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Kochani!
Adwentem rozpoczęliśmy nowy Rok Litur-

giczny, w którym mamy kolejny raz „oczekiwać 
na przyjście Pana, bo jest już bliskie” (Jk 5,8). 
Czy nie jest nużąca ta coroczna  obietnica 
spotkania z Bogiem? Mogłoby tak być, gdybyśmy 
byli na to spotkanie przygotowani. Święta Bożego 
Narodzenia będą sprawdzianem, czy w naszym 
życiu jest już godne miejsce dla Zbawiciela, czy 
od zeszłego roku jest w nas więcej wrażliwości 
i miłości. Kościół słowami świętego Pawła 
nakłania nas do czuwania "aby serca nasze utwier-
dzone zostały w nienagannej świętości wobec 
Boga na przyjście Pana naszego, Jezusa, wraz ze 
wszystkimi Jego świętymi" (1 Tes 3,13). Przygoto-
wując nas na 1050 rocznicę Chrztu Polski biskupi 
hasłem: „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię” 
wskazują co ma być treścią naszej gotowości 
i czuwania. Po roku zgłębiania wyznania „Wierzę 
w Syna Bożego” przyszedł czas na rzeczywiste 
znalezienie miejsca dla Jezusa w naszym życiu. 
Przyszedł czas oczyszczenia i zobaczenia siebie 
„w świetle Chrystusa”.

Nauczeni życiowym doświadczeniem nie-
dotrzymywanych obietnic, możemy czuć 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, „bo nawiedził 
swój lud i odkupił, jak zapowiedział to z dawien 
dawna przez usta swych świętych proroków.” 

niepewność, co do oczywistości spotkania 
z Bogiem. Tyle razy słyszeliśmy, że „jest już we 
drzwiach”, że niektórym nie chce się już nawet 
do drzwi podchodzić. Ale tak jak adwent Narodu 
Wybranego i proroctwa, wypełniły się w noc Be-
tlejemską, tak my możemy być pewni spełnienia 
naszego oczekiwania w powtórnym  przyjściu 
Jezusa w chwale. Wypatrujmy więc znaków 
Bożej obecności, bo na ostateczne spotkanie 
z Bogiem, na szczęście dla niektórych, jeszcze 
czas nie nadszedł. Ale byśmy w tym czuwaniu 
nie osłabli, Bóg stawia nam przed oczy ludzi, dla 
których jest On oczywistością. W całym Kościele 
przeżywany jest Rok Życia Konsekrowanego, 
to znaczy świadectwa ludzi, którzy wzorem 
Apostołów, poświęcają życie rodzinne, "bo są 
tacy, którzy ze względu na królestwo niebieskie 
zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje!" 
(Mt 19,12). Mamy szczęście, ponieważ w naszym 
pobliżu Pan Bóg postawił, jak znak drogi do 
nieba, Siostry Albertynki. Od lat są integralną 
częścią naszej parafialnej wspólnoty pokazując, 
jak w drugim człowieku widzieć przychodzącego 
Pana Jezusa.

Ale też mamy znak łaski obecności Boga 

    (Łk 1,69 n.)

OTO PAN BÓG PRZYJDZIE!
Prorok mówi w imieniu Boga. W ponad 400 proroctwach Starego 
Testamentu Bóg obiecuje Zbawiciela, a Nowy Testament 
kończy się obietnicą Jezusa: „Zaiste, przyjdę niebawem” 
(Ap 22,20). Adwent przypomina oczekiwania na spełnienie 
tej zapowiedzi, a Święta Bożego Narodzenia - radość 
z wiarygodności Bożej obietnicy. Dlatego żyjemy 
obietnicą, którą Chrystus daje Kościołowi. Zapowie-
dział, że przyjdzie powtórnie i cały czas nadchodzi, 
a „nadzieja zawieść nie może.”      (Rz 5,5).
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DROGOWSKAZY

OBIETNICE JUŻ SPEŁNIONE

1. Zapowiedź w raju: „Położę nieprzyjaźń między tobą a Niewiastą 
i między potomstwem twoim a potomstwem jej. Ona zetrze twoją 
głowę.”        (Rodz 3,15)

1’. Anioł wita Najświętszą Maryję Pannę słowami: „Zdrowaś 
Maryjo, łaski pełna. Pan z tobą.”    (Łk 1,28)

w jubileuszach pięćdziesięciu, sześćdziesięciu 
i sześćdziesięciu sześciu lat trwania w sakra-
mencie małżeństwa. W dzisiejszych czasach 
Czcigodni Jubilaci stają się świadectwem nie-
wygodnej dla świata prawdy, że wierność miłości 
jest możliwa tylko dzięki zakorzenieniu w samym 
źródle miłości. 

 Doczekaliśmy też małego jubileuszu „Idź 
ogłoś to po górach”. 25 numer parafialnego 
czasopisma to osiem lat zapisanych wydarzeniami 
i świadectwami żywotności Kościoła w dolinie 
Żabnicy. Utrwaliliśmy początki parafii i świątyni, 
aby ci, co przyjdą po nas mieli nie tylko prawo 
do wiary, ale byli dumni ze swojego rodowodu. 
Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się i przyczyniają do tego, że „Idź”  
może prze te wszystkie lata „ogłaszać po górach”.

 W noc wigilijną  będziemy przeżywać już po 
raz dziewiąty Góralską Pasterkę. Mamy prawo 
do radości, bo nasz pasterkowy obyczaj groma-
dzenia góralskich zespołów w wigilię Bożego 
Narodzenia zaczyna przyjmować się w innych 
parafiach  diecezji bielsko - żywieckiej. To kolejne 
świadectwo pomnażania się dobra, jeżeli płynie 
z radosnego serca.

 W tej radości oczekiwania na wciąż przy-
chodzącego Zbawcę, zapraszam wszystkich 
Parafian, mieszkańców Żabnicy i świątecz-
nych Gości, aby te święta Bożego Narodzenia 
zgromadziły nas w życzliwości wokół stołu 
Pańskiego i stołów rodzinnych. Niech przy nich 
nie znajdzie miejsca żadne zło i nieszczęście, 
a puste miejsce zajmie nadzieja na ostateczne 
spotkanie z Chrystusem, który po drodze, po 
trochę jest w każdym z nas.

  Ks. Proboszcz

 

Z nauczania
Ojca Świętego
Jana Pawła II 
i Franciszka 

Boże Narodzenie - świętem człowieka
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.

Tak jak ów pierwszy człowiek, Adam, tak i ów nowy 
Adam, który rodzi się z Maryi Dziewicy w grocie 
betlejemskiej, „któremu nadano imię Jezus” (Łk 1,31).

To orędzie jest skierowane do każdego człowieka, 
właśnie jako człowieka, w jego człowieczeństwie. Czło-
wieczeństwo bowiem zostaje podniesione w ziemskim 
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2. Bóg mówi do Abrahama: „I będą błogosławione w potomku twoim 
wszystkie narody ziemi.          (Rodz 22,18).

2’. Jezus Chrystus był potomkiem Abrahama: „Księga rodowodu 
Jezusa Chrystusa syna Dawidowego, syna Abrahama.”

          (Mt 1,1)

narodzeniu Boga. Człowieczeństwo, „natura” ludzka, 
zostaje przyjęta do jedności Boskiej Osoby Syna, 
do jedności Słowa Przedwiecznego, w którym Bóg 
odwiecznie wyraża siebie samego; tę Boskość Bóg 
wyraża, w Bogu: Bóg prawdziwy w Bogu prawdziwym 
- Ojciec w Synu i obydwaj w Duchu Świętym.

W dzisiejszą uroczystość wznosimy się także ku 
nieprzeniknionej tajemnicy tego narodzenia Boga. Rów-
nocześnie, 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 człowie-
kiem, 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, wypowie-

dzianą 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 zewnętrz-

nych jego istnienia ziemskiego.

