. Po Mszy zrobiliśmy sobie 
zdjęcia przy pomniku Jana Pawła II. 
Następnie udaliśmy się na szczyt góry, 
by podziwiać piękne widoki. 

Wracając zatrzymaliśmy się na chwilę 
w schronisku i po krótkim odpoczynku, 
udaliśmy się w drogę powrotną, 
śpiewając i bawiąc się. Pan Andrzej 
i pani Kasia poszli drogą prowadzącą do 
Rzyk, natomiast my w stronę autobusu. 
Gdy dotarliśmy na miejsce zmęczeni 
weszliśmy do niego. Droga powrotna 
minęła bardzo szybko i o godzinie 18:00 
byliśmy w domu.

Weronika Kupczak
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FAŁSZYWA MONETA
Kłamca jest zły moneciarz; pozwól mu fałsz mnożyć,
To on sam jeden zdoła cały kraj zubożyć.

Prześladowania  chrześcijan w historii zaczynały 
się od kpiny, szyderstwa, społecznej aprobaty dla 
bluźnierstwa lub bierności wobec szargania świętości. 
Antychrześcijańskie kabarety, profanacje w sztuce 
i coraz częstszy brak tolerancji dla chrześcijańskiego 
stylu życia są alarmowy sygnałem dla wierzących. 
To nie są wybryki sfrustrowanych artystów, lecz jeden 
z frontów kolejnej wojny z chrześcijańską  wizją świata 
w realizacji wizji świata bez Chrystusa i chrześcijan. 

170 tysięcy chrześcijan ginie rocznie za wiarę 
w Jezusa Chrystusa ( co 3 minuty ginie jeden chrze-
ścijanin), 200 milionów chrześcijan jest brutalnie prze-
śladowanych, w ponad 70 krajach świata łamie się 
prawo do wolności religijnej, 350 milionów chrześcijan 
poddawanych jest różnym formom dyskryminacji.

Rzetelnie udokumentowany artykuł,  Andrzeja Koziel-
skiego z portalu Salon24.pl, pokazuje, że naprawdę ma 
teraz miejsce wojna o nasze dusze, czego wyrazem mogą 
być zakazy niektórych państw umieszczania świątecznych 
dekoracji Bożego Narodzenia w publicznych miejscach. 
Święta to czas refleksji, a może i przebudzenia.

ANTYCHRZEŚCIJAŃSKA OFENSYWA 
WSPÓŁCZESNOŚCI.

CHRYSTOFOBIA ŁAMANIEM PRAWA 
DO WOLNOŚCI RELIGIJNEJ.

Dyskryminacja chrześcijan i chrystofobia 
w Europie. Czy wstęp do prześladowań?

W Europie – na razie – trudno mówić o prześladowa-
niach chrześcijan w sensie zabijania ich, okaleczania lub 
pozbawiania majątku i wypędzania z miejsc zamieszka-
nia, jak to wyżej ukazano w odniesieniu do niektórych 

państw pozaeuropejskich. Mówimy zatem najczęściej 
o dyskryminacji i wykluczeniu, jednak czy prześlado-
wania to tylko rozlew krwi?

W grudniu 2010 r. Organizacja Bezpieczeństwa 
i Współpracy w Europie (OBWE) wydała 40 – 
stronicowy raport tyczący się nietolerancji i dyskry-
minacji chrześcijan na Starym Kontynencie. Raport 
przytacza ponad 200 przypadków nietolerancji i dyskry-
minacji chrześcijan. Autorzy tego opracowania zwracają 
uwagę, że prześladowania chrześcijan są zjawiskiem 
wieloaspektowym, zaś krwawe masakry są „ostatnią 
fazą wrogości wobec wyznawców Chrystusa”. „To, 
co szczególnie rażące – piszą już na wstępie autorzy 
raportu – to nie sama dyskryminacja czyli nietolero-
wanie chrześcijan, ale systematyczny proces tracenia 
przez nich przywilejów, jakie od wieków mieli. Pełna 
neutralność jest niemożliwa nawet wtedy, kiedy uzna 
się za nią pustą ścianę, zwłaszcza, jeśli będzie to na-
stępstwem  zdjęcia z niej krzyża. Historyczne uprzywi-
lejowanie jednej wspólnoty religijnej, o które posądzane 
jest dziś chrześcijaństwo, nie jest jednoznaczne z tym, 
że pozostałe są dyskryminowane – podkreślają autorzy 
raportu. W pewnym stopniu próby odebrania chrze-
ścijaństwu uprzywilejowanej pozycji są nienaturalnym 
zerwaniem z historią i tożsamością, są także wyrazem 
wrogości. Ta wrogość nie poprzestaje jedynie na pozba-
wianiu chrześcijan przywilejów, jest przyczyną margina-
lizacji i wyłączenia społecznego, a także negowania ich 
praw. Równe prawa chrześcijan są zagrożone – czytamy 
w raporcie”. Wypada także stawić czoła powszechnej 
opinii, że w Europie chrześcijanie prześladowani być 
nie mogą, ponieważ ciągle jeszcze stanowią większość. 
Autorzy raportu wskazują, że Afrykańczycy wcale nie 
stanowili mniejszości, gdy cierpieli z powodu apartheidu. 
Argument „większościowy” jest bez znaczenia, ponieważ 
nie chodzi o liczbę chrześcijan, lecz zaangażowanie 
w życie wiarą. Chrześcijanie „niedzielni”, którzy ogra-
niczają się do przyjęcia chrztu, nie doświadczają raczej 
nietolerancji i nie są dyskryminowani. 