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!
Jest Wysłannikiem wielkiej Rady, „Przedziwnym 

Doradcą” (Iz 9, 5), a my tak często jesteśmy niezde-
cydowani i nasze rady nie przynoszą oczekiwanych 
owoców.

Jest „Odwiecznym Ojcem” (Iz 9, 5), i chociaż dwa 
tysiące lat dzielą nas od Jego narodzenia, On jest zawsze 
przed nami i zawsze nas wyprzedza. Powinniśmy „biec 
za Nim” i starać się „dojść do Niego”.

Jest naszym Pokojem! Pokojem ludzi!
Pokojem dla ludzi Jego upodobania (Łk 2, 14).
Bóg upodobał sobie w człowieku dla Chrystusa. 

Człowiek nie może tego niszczyć, nie wolno tego 
lekceważyć, nie wolno tego nienawidzić!

Pokój ludziom dobrej woli.
[…] Wesołych Świąt każdemu człowiekowi 

i wszystkim ludziom. Swoje życzenia pełne serdecznej 



str. 6    

IDŹ ogłoś to po górach

3. „Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwą imię jego 
Emanuel.”         (Iz 7,14)

3’. „Oto poczniesz i porodzisz syna. Ten Synem Najwyższego 
nazwany będzie.”       (Łk 1,32)

czułości i szczerego szacunku kieruję do was, Siostry 
i Bracia obecni na tym placu, do was wszystkich, 
którzy za pomocą środków społecznego przekazu macie 
możność uczestniczenia w tej krótkiej ceremonii, do 
was wszystkich, którzy szczerze szukacie prawdy, którzy 
łakniecie i pragniecie sprawiedliwości, którzy gorąco 
pragniecie dobroci i radości. Do was, ojcowie i matki 
rodzin; do was, robotnicy i fachowcy, do was, młodzi, 

do was, dzieci, do was, ubodzy, chorzy, do was, starcy, 
do was, więźniowie, do was wszystkich, którzy nie 
macie możności przeżycia świąt Bożego Narodzenia 
w rodzinie, razem ze swoimi drogimi.

Wesołych Świąt, w pokoju i miłości Chrystusa. 
Jan Paweł II  (Orędzie na Boże Narodzenie, Watykan 

1978 r.)

Myśląc sercem…

ZIARNO OFIARY
Znikające krzyże z flag, szczytów i polnych 

skrzyżowań, krasnoludkowe Mikołaje zamiast Świętego, 
puste żłóbki i kartki Bożonarodzeniowe z bałwankiem, 
dżinglowe dzwoneczki zamiast kolęd – znak czasu 
czy walka z chrześcijaństwem? Słowa bez pokrycia 
wychodzą z użycia, a wiara bez uczynków jest martwa.

Czy jest w nas jeszcze miejsce i czas na Boże 
Narodzenie, a potem na wzrastanie wiary w „mądrości 
u ludzi i u Boga” aż do świadectwa z życia, jakie złożył 
Szczepan - pierwszy męczennik? A może dzisiaj zamiast 
„Bóg się rodzi moc truchleje” świat chce słyszeć „Bóg 
odchodzi moc szaleje”, a chrześcijanie dają światu 
prawo do wymazywania swojej obecności z przestrze-
ni publicznej? Gdzie nas widać w pracy, w szkole, 
w markecie, w domu,  za kierownicą, aby krzyżyk, 
medalik lub rybka na karoserii nie były podpisem pod 
abstrakcyjnym obrazem? Czy wyróżniamy się spośród 
pogańskiego świata, jak pierwsi chrześcijanie wśród 
obywateli Rzymu i Grecji? Czy głodni mogą liczyć 
na pokarm, bezrobotni na pracę, zastraszeni na obronę, 
niekochani na przyjaźń? Czy mamy jeszcze prawo 
posługiwać się chrześcijańską symboliką? Czy wiemy 
dlaczego Wigilia, żłóbek, kolędy, opłatek i Pasterka?  
Jeżeli mamy do tego prawo, to mamy prawo o to dbać 

i tego bronić. Jezus w żłóbku jest mniej wymagający 
niż w drugim człowieku, zwłaszcza, gdy ten skutecznie 
Jezusa przysłania. Ale przecież sąd Boży pełen będzie 
zdziwienia, że Bóg cały czas był tak blisko. Że miłość 
była tak blisko, a myśmy usychali z tęsknoty.

 Diogenes chodził z latarnią za dnia po Atenach, 
między ludźmi szukając człowieka. Święty Franciszek 
chodził po Asyżu płacząc, że miłość jest nie kochana. 
Filozof szukał prawdy o człowieku, a Święty - wdzięcz-
ności za Bożą miłość do człowieka. Za cud wcielenia 
Syna Bożego i za przyniesioną przez Jezusa Dobrą 
Nowinę o wyzwoleniu ich z niewoli grzechu i szatana. 
Jako „herold Wielkiego Króla” - Emmanuela postanowił 
głosić ludziom Boga, który w ubóstwie Betlejemskim 
rozpoczął wielkie dzieło odnowy świata. 

Prawie osiem wieków temu św. Franciszek przy-
gotował pierwszą szopkę w Greccio, we Włoszech. 
W Wigilię Bożego Narodzenia zwołał swoich braci 
i ludzi z pobliskich miejscowości do jaskini w lesie, 
w której był już przygotowany żłóbek, słoma i siano. 
Przyprowadzono owce, a przy żłobie uwiązano woła 
i osła. To była sceneria, która miała wszystkim 
uświadomić prawdę, że „Słowo stało się ciałem i za-
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4. „A ty Betlejem w ziemi judzkiej nie jesteś najmniejsze wśród miast, 
ponieważ z ciebie wyjdzie Ten, który panować będzie”. (Mich 5, 2)

4’. „Gdy się tedy narodził Jezus w Betlejem judzkim 
za czasów Heroda...”      (Mt 2,1)

mieszkało wśród nas”. Zamieszkało na stałe, nigdzie 
nie odeszło, ale Bogu nie wystarczała małość ludzkiego 
ciała. Uniżył się jeszcze bardziej stając się najprostszym 
chlebem, na pożywienie dla tych których kochał, czyli 
dla wszystkich, aby mieli siłę iść i dojść do nieba: „Ja 
jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś 
spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który 
Ja dam, jest moje ciało, wydane za życie świata. (…) 
Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, 
połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to 
jest Ciało moje, które za was będzie wydane.”

Wspólnym mianownikiem wszystkich cudów Eu-
charystycznych, są laboratoryjne wyniki badań Hostii, 
które stały się ludzkim ciałem – zawsze jest to fragment 
serca dorosłego człowieka w chwilę po okrutnej agonii. 
To nie dziecięce ciało, lecz krzyżowa ofiara, jak ta ze 
spożywanych paschalnych baranków. Miłość w opłatku 
dla wszystkich poszukujących miłości. W betlejemskim 
żłobie złożono ziarno ofiary, którą przygotowały dla 
nas żarna krzyża. 

 Boże Narodzenie daje nam prawo mówić o miłości 
Boga do ludzi, i ludzi między sobą. Świat daje prawo do 
głoszenia najdziwniejszych poglądów, prawd i sposobów 
życia, dlatego my też mamy prawo znaleźć w nim 
miejsce dla siebie, a jeżeli nam się go odmawia to 
mamy obowiązek o nie walczyć świadectwem swojego 
życia. Nie możemy się godzić na wymazywanie krzyża, 
żłóbka i chrześcijańskich treści z naszego świata, 
bo my jesteśmy jego częścią. Od dwóch tysięcy lat 
wiarą we Wcielenie i miłość Boga tworzymy chrze-
ścijańską historię. Nie można nas redukować tylko 
do roli płatników podatków, chociaż to nasz udział 
(nie ateistów) stanowi większość w finansach państwa. 
Więc, to z naszych pieniędzy państwo (tzn. my) dotuje 
Kościołowi jego służbę społeczeństwu, również temu 
antykrelykalnemu.

Niech ateiści utrzymują ateistów, a wierzący 
wierzących. Życie bez praw, to bezprawie. Życie 
bez wartości to bezwartościowe życie. Im więcej 
bezprawia i bezwartości tym więcej chaosu i bez-

rozumności. Przecież miarą ludzkiej mądrości 
jest znajomość praw rządzących kosmosem i od-
najdywanie wartości, które te prawa wypełnią. 
W naturalnym porządku poznania każde zmysłowe do-
świadczenie ma być źródłem umysłowej refleksji, aby 
człowiek mógł wrócić do źródła swojego ducha. Bóg 
stał się człowiekiem, abyśmy w człowieku odnaleźli 
drogę do Boga. Bóg stał się człowiekiem, abyśmy 
przestali się Go lękać, rajskim lękiem Adama. Bóg 
stał się człowiekiem, abyśmy przestali bać się ludzi, 
jakbyśmy byli przeklętym potomstwem Kaina. Bóg 
stał się człowiekiem, abyśmy Go widzieli w każdym 
człowieku, nawet w lustrze. Bóg stał się opłatkiem, 
abyśmy Go mogli połamać między sobą - na zgodę.

Andrzej Dżoń



str. 8    

IDŹ ogłoś to po górach

U Sióstr …

Komunikat na rozpoczęcie Roku Życia 
Konsekrowanego

Drodzy Siostry i Bracia,
Z woli papieża Franciszka od pierwszej niedzieli 

Adwentu 2014 roku do 02 lutego roku 2016  w całym 
Kościele będzie trwał Rok Życia Konsekrowane-
go. Będzie on przeżywany pod hasłem: „Ewangelia, 
proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele 
dzisiaj”. 

Ogłaszając ten Rok w listopadzie 2013 r. papież 
powiedział:  „Życie konsekrowane jest złożone, jest 
pełne łaski ale i grzeszności. W tym roku pragniemy 
uznać i wyznać nasze słabości, pragniemy też z mocą 
pokazać światu ile wśród nas jest świętości i żywotności. 
Jak wiele jest świętości ukrytej w naszych domach, 
klasztorach, ale przez to nie mniej owocnej, która 
sprawia, że konsekrowani są “żywymi ikonami Boga” 
po trzykroć Świętego.

W całym świecie żyje obecnie ok. 950 tys. osób 
konsekrowanych, czyli sióstr zakonnych, braci i ojców, 
osób należących do Instytutów Świeckich i do In-
dywidualnych Form Życia Konsekrowanego. Warto 
sobie uświadomić, że jest ich ponad dwa razy więcej 
niż kapłanów (410 tys.). Wszystkie te osoby oddają 
całych siebie na służbę Bogu i ludziom poprzez na-
śladowanie Jezusa na drodze rad ewangelicznych. Bez 
ich świadectwa i poświęcenia trudno sobie wyobrazić 
życie Kościoła. Mówił o tym 2 lutego 2013 roku 
papież Franciszek: Pomyślmy jednak, co by było, 
gdyby zabrakło sióstr zakonnych w szpitalach, na 
misjach, w szkołach. Wyobraźcie sobie Kościół bez 
sióstr zakonnych! Nie można sobie tego wyobrazić. One 
są tym darem, tym zaczynem, który prowadzi naprzód 
Lud Boży.

W Polsce mamy ok. 35 tys. osób konsekrowanych, 
a to oznacza, że  co tysięczny Polak i Polka jest osobą 
konsekrowaną. Żyją obok nas i między nami. Od 
setek lat  modlitwą, pracą i świadectwem  ubogacają 
życie Kościoła i społeczeństwu. Tak bardzo wrośli 
w naszą codzienność, iż współcześnie prawie ich nie 
zauważamy. Niewiele też o nich słychać w mediach, 
a przecież prowadzone przez nich szpitale, domy 
opieki społecznej, szkoły i przedszkola, różnorakie 
dzieła charytatywne, służą nam i naszym rodzinom. 
Przecież tak wielu z nas korzysta z posługi sakramental-
nej osób konsekrowanych, nawiedza prowadzone przez 
nich sanktuaria, czyta wydawane przez nich książki, 
słucha i ogląda zakonne media. Nikt z nas nie może 
też powiedzieć, iż nie jest dłużnikiem sióstr klauzu-
rowych, które modlą się nieustannie i ofiarują swoje 
życie za nasze zbawienie.

Papież Franciszek dał nam wszystkim bardzo dobrą 
sposobność, byśmy na nowo odkryli wartość całko-
witego poświęcenia się Bogu, którego  świadkami są 
osoby konsekrowane. Byśmy także lepiej poznali życie 
i specyfikę powołania tych ludzi, którzy zrezygnowali 
z kariery, z założenia rodziny, dla większego dobra, 
jakim jest Bóg. 

Zachęcamy Was wszystkich, Bracia i Siostry, do 
większego zainteresowania się życiem osób konse-
krowanych. Często blisko waszych domów jest jakiś 
klasztor, czy dom zakonny. Zainteresujcie się co-
dziennością osób, które w nich żyją, nawiążcie z nimi 
osobisty kontakt, spróbujcie zrozumieć, dlaczego 

5. „Bóg sam przyjdzie i zbawi nas. Wtedy się otworzą oczy ślepych 
i uszy głuchych i rozwiąże się język niemych.” (Iz 35,4-6)

5’. „Tyś jest, który ma przyjść, czy też innego czekamy?... Idźcie, 
oznajmijcie Janowi, coście słyszeli i widzieli: Ślepi widzą, chromi 
chodzą, trędowaci są oczyszczeni, głusi słyszą...” (Mt 2,3-5)
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wybrali taką drogę. Pomoże to w głębszym zrozu-
mieniu własnego powołania oraz odpowiedzialności 
za dar życia, który otrzymaliśmy wszyscy od Boga.

W ciągu najbliższego roku będzie też wiele wydarzeń, 
organizowanych po to, byśmy uświadomili sobie lepiej 
rolę osób konsekrowanych w Kościele. Będziemy 
mogli poznać bogactwo ich charyzmatów, niezwykłe 
życie świętych, różnorodność dzieł, które prowadzą. 
Niech to wszystko prowadzi nas do dziękczynienia 
Bogu, który nieustannie wzywa kobiety i mężczyzn, 
by świadectwem życia konsekrowanego potwierdzali 
głęboką myśl świętej karmelitanki Teresy z Avila, iż 
„temu, kto posiadł Boga, niczego nie braknie. Bóg 
sam wystarczy.”

Niech Rok Życia Konsekrowanego, który rozpoczę-
liśmy w pierwszą niedzielę adwentu, będzie również 
okazją do modlitwy za tych którzy realizują swe 
powołanie w zakonach w Instytutach Świeckich, czy 
w Indywidualnych Formach Życia Konsekrowanego. 
Niech będzie czasem modlitwy o nowe, święte 
powołania do służby Bogu i ludziom we wspólnocie 
Kościoła.

Bp Kazimierz Gurda
Przewodniczący Komisji

ds. Życia Konsekrowanego KEP

6. „Ziemia Zabulona i Ziemia Neftalego, droga morska, za Jordanem, 
Galileia pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światłość 
wielką...”        (Iz 9,1-2) 

6’. „Jezus uszedł do Galilei i mieszkał w Kafarnaum nadmorskim, 
na pograniczu plemion Zabulona i Neftalego, Jezus zaczął 
nauczać...”        (Mt 4,12-17)
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Chcę od kapłanów Chrystusa
(Fragmenty homilii z okazji jubileuszu 100-lat parafii i 40-lat jubileuszu ks. Franciszka Motyki wygłoszonej 

przez ks. dr. Mirosława Socałę SDS)

Dostojny Ks. Jubilacie, Ks. Franciszku, czcigodni 
Kapłani, Drodzy Parafianie, ludu Żabnicki.