Problemy marginalizacji i dyskryminacji chrześcijan 
w Europie można zogniskować w kilku punktach. Jednym 
z nich jest dążenie do zepchnięcia za wszelką cenę religii 
do sfery prywatnej każdego wyznawcy. Abp Peter Smith 
z Wielkiej Brytanii ujął to tak: „Religia jest traktowana 
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 OGNIK
Mądrość świecka jest na kształt błędnego ognika:
Błyszcząc, zwodzi cię z drogi; gdy z niej zejdziesz, znika.

jako prawnie dopuszczalna ekscentryczność, możliwa 
za zamkniętymi drzwiami raz w tygodniu, ale w żaden 
sposób nie można jej dawać wyrazu w pracy czy w 
życiu publicznym”. Arcybiskup Canterbury  dodaje: 
„To co się dzieje w Europie Zachodniej to […] mar-
ginalizacja wiary”. Przyczyny tego zjawiska poszukuje 
w mylnie rozumianej poprawności politycznej ostrzegając 
przed agresywną kampanią prowadzoną przez ateistów, 
a mającą za cel usunięcie chrześcijaństwa ze sfery 
publicznej. Były premier Wielkiej Brytanii, Tony Blair, 
komentując podobne zjawiska stwierdził, że „[…] ludzie 
powinni być dumni ze swojej wiary i mieć możliwość 
wyrażania jej, jeśli chcą”. Metropolita Hilarion zauważył 
z kolei, że „bardzo często słyszymy o antysemityzmie 
lub islamofobii, ale bardzo mało mówi się o chrystia-
nofobii, która szczególnie zyskuje na sile w krajach 
europejskich”.

Kolejnym „punktem krytycznym” jest wolność 
sumienia, w Europie gwarantowana chyba jak nigdzie na 
świecie licznymi konwencjami międzynarodowymi, de-
klaracjami, zapisami konstytucyjnymi etc. Łamaniem tej 
wolności są niewątpliwie próby ograniczenia sprzeciwu 
sumienia lekarzy czy farmaceutów katolickich, odmawia-
jących uczestniczenia w zabiegach aborcji czy sprzeda-
wania środków wczesnoporonnych. W listopadzie 2008r. 
hiszpański sędzia Fernando Calamita został ukarany 
18 – letnim zakazem wykonywania zawodu, gdy 
powołując się na klauzulę sumienia opóźnił adopcję 
dziewczynki przez homoseksualną partnerkę matki. 
Przykładów takich można przytoczyć oczywiście więcej, 
po nawet dość pobieżnej lekturze serwisów internetowych.

Ważne są także kwestie związane z wolnością słowa. 
Jest ona przecież jedną z podstawowych zasad społe-
czeństwa demokratycznego. Odnosić się ona winna także 
do publicznego akcentowania swojej wiary. Tymczasem 
w ostatnich latach mamy do czynienia z instytucjo-
nalnym zwalczaniem tzw. „mowy nienawiści”, która 
jest przypisywana praktycznie wyłącznie chrześcija-
nom. Zjawisko to stoi w sprzeczności z podstawowym 
prawem do wolności wypowiedzi. Raport wymienia 
wiele przypadków polityków, przywódców kościelnych 
i zwykłych obywateli ukaranych dotkliwą, zazwyczaj 
finansową karą za rzekomą „mowę nienawiści”. I tak 

oto Christian Vaneste, francuski parlamentarzysta, został 
ukarany w 2005 r. za „homofobiczne obelgi”. Stwierdził 
mianowicie, że homoseksualizm w niektórych przypad-
kach jest zagrożeniem dla ludzkości. 