Dzisiejsza uroczystość, będzie przede wszystkim 
dziękczynieniem za obecność Chrystusa Eucharystycz-
nego w tej Świątyni przez 100 lat. Rozpoczynamy 
drugą setkę. Dobrze się też dzieje, że w tym momencie 
dostojny Jubilat przeżywa 40-lecie Święceń Kapłań-
skich, bo kapłan, świątynia, sakramenty są ze sobą 
jakby nieodzownie złączone. Dzisiaj też proponuje nam 
przeżywanie tej uroczystości św. kapłan Jan Kanty, 
urodził się 24 czerwca 1390 roku (…). Pozwólcie, 
że zaproszę was do świątyni, gdzie znajduje się jego 
konfesja, jest to kolegiata św. Anny w Krakowie. Jego 
grób ma bardzo symboliczne znaczenie, jest związany 
również z kapłaństwem. 

Centralne miejsce w tzw. Konfesji Jana Kantego prze-
chowującej jego relikwie zajmuje ołtarz. Na osobnym 
postumencie przylegającym do mensy ołtarzowej stoją 
cztery białe stiukowe posągi będące personifikacją 
czterech wydziałów: najlepszego polskiego Uniwer-
sytetu, Akademii Krakowskiej, Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Te wydziały to: filozofia, teologia, prawo 
i medycyna. Unoszą one na swych barkach ozdobną 
trumnę, wykonaną z białego materiału, kryjącą w swoim 
wnętrzu cynową trumienkę ze szczątkami świętego 
profesora. Wokół ołtarza znajdują się cztery wolno-
stojące wysokie kolumny na 12 metrów. Nie są one 
zwieńczone baldachimem jak nad sarkofagiem np. 
w bazylice św. Piotra, stoją wolno. To są następne 
największe kolumny po kolumnie Zygmunta, stojącej 
w Warszawie. Kolumny przy konfesji św. Jana wieńczą 
posągi czterech świętych Janów. Kto to jest? To są 
dwaj świadkowie Jezusowi: św. Jan Chrzciciel i św. 
Jan Ewangelista oraz dwaj doktorzy Kościoła: św. Jan 

Chryzostom (Złotousty) i św. Jan Damasceński. Ostatni 
Ojciec Kościoła na wschodzie. 

Na piedestałach, na podstawach tychże posągów 
umieszczono łacińskie słowa charakteryzujące każdego 
z nich. „Vox” czyli głos, odnosi się do św. Jana Chrzci-
ciela, który był głosem wołającym na pustyni zapo-
wiadającym Chrystusa. Drugie słowo to „Verbum”, to 
też słowo. Ponieważ mowa odnosi się do Ewangelisty, 
który napisał piękną Ewangelię na chwałę Przedwiecz-
nego Słowa, „a Słowo stało się Ciałem”. Następny 
podpis to „Os aureum” czyli złote usta, to dewiza 
św. Jana Chryzostoma słynącego z kaznodziejstwa, 

7. „Otworzę usta moje, w przypowieściach wypowiadać będę rzeczy 
skryte od założenia świata.”      (Ps 77,2) 

7’ „To wszystko mówił Jezus do rzesz w przypowieściach.”
          (Mt 13,34) 
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którego piękne metafory, nauczania, które pisał w IV 
i V wieku w dalszym ciągu są aktualne. I ostatnie: 
„Manus Domini” czyli Ręka Pańska odnoszące się do 
słów Jana Damasceńskiego ze względu na jego umie-
jętność przekazywania tradycji patrystycznej następnym 
stuleciom. To on właśnie, zebrał najpiękniejsze teksty 
z okresu patrystycznego, aby przekazać je w średnio-
wiecze. Odwołujemy się do jego słów bardzo często. 

Możemy powiedzieć, że te napisy na piedestałach 
tychże figur odnoszą się do życia kapłańskiego, bo 
rzeczywiście kapłan w swoim życiu udziela głosu 
Chrystusowi. Chrystus nie ma innej możliwości jak 
przez dary, talenty kapłana, używając jego głosu 
przemawiać do ludzi. Chrystus jest w tym pokorny, 
bo kapłan niejednokrotnie może zawłaszczać swój głos 
czyli nie dać w pełni talentu dla bliźnich. Każda Msza 
święta jest uzależniona od tego, czy kapłan wyda głos. 
Jeśli kapłan choruje i nie da głosu, to jakież byłoby 
uczestnictwo we Mszy św. Głos, który użycza kapłan 
jest głosem Chrystusa.

A słowo? Żeby kapłan zaczął przemawiać, pouczać 
najpierw musi poznać Słowo, poznać Słowo, które 
stało się Ciałem. Poznać Syna Bożego. To poznawanie 
trwa nie tylko w okresie seminaryjnym, przez wy-
kształcenie, ale to Słowo poznaje się przez życie całe. 

Kim dla mnie jest kapłan? Czego oczekuję od 
kapłana? Oczekuję Chrystusa. To trzecie słowo 
odmienione poprzez złote usta. Musi być ciekawość 
Słowa i ciekawość życia ludzkiego w życiu kapłana, 
aby kaznodziejstwo było treściwe. Słowo, które się 
pozna trzeba przeżyć. Dobrze wiecie kiedy słowo 
jest wypracowane, przemyślane, dobrze wypowie-
dziane, gdy kaznodzieja staje i mówi to czym żyje, 
a nie mówi tylko tego, co gdzieś zasłyszał, co gdzieś 
napisano. Żyć Słowem i głosić Słowo to główna 
część kapłańskiego życia. To przede wszystkim bło-
gosławieństwa czynione ręką kapłana. Znamy wielkich 
kapłanów. Znamy moc błogosławieństwa chociażby 
św. Jana Pawła II, czynił to Jezus jego rękami.  
To ważne stwierdzenie, że kapłan, który nie błogosławi, 

to jakby jego ręce były uschnięte. Chcemy tymi rękami 
kapłańskimi czynić wielkie dzieła życia (…).

 Moi drodzy w tym dniu szczególnym kiedy wasz 
rodak czcigodny, dostojny ks. Franciszek celebruje 
tutaj Eucharystię i gdy rozkłada ręce do modlitwy to 
obejmuje wszystkich tu obecnych, ale obejmuje również 
całą parafię. Manus Domini ręka Pańska jest wtedy 
z tobą, czcigodny Jubilacie. Błogosław każdego dnia 
swoim bliskim, dzięki którym zostałeś powołanym do 
kapłaństwa, którzy pomagali ci w drodze, módl się za 
tych, którzy już odeszli, bo taka jest nasza rola, rola 
kapłańska, że z ludu pochodzimy i do ludu jesteśmy 
posłani. 

Zakończę słowami, które są bardzo znamienne, bo 
dzisiaj przeżywamy bardzo mocną krytykę kapłaństwa, 
kapłanów, całego Kościoła Katolickiego. Znalazłem 
kiedyś słowa Fryderyka Nietzschego, który raczej nie 
fascynował się kapłaństwem, ale zapisał takie słowa:

„Lud ma tysiąckrotne prawo do tego, by wręcz 
składać hołd temu rodzajowi człowieka - dobrotli-
wym, prostodusznym i niewinnym istotom kapłańskim, 
które należą do niego i z niego się wywodzą, ale jako 
wyświęceni i wybrani, złożeni w darze dla Jego dobra, 
przed którymi można bezkarnie się wywnętrzyć… 

Chrześcijaństwo wyrzeźbiło chyba najprzedniej-
sze postaci ludzkich społeczności. Postaci wyższego 
i najwyższego katolickiego duchowieństwa. To ludzkie 
oblicze osiąga owo uduchowienie, które wydobywa 
się dzięki ciągłemu przypływowi i odpływowi, dwóch 
rodzajów szczęścia: poczucia władzy i poczucia 
uległości…”

Myślę, że te dwa rodzaje szczęścia - poczucie władzy, 
jako profesora Akademii Krakowskiej i poczucie 
uległości w pokornym życiu u św. Jana Kantego widać 
to wyraźnie. 