W lipcu 2010 r. rząd hiszpański ukarał grzywną 
w wysokości 100 tys. euro pewną chrześcijańską sieć 
TV za wyemitowanie serii reklam promujących rodzinę 
i przeciwstawiających się promowaniu homoseksu-
alnego stylu życia. W lutym tegoż roku w Wielkiej 
Brytanii aresztowano ulicznego kaznodzieję, Dale’a 
McAlpina, za komentarze nt. aktywności homoseksual-
nej. Został on zatrzymany, gdy stwierdził, że homosek-
sualizm jest grzechem. W początkach kwietnia 2013r. 
podczas masowych protestów Francuzów przeciwko 
wprowadzaniu „na siłę” małżeństw homoseksualnych 
i możliwości adoptowania przez nie dzieci, zatrzymany 
został mężczyzna, ubrany w koszulkę z zamieszczo-
ną na niej grafiką prorodzinną. Według żandarmerii na 
bluzie znajdował się „stereotypowy symbol” rodziny 
jako kobiety, mężczyzny i dzieci. Po bliższych oglę-
dzinach żandarmi zdecydowali się przekazać sprawę do 
sądu, a właściciel bluzy został poinformowany, że działał 
„sprzecznie z dobrymi obyczajami”.

 Zbiorowy wymiar wolności religijnej zakłada poszano-
wanie władz publicznych dla autonomii religii i elemen-
tarny szacunek dla credo każdej z nich. Obecnie jednak 
coraz częściej zdarzają się przypadki, że niektóre osoby 
prywatne, korzystając z poparcia liberalnej klasy poli-
tycznej i mainstreamowych mediów dokonują brutalnych 
ataków na wartości religijne. Bojąc się zaatakować 
islam czy religię żydowską, swą nienawiść kierują 
przeciwko chrześcijanom, wiedzą bowiem, że „ci nie 
będą się bronić”. 

„W marcu 2010 r. wiedeński adwokat Georg Zanger, 
powołując się na art. 278 austriackiego kodeksu karnego 
chciał poznać wiodących członków Kościoła katolickiego 
za przynależność do organizacji przestępczej. W kwietniu 
2008 r. parlament belgijski przyjął dwie rezolucje, 
w których oficjalnie potępił papieską wypowiedź, że 
rozprowadzanie prezerwatyw nie powstrzyma epidemii 
HIV/AIDS. „To zbrodnia przeciwko ludzkości” – stwier-
dzili belgijscy politycy. W październiku 2009 r. Katolicki 
Uniwersytet w Mediolanie nie przedłużył jednemu ze 
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ZGODA
Wtenczas tylko rzetelnie pogodzisz się z wrogiem,
Jeśli ty i wróg pierwej zgodzicie się z Bogiem.

swych wykładowców, prof. L. L. Vellauriemu, umowy o 
pracę, ponieważ głosił on, że „Ewangelia to jedna z naj-
bardziej przerażających wiadomości w historii ludzkości”, 
a „Jezus był na wskroś złym człowiekiem”. Stosowny 
sąd orzekł, że uczelnia naruszyła „wolność wypowiedzi” 
owego profesora.

Według standardów opisanych powyżej w różnego 
typu obowiązujących w Europie deklaracjach praw 
i swobód, przynależność religijna nie powinna stawać się 
przyczyną dyskryminacji w obszarze zatrudnienia. Dzieje 
się jednak inaczej – niektóre przepisy prawne związane 
z tą sferą mają pośredni lub bezpośredni wpływ na zatrud-
nienie chrześcijan. Szczególnie tam, gdzie ograniczona 
jest możliwość sprzeciwu ze względu na osobisty osąd 
sumienia. I tak oto w styczniu 2009 r. pewien pracownik 
społeczny w Wielkiej Brytanii został zawieszony w wy-
konywaniu swoich obowiązków, gdy zachęcał bezdomną 
kobietę z nieuleczalnym schorzeniem, by zwróciła się 
o pomoc do Boga. Omawiany raport wskazuje także na 
przypadek polskiej minister Elżbiety Radziszewskiej, 
którą spotkały represje za wypowiedź na temat uprawnień 
szkół w kwestii odmowy zatrudnienia homoseksualnego 
nauczyciela.

 Z dyskryminacją spotykamy się także kiedy 
rodzicom odmawia się prawa do wychowywania 
dzieci zgodnie z własnymi poglądami filozoficznymi 
bądź przekonaniami religijnymi. Odbywa się to przy 
pośredniej lub bezpośredniej ingerencji władz pu-
blicznych i uderza głównie w szkolnictwo wyznaniowe 
i w nauczanie religii w szkołach publicznych. 

Od lutego 2010 r. szkoły brytyjskie, świeckie 
i wyznaniowe, zobligowane są do prowadzenia zajęć 
z zakresu relacji homoseksualnych, aborcji i antykoncep-
cji. Szkoły anglikańskie i katolickie de facto zobowiązane 
są zatem do promocji (reklamowania) homoseksuali-
zmu, aborcji i antykoncepcji, jako zjawisk „normalnych” 
i „nieszkodliwych”.