Zatem dziękujmy Bogu za każdego kapłana. 
Dziękujmy za jego błogosławieństwo i za to, że daje 
nam Chrystusa również w tym kościele. Kim jest dla 
mnie kapłan? Jest drugim Chrystusem. Czego chcę od 
kapłanów? Chcę Chrystusa. Amen!

8. „On im będzie Pasterzem, a Ja będę im Bogiem.” (Ezech 34, 20-24)

8’. „Jam jest pasterz dobry i znam owce moje, a owce moje 
mnie znają, tak jak Ojciec mnie zna, a ja znam Ojca.” 
        (J 10,14-16).
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ŻYWY RÓŻANIEC 
– ŻYWY KOŚCIÓŁ – ŻYWA WIARA

RÓŻA ŚW. TERESY z AVILLA
Teresa de Cepeda y Ahumada urodziła się 28 

marca 1515 r. w Hiszpanii. Pochodziła ze szlachec-
kiej i zamożnej rodziny zamieszkałej w Avila. Miała 
dwie siostry i dziewięciu braci. Czytanie żywotów 
świętych tak rozbudziło jej wyobraźnię, że postano-
wiła uciec do Afryki, aby tam z rąk Maurów ponieść 
śmierć męczeńską. Miała wtedy zaledwie 7 lat. Zdołała 
namówić do tej wyprawy także młodszego od siebie 
brata, Rodriga. Na szczęście wuj odkrył ich plany 
i w porę zawrócił oboje do domu. Kiedy przygoda się 
nie powiodła, Teresa obrała sobie na pustelnię kącik 
w ogrodzie, by naśladować dawnych pokutników 
i pustelników

W wieku15 lat, Teresa została oddana do internatu 
augustianek w Avila. Jednak ciężka choroba zmusiła 
ją do powrotu do domu. Kiedy poczuła się lepiej, 
w 20. roku życia wstąpiła do klasztoru karmelitanek 
w tym samym mieście. Zastała tam wielkie rozluźnienie. 
Siostry prowadziły życie na wzór wielkich pań. Przyj-
mowały liczne wizyty, a ich rozmowy były dalekie od 
ducha Ewangelii. Już wtedy powstała w Teresie myśl 
o reformie. Złożyła śluby zakonne w roku 1537, ale 
nawrót poważnej choroby zmusił ją do chwilowego 
opuszczenia klasztoru. Powróciła po roku. Wkrótce 
niemoc dosięgła ją po raz trzeci, tak że Teresa była już 
bliska śmierci. Jak wyznaje w swoich pismach, została 
wtedy cudownie uzdrowiona. Pisze, że zawdzięcza to 
św. Józefowi. Odtąd będzie wyróżniać się nabożeń-
stwem do tego właśnie świętego. Choroba pogłębiła 
w Teresie życie wewnętrzne. Poznała znikomość świata 
i nauczyła się rozumieć cierpienia innych. Podczas 
długich godzin samotności i cierpienia zaczęło się jej 
życie mistyczne i zjednoczenie z Bogiem. Utalentowana 

i wrażliwa, odkryła, że modlitwa jest tajemniczą bramą, 
przez którą wchodzi się do „twierdzy wewnętrznej”.  
Mistyczka i wizjonerka, a jednocześnie osoba o umy-
słowości wielce rzeczowej i praktycznej.

Pewnego dnia, w 1557 r., wpatrzona w obraz 
Chrystusa ubiczowanego, Teresa doznała przemiany 
wewnętrznej. Uznała, że dotychczasowe ponad 20 lat 
spędzone w Karmelu nie było życiem w pełni zakonnym. 
Zrozumiała także, że wolą Bożą jest nie tylko jej własne 
uświęcenie, ale także uświęcenie jej współsióstr; że 

9. „Raduj się wielce Jeruzalem. Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy 
i zwycięski. Pokorny - jedzie na osiołku.”    (Zach 9, 9)

9’. „Jezus znalazłszy osiołka wsiadł na niego. Usłyszawszy, że Jezus 
przychodzi do Jerozolimy, wzięli gałązki palmowe i wyszli na jego 
spotkanie, wołając: Hosanna! Błogosławiony, który przybywa 
w imię Pańskie, Król Izraela!”    (J 12,12-14)
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klasztor powinien być miejscem modlitwy i pokuty, 
a nie azylem dla wygodnych pań. 

W tym czasie Teresa doświadczyła przeżyć mistycz-
nych, które przekazała w swoich pismach. W roku 
1560 przeżyła wizję piekła. Wstrząsnęła ona nią 
do głębi, napełniła bojaźnią Bożą oraz zatroska-
niem o zbawienie grzeszników i duchem apostolskim 
ratowania dusz nieśmiertelnych.

 Miała szczęście do wyjątkowych kierowników 
duchowych: św. Franciszka Borgiasza (1557) i św. Piotra 
z Alkantary (1560-1562), który właśnie dokonywał 
reformy w zakonie franciszkańskim.

Teresa zabrała się najpierw do reformy domu kar-
melitanek w Avila. Kiedy jednak zobaczyła, że to jest 
niemożliwe, za radą prowincjała karmelitów i swojego 
spowiednika postanowiła założyć nowy dom, gdzie 
można by było przywrócić pierwotną regułę zakonną. 
Na wiadomość o tym zawrzało w jej klasztorze. 
Wymuszono na prowincjale, by odwołał zezwolenie. 
Teresę przeniesiono karnie do Toledo. Reformatorka nie 
zamierzała jednak ustąpić. Dzięki pomocy św. Piotra 
z Alkantary otrzymała od papieża Piusa IV breve, 
zezwalające na założenie domu o pierwotnej regule. 
W roku 1562 zakupiła skromną posiadłość w Avila, 
dokąd przeniosła się z czterema ochotniczkami. W roku 
1567 odwiedził Avila przełożony generalny karmelitów, 
Jan Chrzciciel de Rossi. Ze wzruszeniem wysłuchał 
wyznań Teresy i dał jej ustne zatwierdzenie oraz zachętę, 
by zabrała się także do reformy zakonu męskiego. 
Ponieważ przybywało coraz więcej kandydatek, Teresa 
założyła nowy klasztor w Medina del Campo (1567).

Tam spotkała neoprezbitera - karmelitę, 25-letniego 
o. Jana od św. Macieja (to przyszły św. Jan od Krzyża, 
reformator męskiej gałęzi Karmelu). On również bolał 
nad upadkiem reguły w swoim zakonie. Postanowi-
li pomagać sobie w przeprowadzeniu reformy. Bóg 
błogosławił reformie, gdyż mimo bardzo surowej 
reguły zgłaszało się coraz więcej kandydatek. W roku 
1568 powstały klasztory karmelitanek reformowanych 
w Malagon i w Valladolid, w roku 1569 w Toledo 

i w Pastrans, w roku 1570 w Salamance, a w roku 
1571 w Alba de Tormes. Z polecenia wizytatora apo-
stolskiego Teresa została mianowana przełożoną sióstr 
karmelitanek w Avila, w klasztorze, w którym odbyła 
nowicjat i złożyła śluby. Zakonnic było tam ok. 130. 
Przyjęły ją niechętnie i z lękiem. Swoją dobrocią 
i delikatnością Teresa doprowadziła jednak do tego, że 
i ten klasztor przyjął reformę. Pomógł jej w tym św. 
Jan od Krzyża, który został mianowany spowiednikiem 
w tym klasztorze.

Nie wszystkie klasztory chciały przyjąć reformę. 
Siostry zmobilizowały do „obrony” wiele wpływowych 
osób. Doszło do tego, że Teresie zakazano tworzenia 
nowych klasztorów (1575). Nałożono na nią nawet 
„areszt domowy” i zakaz opuszczania klasztoru w Avila. 
Nasłano na nią inkwizycję, która przebadała pilnie jej 
pisma, czy nie ma tam jakiejś herezji. Nie znaleziono 
wprawdzie niczego podejrzanego, ale utrzymano zakaz 
opuszczania klasztoru. W tym samym czasie prześla-
dowanie i niezrozumienie dotknęło również św. Jana 
od Krzyża, którego więziono i torturowano.

Klasztor w Avila otrzymał polecenie wybrania nowej 
ksieni. Kiedy siostry stawiły opór, 50 z nich zostało 
obłożonych klątwą kościelną. Teresa jednak nie załamała 
się. Nieustannie pisała listy do władz duchownych 
i świeckich wszystkich instancji, przekonując, prostując 
oskarżenia i błagając. Dzieło reformy zostało osta-
tecznie uratowane. Dzięki możnym obrońcom zdołano 
przekonać króla i jego radę. Król wezwał nuncjusza 
papieskiego i polecił mu, aby anulował wszystkie 
drastyczne zarządzenia wydane względem reformato-
rów (1579). Teresa i Jan od Krzyża odzyskali wolność. 
Mogli bez żadnych obaw powadzić dalej wielkie dzieło. 
Karmelici i karmelitanki zreformowani otrzymali 
osobnego przełożonego prowincji. Liczba wszystkich, 
osobiście założonych przez Teresę domów, doszła do 15. 
Św. Jan od Krzyża zreformował 22 klasztory męskie. 
Grzegorz XIII w roku 1580 zatwierdził nowe prowincje: 
karmelitów i karmelitanek bosych.

10. „Uderzę w Pasterza, a rozproszą się owce trzody.” (Zach 13,7)

10’. „Wówczas opuścili go wszyscy uczniowie i uciekli.”
         (Mt 5,5) 
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Pan Bóg doświadczył Teresę wieloma innymi cier-
pieniami. Trapiły ją nieustannie dolegliwości ciała, jak 
choroby, osłabienie i gorączka. Równie ciężkie były 
cierpienia duchowe, jak oschłości, skrupuły, osamot-
nienie. Wszystko to znosiła z heroicznym poddaniem 
się woli Bożej.

Zmarła 4 października 1582 r. w wieku 67 lat 
w klasztorze karmelitańskim w Alba de Tormes koło 
Salamanki. Tam, w kościele Zwiastowania NMP, 
znajduje się jej grób. Została beatyfikowana w roku 
1614 przez Pawła V, a kanonizował ją w roku 1622 
Grzegorz XV.

Św. Teresa z Avila jest patronką Hiszpanii, miast 
Avila i Alba de Tormes; karmelitów bosych, karmelitów 
trzewiczkowych, chorych - zwłaszcza uskarżających 
się na bóle głowy i serce, dusz w czyśćcu cierpiących.

W ikonografii św. Teresa przedstawiana jest w habicie 
karmelitanki. Jej atrybutami są: anioł przeszywający 
jej serce strzałą miłości, gołąb, krzyż, pióro i księga, 
napis: „Misericordias Domini in aeternum cantabo”  
(Miłosierdzie Pana na wieki będę śpiewał), strzała.

 Z „RAD I PRZESTRÓG 
MATKI TERESY OD JEZUSA”:

W towarzystwie wielu zawsze mówić mało.

Nigdy nie obstawać zbytnio przy zdaniu swoim, 
zwłaszcza w rzeczach małej wagi.

Wszystkie mowy i rozmowy twoje staraj się zawsze 
zaprawić jaką wzmianką i zwrotem ku rzeczom 
duchownym; tym sposobem ustrzeżesz się próżnych 
słów i obmów.

Nigdy nie twierdź tego, czego nie wiesz na pewno.

Nigdy się do niczego nie wtrącaj ze swoim zdaniem, 
chyba, że cię o nie pytają, albo, że miłość bliźniego 
tak każe.

Nie myśl o cudzych wadach, ale myśl o cnotach 
bliźniego; wad swoich tylko wypatruj.

Na jedzenie, czy dobrze przyprawione czy źle 
nie narzekaj: pamiętaj, że Panu Jezusowi podawali 
żółć i ocet.

Co do rzeczy, które do ciebie nie należą, nie bądź 
ciekawą; nie mów o nich ani nie pytaj o nie.

Pilnie uważaj, jak prędko ludzie się zmieniają 
i jak mało można na nich polegać; więc swoją ufność 
mocno oprzyj na Bogu, który się nie zmienia.

NICZYM SIĘ nie trwóż, Niczego się nie lękaj, 
Wszystko przemija, Bóg się nie zmienia.
Cierpliwość osiąga wszystko.
Kto ma Boga, niczego mu nie brak 
(słowa te święta nosiła z sobą wypisane na zakładce 

brewiarza)

Róża 
św. TERESY z AVILLA 

1.  Fijak Rozalia

2. Jurasz Anna

3. Jurasz Aleksandra

4. Jurasz Edyta

5. Kupczak Joanna 

6. Pochopień Katarzyna

7. Duraj Stefania

8. Dyrlaga Marta

9. Pawlik Teresa

10. Gaweł Urszula

11. Ciemała Regina

12. Caputa Iwona

13. Sołtysek Teresa

14. Birger Zofia

15. Dziedzic Stanisława
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Z kroniki parafialnej
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Dlaczego tak trudno w Polsce być dumnym ze 
swojego chrześcijaństwa? Dziesięciolecia mijają od 
upadku komunizmu, a coraz częściej wmawia się 
nam, że publiczne wyznawanie wiary rani ateistów, 
którzy jeszcze nie przeprosili za wszystkie rany zadane 
naszemu narodowi. Dlaczego niektórzy z wyznawców 
Chrystusa muszą się tłumaczyć z ze znaku krzyża, 
z wierności, z modlitwy? Nie ukrywający swojej wiary 
w Jezusa aktor, sportowiec, artysta jest traktowany 
jak talib, albo nawiedzony. Dlaczego życie wiarą jest 
traktowane jako manifestacja, a nie jako alternatywny 
do śmierci sposób na życie? Podpowiedź daje nam 
artykuł Grzegorza Górnego, zamieszczony na stronie 
Stacja7.Pl, 5-23 grudnia, nr 52.

KOŚCIÓŁ, CZYLI KTO?
Kościół to „oni” a nie „my”. Nie mamy poczucia iden-

tyfikacji, traktujemy Kościół jako instytucję zewnętrzną. 
To tak, jakby odpowiadając na pytanie o polskość, 
mówić jedynie o rządzie, władzach czy elitach.

W mediach często można się dziś spotkać z wynikami 
sondaży, które mówią, iż Polacy krytycznie określają 
Kościół, a jego wizerunek w ich oczach pozostawia 
wiele do życzenia. Już samo takie postawienie sprawy 
powinno wywoływać zdziwienie i – co znamienne – 
żadnego zaskoczenia nie powoduje.