 W kolejnym rozdziale raportu opisane są praktyki 
marginalizowania i spychania do sfery prywatnej doko-
nywanych przez chrześcijan deklaracji swej tożsamości 
religijnej. Najczęściej dokonuje się to poprzez rozpo-
wszechnianie fałszywych stereotypów na temat wiary, 
co w konsekwencji prowadzi do propagowania wypa-

czonego obrazu wspólnot chrześcijańskich, instytucji 
religijnych czy też poszczególnych osób. Znaczącą 
rolę w tym procederze pełnią media poprzez m. in. 
odpowiednią selekcję informacji. 

Kolejnym wymiarem dyskryminacji jest marginaliza-
cja poprzez zniesławienie i zniewagę, czyli obraźliwe 
wypowiedzi na temat chrześcijaństwa jako całości czy 
też poszczególnych chrześcijan, powodujących społeczną 
wrogość wobec nich. Najczęściej rzecz dotyczy oskarżania 
wiernych o homofobię lub szkalowanie wspólnot kościel-
nych za pomocą formułowania absurdalnych zarzutów 
jak ten ze stycznia 2010 r., kiedy w jednym z węgier-
skich talk show stwierdzono, ze „życie dziecka może 
być zniszczone tylko przez dwie rzeczy: chrześcijaństwo 
i pornografię”. 

Kolejnym problemem jest tworzenie „dzieł sztuki” 
o wymiarze agresywnie antychrześcijańskim i bluź-
nierczym. W lipcu 2010 r. portugalska edycja „Playboya” 
zamieściła zdjęcie modela ucharakteryzowanego na Jezusa 
w otoczeniu półnagich kobiet, w tym samym roku we 
Włoszech pojawił się na wystawie obraz przedstawiający 
Madonnę trzymającą na ręku Adolfa Hitlera. Kolejnym 
przejawem chrystofobii jest zwalczanie symboli chrze-
ścijańskich, których eksponowanie w różnej formie 
stanowi przecież konstytutywny element wiary. OBWE 
nie widzi powodów do emocjonalnych reakcji osób, 
których owe symbole miałyby razić. W raporcie czytamy, 
że wolność religijna obejmuje noszenie symboli religijnych 
w szkołach lub miejscach pracy jako wyraz tożsamości, 
o ile nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i porządku 
publicznego. Należy w tym przypadku szanować 
długotrwałą tradycję oraz względy historyczno – 
kulturowe, które towarzyszą obecności symboli reli-
gijnych w przestrzeni publicznej. Krzyż chrześcijański 
to znacznie więcej niż symbol religijny – ilustruje on 
także tożsamościowe i historyczne korzenie Europy. 
Jego usunięcie nie jest nigdy neutralnym działaniem.

 Formą dyskryminacji i wykluczenia jest także 
niewątpliwie marginalizowanie idei chrześcijańskiej, 
wynikające ze swoiście pojmowanej tzw. „poprawności 
politycznej”. „Dyktatura opinii publicznej” kwalifikuje 
niektóre zachowania i poglądy jako „skandaliczne” lub 
„niemożliwe”. Bardzo często dotyczy to chrześcijan, 
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których poglądy (zwłaszcza z dziedziny moralności) nie są 
„politycznie poprawne”. Marginalizacja w tym przypadku 
dotyczy samej idei, jak również osób je głoszących.

Najcięższą formą dyskryminacji chrześcijan w Europie 
są niewątpliwie przestępstwa wymierzone przeciwko 
nim z nienawiści do religii. 84% aktów wandalizmu 
we Francji dotyczy chrześcijańskich miejsc kultu,  zaś 
w Szkocji ofiarami 95% aktów przemocy są chrześci-
janie. Jako przykład można także podać zdemolowanie 
przez „nieznanych sprawców” apteki w Berlinie, której 
właściciel – ze względu na swoje przekonania religijne 
– odmówił sprzedaży leków wczesnoporonnych.

Chrystofobia w Polsce

 Jak wyżej wspomniano w Polsce brak przypadków 
zabijania za wiarę, jednak zjawiska dyskryminacji 
religijnej, marginalizacji chrześcijan i chrystofobii 
stają się oraz częstsze. Liberalno - lewicowy rząd 
zdaje się tworzyć atmosferę przyzwolenia wobec tego 
typu działań. Usiłowania wypchnięcia chrześcijaństwa 
i chrześcijan z przestrzeni publicznej nie są w naszym 
kraju niczym nowym, politykę „kruchtoizacji” prowadziły 
już władze Polski Ludowej, wykorzystując w tym celu 
instytucje państwowe, milicję, aparat bezpieczeństwa. 
Społeczeństwo potrafiło się temu skutecznie przeciw-
stawić. Obecnie wydaje się, że przy niezmiennym celu 
obserwujemy ewolucję metod. 