  Jeśli wierzyć danym Głównego Urzędu Staty-
stycznego, 93 proc. mieszkańców naszego kraju to 
wierni Kościoła katolickiego. Tak więc zbiory Polaków 
i katolików nie są zbiorami rozłącznymi lecz 
w olbrzymiej części właśnie łącznymi, a niektórzy 
twierdzą, że nawet w dużej mierze tożsamymi. A jednak 
nasi rodacy zupełnie inaczej reagują, gdy bada się ich 
stosunek do Polski i polskości z jednej strony, a Kościoła 

i katolicyzmu z drugiej. Pytanie o Polskę jest dla nich 
pytaniem o nich samych. Czują się częścią tej zbiorowo-
ści. W ich odpowiedziach pojawia się wówczas słowo 
„my”: „Bo my, Polacy, już tacy jesteśmy... Nieistotne 
– przedsiębiorczy czy leniwi, bohaterscy czy bojaźliwi, 
kreatywni czy naśladowczy, ale jednak „my”... Pytanie 
o Kościół dotyczy natomiast nie „nas”, lecz „ich”.

  Kiedy przeciętny obywatel naszego państwa słyszy 
w radiu lub telewizji, że Kościół w Polsce powinien 
w jakiejś sprawie coś zrobić, to uruchamia się w nim od 
razu automatyzm myślowy i adresatami owego postulatu 
czyni biskupów oraz księży. Kościół bowiem to „oni” 
czyli duchowni, a nie „my”. Nie ma więc poczucia 
identyfikacji z Kościołem, który traktowany jest jako 
instytucja zewnętrzna. To tak, jakby odpowiadając na 
pytanie o polskość, mówić jedynie o rządzie, władzach 
czy elitach.

  Można zatem powtórzyć za arcybiskupem Granady 
Francisco Javierem Martinezem, że w Polsce, podobnie 
jak w wielu innych krajach świata, doszło do skoloni-
zowania mentalności współczesnych chrześcijan przez 
kulturę laicką. Co to znaczy? Otóż zdaniem hiszpań-
skiego hierarchy, powszechnym zjawiskiem stało się 
dziś to, iż chrześcijanie myślą o sobie i rozumieją 
samych siebie już nie w kategoriach swojej własnej 
religii, ale w kategoriach sekularnych, które pozostają 
obce ich tradycji. Mało tego: ów proces zaszedł tak 
daleko, że większość z nich nie ma nawet pojęcia, 
iż myśląc o swojej własnej religii, posługują się 
obcymi im kryteriami i pojęciami. Jako swój własny 
przyjmują bowiem zeświecczony sposób widzenia, 
w którym religia jawi się jako rzeczywistość znajdująca 
się obok ich życia. Z tego też powodu Polacy, pytani 
o stosunek do Kościoła, traktują go jak coś zewnętrznego 
wobec nich, a nie jak organizm, którego sami są częścią 
i z którym współodczuwają. Udzielając więc odpowiedzi, 
nie zdają sobie sprawy, że pytanie dotyczy właśnie ich.

  Z drugiej strony badania opinii publicznej, zwłaszcza 
zaś tak zwane sondaże bezpośrednie, pozostają mało 
wiarygodne. Większość ocen ujawnianych podczas 
ankiet charakteryzuje się bowiem ulotnością, przypad-
kowością, efektem odbicia czyli powtarzaniem sądów 

11. „I wzięli trzydzieści srebrników, zapłatę oszacowanego... którego 
oszacowali synowie Izraela i dali je na pole garncarzowe.”

        (Zach 11,13; Jer 32, 6-9)

11’. „Judasz... odniósł trzydzieści srebrników... mówiąc: zgrzeszyłem 
wydając krew sprawiedliwego... a przedniejsi kapłani nara-
dziwszy się kupili za nie pole garncarzowe.”  (Mt 27, 3-8)
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zasłyszanych w mediach oraz tym, że nie odzwier-
ciedlają mocnych tożsamości. W odniesieniu do tak 
subtelnej dziedziny, jak rzeczywistość religijna, sytuacja 
komplikuje się jeszcze bardziej. Najczęściej bowiem 
jako wielcy grzesznicy deklarują się osoby żyjące 
Ewangelią. I odwrotnie: indyferentni religijnie przed-
stawiają się zazwyczaj jako tak zwani porządni ludzie, 
nie popełniający grzechów, a jedynie drobne błędy. 
Gorliwi katolicy, głęboko zanurzeni w duchowości 
chrześcijańskiej, uważają swe życie religijne za nędzne 
i ułomne, zaś letni i obojętni nie mają sobie w tej kwestii 
nic do zarzucenia. Często więc osobiste deklaracje nie 
tyle rozjaśniają, ile zaciemniają rzeczywistość.

Warto też zdać sobie sprawę z pewnego faktu, który 
odgrywa dużą rolę w naszej współczesnej cywilizacji 
informacyjnej. Otóż, w rzeczywistości (w sensie onto-
logicznym) tzw. opinia publiczna nie istnieje. Realnymi 
podmiotami są ośrodki opiniotwórcze, które dopiero – 
jak sama nazwa wskazuje – „tworzą opinię”. Opinia 
publiczna nie jest więc podmiotem wydarzeń, lecz raczej 
przedmiotem kreacji. Ośrodki formowania zbiorowej 
wyobraźni narzucają zatem określoną narrację, która 
dziś jest odzwierciedleniem dominującej kultury 
sekularnej. Ta ostatnia traktuje chrześcijaństwo jak 
swego konkurenta, nic zatem dziwnego, że Kościół 
nie jest, delikatnie mówiąc, ulubieńcem współczesnych 
mediów.

  Sytuacja, w której chrześcijanie stają się obiektem 
ataków, nie powinna budzić zdziwienia. Sam Jezus 
głosił przecież, że Kościół jest znakiem sprzeciwu 
i zapowiadał prześladowania swych uczniów. Dziś 
zresztą wyznawcy Chrystusa są w Polsce w komfor-
towej sytuacji, gdyż nie grożą im krwawe represje, 
lecz raczej subtelne formy szykan.

Kampanie medialne, kreujące wizerunek duchownych 
jako miłośników luksusu lub pedofilów, wpisują się 
w logikę obecności Kościoła w świecie. Mechanizm 
tych akcji jest podobny – zgorszenie złem. Pojawia 
się jednak zasadne pytanie: czy my jako chrześcija-
nie sami nie dajemy powodu do takiego zgorszenia? 
Odpowiedzi udzieliła swego czasu Matka Teresa 
z Kalkuty. Zagadnięta przez dziennikarza, skąd się 

bierze zło w Kościele, kto jest temu winien, odrzekła 
krótko: „Ja i ty”.

  Kościół bowiem to nie instytucja złożona z papieża, 
biskupów i księży, ale mistyczne Ciało Chrystusa, 
którego członkami są sami wierni. To Lud Boży 
składający się z wierzących w jedyną drogę zbawczą, 
którą wskazał nam Jezus. Dla katolika to rzeczywistość 
głęboko wewnętrzna, a nawet wręcz intymna, gdyż 
sakramentalnej bliskości z Bogiem można doświadczyć 
tylko w Kościele.

  Ocenianie błędów Kościoła powinno być więc 
dla katolików w jakiejś części rachunkiem sumienia. 
Niestety, często staje się okazją do publicznego osądu 
i oskarżenia, wypowiadanego – po pierwsze: z pozycji 
zewnętrznego obserwatora, po drugie: z poczuciem 
kogoś, kto sam nie dostarcza powodów do zgorszenia.

Kryje się za tym fałszywa wizja chrześcijaństwa, 
myląca go z angelizmem. Prawda jest bowiem taka, 
że chrześcijanie nieustannie dostarczają powodów do 
zgorszenia, ponieważ są grzesznikami. Można więc, 
parafrazując Gogola, powiedzieć: „Czym się gorszycie? 
Samymi sobą się gorszycie.”