Kampanie medialne próbują ośmieszyć i zdyskredy-
tować religię chrześcijańską (szczególnie katolicyzm) 
w oczach społeczeństwa, poprzez oskarżanie osób 
wierzących (głównie hierarchów Kościoła katolickiego) 
o najróżniejsze przestępstwa finansowe i obyczajowe, de-
precjonowanie postawy wiary, obniżanie rangi nauki religii 
w szkołach publicznych oraz agresywne promowanie 
zachowań z wiarą sprzecznych (tzw. małżeństwa homosek-
sualne) połączone z próbami usprawiedliwienia zachowań 
bluźnierczych i godzących w uczucia religijne osób 
wierzących (publiczne niszczenie Biblii na koncertach 
rockowych, pseudoartystyczne działania p. Nieznalskiej, 
ciągle ponawiane kampanie usuwania symboli chrześci-
jańskich).

 Czasami takie działania trafiają na łamy zachodniej 
prasy. Oto znana z lewicowej orientacji francuska gazeta 
„Le Monde” zwróciła wiosną 2012 r. uwagę na wpro-
wadzony przez PZPN dyskryminujący chrześcijan zakaz 
stadionowy, mający obowiązywać podczas Euro 2012. Otóż 
w ramach norm antydyskryminacyjnych polskie władze 
piłkarskie zabroniły wnoszenia na stadiony krzyży i Pisma 
świętego. W tym samym roku Polskie Linie Lotnicze 
LOT zamierzały wprowadzić dyskryminujące chrześcijan 

przepisy mundurowe, zakazujące noszeniu przez personel 
pokładowy jakichkolwiek symboli religijnych, głównie 
krzyżyków. Po gwałtownych protestach społecznych 
wycofano się z tego zamiaru. Masowe protesty uliczne 
wywołują kontrowersyjne i nie do końca zrozumiałe 
działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wobec 
katolickiej Telewizji „Trwam”. Wszystko to wydaje się 
zmierzać do uczynienia z osób wierzących obywateli 
drugiej kategorii. Działania takie są sprzeczne z art. 
53 Konstytucji RP, są także w większości sprzeczne z 
literą i duchem przedstawionych wyżej uniwersalnych 
i europejskich gwarancji wolności religijnej.   

Przed samymi świętami wielkanocnymi w 2013 r. 
Adam Kępiński (SLD), eksksiądz Roman Kotliński 
i Piotr Chmielowski (obaj z Ruchu Palikota) wystosowali 
do Ministra Edukacji Narodowej interpelację dotyczącą… 
cudów Jezusa. Nie podoba im się, że uczniowie słyszą 
w szkole o rozmnożeniu chleba i ryb. „Wskazuje to 
młodzieży inny sposób zaspokojenia potrzeb niż praca 
i uczciwy zarobek” – napisali. Może to także „zmniejszać 
czujność na wstępowanie bądź uczestnictwo w przedsię-
wzięciach nawiedzonych ludzi bądź sekt”, a wreszcie 
„w świetle interpretacji społecznej skarbówki tego typu 
zaspokojenie swoich potrzeb (…) jest nieopodatkowanym 
przychodem, a przyjęcie takiego cudownego daru nie 
stanowi właściwego wzorca w aspekcie obowiązków 
podatkowych obywateli”. Obawy wzbudził także opis 
Jezusa chodzącego po wodzie. [Posłowie] pytają: „Czy 
znane są ministerstwu przypadki utonięć bądź spowodo-
wania zagrożeń życia i zdrowia przez dzieci i młodzież 
z powodu prób naśladownictwa Jezusa?”. Powodem 
zmartwienia jest wreszcie opis cudu w Kanie Galilej-
skiej, gdyż [posłowie] widzą w tym konflikt z ustawą 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko-
holizmowi”. Podobne drwiny z religii i uczuć ludzi 
wierzących stają się w Polsce powoli normą.    

Tym z nas, którzy mniemają, że sprawa wolności 
religijnej ich nie dotyczy, można by zadedykować słowa 
Martina Niemöllera:

Kiedy przyszli po Żydów, nie protestowałem. Nie byłem 
przecież Żydem.

Kiedy przyszli po komunistów, nie protestowałem. 
Nie byłem przecież komunistą.

Kiedy przyszli po socjaldemokratów, nie protestowa-
łem. Nie byłem przecież socjaldemokratą.

Kiedy przyszli po związkowców, nie protestowałem. 
Nie byłem przecież związkowcem.

Kiedy przyszli po mnie, nikt nie protestował. Nikogo 
już nie było.
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Ośrodek Wypoczynkowo-Rekolekcyjny TOTUS TUUS 
im. Ks. Kard. Karola Wojtyły w Zembrzycach  
zaprasza na rekolekcje z dietą dr med. Ewy Dąbrowskiej: 

 oczyszczanie, odchudzanie                                           
i odmładzanie organizmu 

 eliminacja chorób cywilizacyjnych 
 turnusy przez cały rok 

 

Zembrzyce 503/ k. Suchej Beskidzkiej 
Rezerwacja: tel 33/8744186; kom. 887 466 598 
ww.dieta-zdrowko.pl 
 

Serdecznie zapraszamy! 
 

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

SALON
KOSMETYCZNY

„Twoje 5 Minut”
-Makijaże
-Solarium 
-Elektrolecznictwo 
-Zabiegi modelujące twarz 
-Odmładzanie
-Wyszczuplanie
 i modelowanie sylwetki
-Magnetoterapia
Czynne w godzinach:   

Pon.-Pt. 8.30–17.30, Sob. 8.30–13.30 (możliwość ustalenia godzin) 

ul. Łagodna 13, Tel.: 0-784-002-557
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DWA ŚWIATY
Dobrzy ludzie nie mogą mieć nic na tym świecie,
A za to, źli, na tamtym nic mieć nie będziecie.

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. 

Sakrament Chrztu świętego przyjęli:
26.01.2013r. -  Anna Zofia TYRLIK, c. Dariusza i Moniki
16.02.2013r. -  Kacper Jan MOTYKA, s. Marka i Marii
16.02.2013r. -  Miłosz Mikołaj SŁOWIK, s. Bolesława i Bożeny
16.02.2013r.  - Kinga Stefania TYRLIK, c. Marcina i Barbary
09.03.2013r. -  Wiktor Władysław BŁACHUT, s. Sławomira i Barbary
06.04.2013r. -  Oskar Tomasz RYPIEŃ, s. Tomasza i Elżbiety
13.04.2013r. -  Kinga KUMAŃSKA, c. Michała i Beaty
14.04.2013r. - Radosław Mikołaj MISIARZ, s. Jerzego i Ilony
20.04.2013r. - Antonina Julia MAŚLANKA, c. Pawła i Katarzyny
20.04.2013r. -  Kacper Sebastian KUBICA, s. Ireneusza I Cecylii
20.04.2013r. - Filip FEIL, s. Marcina i Moniki
27.04.2013r. - Maciej MAREK, s. Tomasza i Sabiny
28.04.2013r. - Maja LIPIŃSKA, c. Dominika i Bożeny
11.05.2013r. - Olivier BIEGUN, s. Ireneusza i Lucyny
18.05.2013r. - Weronika Barbara JURASZ, c. Henryka i Renaty
02.06.2013r.  -  Jakub Kacper CHOWANIEC, s. Dariusza i Doroty
22.06.2013r. - Leon Wiktor MATUSZEK, s. Tomasza i Joanny
22.06.2013r. - Mateusz Łukasz PIWOWARCZYK, s. Szymona i Urszuli
22.06.2013r. - Anna Lena MIKA, c. Pawła i Agnieszki
06.07.2013r. - Piotr Jakub POLAK, s. Pawła i Anny
20.07.2013r. - Kacper Stanisław CIEMAŁA, s. Konrada i Ewy
29.07.2013r. - Jakub WOJCIUCH, s. Piotra i Magdaleny
11.08.2013r. - Kajetan SOBERA, s. Tomasza i Marty
24.08.2013r. - Wiktoria Laura GREŃ, c. Sławomira i Joanny
31.08.2013r. - Jakub Stanisław CHOLEWA, s. Mateusza i Aleksandry
31.08.2013r. - Marlena Maria ZUZIAK, c. Krzysztofa i Agnieszki

Minął Rok Pański 2013
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„Ja jestem zmartwych-
wstaniem 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)

07.09.2013r. -  Lena Wiktoria KUPCZAK, c. Dawida i Zuzanny
14.09.2013r. - Maja Małgorzata MATUSZEK, c. Mariusza i Olgi
14.09.2013r. - Michaela ŻYREK, c. Józefa i Haliny
21.09.2013r. - Konrad Dawid BIRGER, s. Krzysztofa i Elżbiety
28.09.2013r. - Lena Paulina KUPCZAK, c. Wojciecha i Eweliny
06.10.2013r. -  Dorota Łucja BOGDAN, c. Wojciecha i Moniki
12.10.2013r. - Lena Anna KABACIK, c. Łukasza i Alicji 
12.10.2013r. - Kinga Nikole JURASZ, c. Wojciecha i Agnieszki
09.11.2013r. - Kaja Wiktoria TYRLAGA, c. Arkadiusza i Marty
09.11.2013r. - Kamil Krzysztof PIECZARKA, s. Krzysztofa i Beaty
10.11.2013r. - Milena Faustyna CHOWANIEC, c. Czesława i Cecylii
16.11.2013r. - Dawid PODGÓRNY, s. Piotra i Elżbiety  
30.11.2013r. - Maria GODZIŃSKA, c. Bartłomieja i Katarzyny
30.12.2013r. - Justyna ŻYREK, c. Dariusza i Anny
07.12.2013r. - Antoni Józef BARABASZ, s. Mariusza i Magdaleny

Odeszli z nadzieją zmartwychwstania:
02.01.2013r. - † Stanisław SATŁAWA  l. 75
28.01.2013r. - † Marian POTASIAK  l. 82
05.02.2013r. - † Katarzyna KRZUS  l. 83
13.02.2013r. - † Tomasz GLUZA   l. 77
16.02.2013r. - † Kazimierz KUPCZAK  l. 84
19.02.2013r. - † Aniela BEDNARZ  l. 76
24.02.2013r. - † Józef CHOWANIEC  l. 73
25.02.2013r. - † Aniela MOTYKA  l. 72
06.03.2013r. - † Irena HAZUKA   l. 50
07.03.2013r. - † Marcel PAWLUS   dziecko
03.04.2013r. - † Wiktoria KUPCZAK  l. 90
04.04.2013r. - † Franciszka KOŹLIK  l. 94
18.04.2013r. - † Jan MOTYKA   l. 71
26.04.2013r. - † Stefania MOTYKA  l. 80
30.04.2013r. - † Jan STANIEC   l. 58
10.06.2013r. - † Wojciech SŁOWIK  l. 74
19.06.2013r. - † Józef PAWLIK   l. 84
26.06.2013r. - †  Franciszek SIEDLAK  l. 40
03.07.2013r. - † Józef ŻYREK   l. 75
20.07.2013r. - † Rozalia PIECZARKA  l. 90
23.07.2013r. - † Michał Patryk BIRGER dziecko
27.07.2013r. - † Marianna RYŻKA  l. 86
11.08.2013r. - † Krystyna PYTLARZ  l. 60
20.08.2013r. - † Jan URBAŚ   l. 59
02.09.2013r. - † Aniela CAPUTA   l. 67
22.09.2013r. - † Stanisław BIEROŃSKI  l. 52
16.10.2013r. - † Maria HABDAS   l. 82
25.10.2013r. - † Anna WOJTYŁA  l. 71    
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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 niesprawiedli-
wości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, 
we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma…” (1 Kor 13, 4).

Sakrament Małżeństwa zawarli
20.04.2013r. - Wojciech BOGDAN i Monika WALICZEK
18.05.2013r. - Jan GOLEC i Marta ŻYREK
01.06.2013r. - Maciej MAKUSZEK i Elżbieta LISICKA
08.06.2013r. - Michał ŻYREK i Aneta JARCO
08.06.2013r. - Bartłomiej GODZIŃSKI i Katarzyna JURASZ
15.06.2013r. - Paweł KUPCZAK i Ewelina RYŻKA
13.07.2013r. - Ryszard SZARY i Agnieszka ŻYREK
20.07.2013r. - Grzegorz PODGÓRZEC i Maria SZCZOTKA
20.07.2013r. - Paweł GĄSKA i Dominika JURASZ
03.08.2013r. - Sean MURPHY i Łucja DUDKA
15.08.2013r. - Szymon WIEWIÓRA i Dorota SARNA
24.08.2013r. - Krzysztof KRZEWSKI i Kinga MATEJA
07.09.2013r. - Krzysztof PIECZARKA i Magdalena PAWLUS 
14.09.2013r. - Piotr BIEGUN i Monika GLUZA
21.09.2013r. -  Zbigniew KUPCZAK i Joanna FIJAK
21.09.2013r. -  Krzysztof ŚWIERK i Elżbieta BIRGER
05.10.2013r. - Francis FITZGERALD i Krzysztofa GOŁEK  
12.10.2013r. -  Mateusz MATLAK i Marta MŁYNARCZYK
10.10.2013r. -  Rafał BIEGUN i Ewa WĄŻ
26.10.2013r. -  Szczepan BIEGUN i Karolina KUPCZAK
16.11.2013r. -  Piotr KRZUS i Emilia STOLAREWICZ   
 
Poza Parafią...

Dawid KUPCZAK i Zuzanna HUTYRA  - RAJCZA
Stanisław CHOWANIEC i Olga TOMECZEK - BIELSKO-BIAŁA
Łukasz ŻYREK i Aneta JARCO   - CIĘCINA
Stanisław SŁOWIK i Monika KRZAK  - OSTRE
Adrian BEDNARZ i Anna RUSEK   - CIĘCINA
Krzysztof POTASIAK i Marzena ROCZYNA - SZARE
Marcel MARSZAŁEK i Dagmara SKRZYPEK - PRZYBĘDZA
Marek NOWAK i Magdalena PYTEL  - BIELSKO-BIAŁA

02.11.2013r. -  † Stanisław TREPKA  l. 83
19.11.2013r. -  † Miłosz GONET   dziecko
01.12.2013r. -  † Maria PAWLIK   l. 61
03.12.2013r. -  † Stanisław KUPCZAK  l. 59
10.12.2013r. - †Stefania KUPCZAK          l. 91
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Parafii Rzymsko - Katolickej
p. w. Matki Bożej Częstochowskiej 

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

MSZE ŚW.
w niedziele i święta kościelne: 700; 915; 1100; 1800.
1530 (w kaplicy na Skałce od VI do X)
Msze św. w święta zniesione: 700; 1600; 1800.
Msze św. w dni powszednie: 630; 1800 (1730).

NABOŻEŃSTWA W CIĄGU ROKU:
Nowenna do MB Częstochowskiej - środa 1800 
Nowenna do Miłosierdzia Bożego (z wystawie-
niem 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 uzgod-
nieniu dnia i godziny

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce
nr 11 8131 0005 0014 6157 2000 0010

IDŹ ogłoś to po górach - Czasopismo parafialne;
Redakcja: ks. Proboszcz Jacek Jaskiernia, Andrzej Dżoń,  
Lucyna Dżoń. Kontakt z redakcją w kancelarii parafialnej
lub przez Duszpasterzy.  Nakład: 1000 egz.
Parafia p.w. M.B. Częstochowskiej, 34-350 Żabnica,
ul. ks. Karola Śmiecha 167

PRAWYM OKIEM
Patrzenie na świat jednym okiem powoduje widzenie 

bez perspektywy i właściwych proporcji.  Publiczne 
media i te mające swoje korzenie w powojennym ustroju 
ukazują jednostronny obraz świata. Ta jednostron-
ność i współzależność widoczna jest w jednorodności 
informacji. Kto ogląda Wiadomości TVP, wie co będzie 
w  informacjach programów lokalnych, Polsatu, TVN,  
itp. Z jednej strony to oszczędność czasu „kto widział 
jeden dziennik (gazetę, portal) widział wszystkie”.  
A świat jest dużo bogatszy, jak bogatsze jest ludzkie 
życie od zwierzęcego. Polecamy zwrócenie uwagi na 
poniższe tytuły, adresy i stacje telewizyjne, które dostar-
czają alternatywnej wiedzy do tej, którą podają media 
tzw. głównego nurtu. Czasami jesteśmy bezradni wobec 
natarczywości, ilości i bezrefleksyjności informacji 
serwowanej przed wiadomościami sportowymi i pogodą, 
a publicystyka publicznych mediów jest boleśnie prze-
widywalna. Dlatego dla równowagi oglądu świata pro-
ponujemy zapoznanie się z prawicowymi źródłami 
informacji. Okładki niektórych czasopism, aby łatwiej 
je odnaleźć są zaprezentowane na okładce. W kolejnym 
numerze będziemy polecać prasę i media katolickie .

Czasopisma:
dziennik:  CODZIENNA GAZETA POLSKA
tygodniki: DO RZECZY
   GAZETA POLSKA 
   W SIECI
miesięczniki:
  MIESIĘCZNIK KULTURALNY WPiS  
  (WIARA, PATRIOTYZM i SZTUKA)
  NOWE PAŃSTWO
  HISTORIA DO RZECZY
  W SIECI HISTORII 
kwartalnik:
  FRONDA

Portale internetowe:
salon24.pl; fronda.pl;  niezalezna.pl
wpolityce.pl;  prawica.net;  rebelya.pl
prawica.net; prawy.pl; prawica.com.pl

Stacje telewizyjne:
Telewizja Republika





PASTERKA
Anioł w  koszuli uszytej z gipsu
patrzy z wystawy bezradnie
miał lecieć w góry budzić pasterzy
teraz mu rola przepadnie.

Chóry anielskie w rytmie hip-hopu 
skandują na wysokości
Pasterze muzy takiej nie czują
więc nie ruszają się w gości

Mądrzy królowie zgubili drogę
bo lampki się przepaliły
wielbłąd z paczkami co w dobrej cenie
dalej iść nie ma siły

Dorosłe dzieci na Karaibach
świętują tydzień wolnego
jak nie zapomną wyślą życzenia
opłatka słonecznego

Diabeł się chytrze uśmiecha w kącie
gdy Herod  wybory wygrywa
dzisiaj jasełka to samo życie
Bóg znowu gdzieś się ukrywa

Święty Antoni z śnieżnej kapliczki
do nieba drogę zgubiłem
życie przeze mnie się przetoczyło
nadzieję gdzieś roztrwoniłem

Poszedłem w góry odszukać Boga
znalazłem Świętego z Jezusem
podzielił się wiarą jak białym opłatkiem 
którym nakarmię dziś duszę

Święta wśród zimy dobrem kiełkują
słychać anielskie śpiewanie
pokłon Maryi dam  na Pasterce 
A Słowo ciałem się stanie.
     A.M.D.