  Wytworem skolonizowanej mentalności chrześci-
jaństwa jest często spotykana dziś w Polsce autodefi-
nicja katolików jako „wierzących i niepraktykujących”. 
W ślad za Fabrice’m Hadjadjem należałoby nazwać to 
zjawisko „wiarą demoniczną”. W nowotestamentowym 
Liście św. Jakuba znajduje się bowiem stwierdzenie: 
„Wierzysz, że jest jeden Bóg? – słusznie czynisz, lecz 
także złe duchy wierzą i drżą” (Jk 2,19). Demony mają 
więc wiarę, ale co z tego, skoro jej nie praktykują?

  Wierzą w Boga, ale nie wyciągają z tego praktycz-
nych konsekwencji, nie oddają Mu czci i odmawiają 
pełnienia Jego woli. Ich wiara jest samą kwintesencją 
duchowości, ponieważ nie ma w niej ani krzty pociągu 
do materii. Warto mieć więc w pamięci przestrogę 
Jezusa, który zapowiadał, że w dniu Sądu Ostateczne-
go lżej będzie Sodomie niż Kafarnaum, choć w tym 
pierwszym mieście żyli otwarci bluźniercy, a w drugim 
ludzie pobożni. Problem polegał jedynie na tym, że 
w przypadku tych ostatnich nie było związku między 
ich wiarą a życiem.

12. „Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, 
lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie… Tak jest napisane: Mesjasz 
będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie.” (Łk 24,7.46)

12’. „Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział.”
(Mt 28,6 )
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  „Rodzina chrześcijańska jest pierwszą wspólnotą powołaną do 
głoszenia Ewangelii osobie ludzkiej, która jest w stałym rozwoju,         
i doprowadzenia jej, poprzez stopniowe wychowanie i katechezę, do 
pełnej dojrzałości ludzkiej chrześcijańskiej.” 

                 (Familiaris Consortio, Jan Paweł II) 
 

 
KATOLICKA PORADNIA RODZINNA 

przy Parafii Matki Bożej Częstochowskiej 
w Żabnicy 

 
ZAPRASZAMY: 
  
Styczeń  7  i  21 
Luty  4  i  12 
Marzec  4  i  18 
Kwiecień 1  i  15 
Maj  6  i  20 
Czerwiec 3  i  17 
Lipiec  1  i  15 
Sierpień 5  i  19 
Wrzesień 2  i  16 
Październik 7  i  21 
Listopad 4  i 18 
Grudzień 2  i  16 
 
 
Czynna w godz. 16oo-18oo 
 

Możliwość umówienia spotkania  
z prowadzącą poradnię   
P. Moniką Figura  
tel.: 694 143 829 
 

Szczegółowe informacje o poradniach i terminach kursów  
www.dlanarzeczonych.eu 
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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:

04.01.2014r. - Artur WOREK, s. Rafała i Agnieszki
25.01.2014r. -  Albert Adam WIERCIGROCH, s. Roberta i Małgorzaty
08.02.2014r. -  Martyna Helena MOTYKA, c. Bartłomieja i Barbary
15.03.2014r. -  Zofia Sylwia KUPCZAK, c. Tomasza i Sylwii
15.03.2014r. - Karol Franciszek KOLARCZYK, s. Marka i Anny
22.03.2014r. -  Justyna Maria SERAFIN c. Mateusza i Aleksandry
22.03.2014r. - Aleksandra Wiktoria BURY, c. Roberta i Katarzyny
29.03.2014. - Nikola Anna WOJTYŁA, c. Szymona i Edyty
06.04.2014. - Dawid MYSŁAJEK, s. Michała i Alicji
21.04.2014r. - Maria PAŹDZIORKO, c. Marka i Katarzyny
26.04.2014r. - Ewelina POCHOPIEŃ, c. Damiana i Katarzyny
26.04.2014r. - Jan KUPCZAK, s. Sławomira i Katarzyny
17.05.2014r. - Anna ZAWADA, c. Krzysztofa i Barbary
18.05.2014r. - Aleksandra Karolina HULBÓJ, c. Adriana i Anny
07.06.2014r. - Kamil KAPICA, s. Martyna i Izabeli
07.06.2014r. - Zuzanna STRZAŁKA, c. Mariusza i Marty
14.06.2014r. - Michał SZARY, s. Ryszarda i Agnieszki

Minął Rok Pański 2014
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OBIETNICE DO SPEŁNIENIA

13. „A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie 
i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.” 

(J 14,3)



str. 23      

IDŹ ogłoś to po górach

05.07.2014r. - Patrycja Anna KUPCZAK, c. Dawida i Zuzanny
06.07.2014r. - Piotr KOZIEŁ, s. Mariana i Elżbiety
26.07.2014r. - Karol Oskar BEDNARZ, s. Jerzego i Elżbiety
26.07.2014r. - Tomasz Edward BŁACHUT, s. Sławomira i Barbary
15.08.2014r. - Julia EISLER, c. Wojciecha i Dominiki
16.08.2014r. - Oliwia PAWLUS, c. Szymona i Renaty
31.08.2014r. - Aleksandra Helena BIEGUN, c. Piotra i Małgorzaty
06.09.2014r. - Olga BEDNARZ, c. Łukasza i Barbary
12.09.2014r. -  Karol Krzysztof GOLEC, s. Krzysztofa i Magdaleny
14.09.2014r. - Jakub PIECZARKA, s. Krzysztofa i Magdaleny
14.09.2014r. - Paulina Joanna TETŁAK, c. Pawła i Barbary
20.09.2014r. - Urszula Joanna DONOCIK, c. Michała i Anety
20.09.2014r. - Kaja Karolina KUPCZAK, c. Pawła i Eweliny
27.09.2014r. - Marta Maria CHOWANIEC, c. Krzysztofa i Barbary
11.10.2014r. - Karolina KRZUS, c. Józefa i Agaty
25.10.2014r. - Anita Maria BIEGUN, c. Piotra i Moniki
25.10.2014r. - Szymon MICHALIK, s. Bartosza i Lidii
09.11.2014r. - Filip DUDKA, s. Dariusza i Wiolety
15.11.2014r. - Lena Maria RYKAŁA, c. Jacka i Edyty
21.11.2014r. - Nadia LIPSKI, c. Piotra i Ilony
22.11.2014r. - Patryk Andrzej PILORZ, s. Przemysława i Doroty
06.12.2014r. - Michał Damian KALFAS, s. Damiana i Sonii 
07.12.2014r. - Wojciech Jan BIEGUN, s. Daniela i Teresy
14.12.2014r. - Zofia BABUŚKA, c. Tadeusza i Elżbiety
20.12.2014r. - Stanisław PENK, s. Marcina i Magdaleny 
28.12.2014r. - Lena Bogusława CABAJ, c. Szymona i Lilianny

14. ”Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu 
i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie 
niebieskim.”        (Mt 8,11)
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Odeszli z nadzieją zmartwychwstania...
24.12.2013r. - † Józef JURASZ l. 52
28.12.2013r. - † Maria KUPCZAK l. 85
31.12.2013r. - † Aleksandra ŻYREK l. 77
16.01.2014r. - † Józef LUDGAR l. 75
29.01.2014r. - † Anna GOLEC l. 76
09.02.2014r. - † Andrzej BEDNARZ l. 50
15.02.2014r. - † Czesław GODZIŃSKI l. 54
27.02.2014r. - † Maria MACIEJOWSKA l. 48
11.03.2014r. -  † Edward KORCZYŃSKI  l. 37
12.03.2014r. - † Anna KUPCZAK l. 89
22.03.2014r. - † Czesław DUNAT l. 76
14.04.2014r. - † Maria WOJTYŁA l. 91
27.04.2014r. - † Karol JARCO l. 98
05.05.2014r. - † Aniela CHOWANIEC l. 92
16.05.2014r. - † Piotr SABURA l. 66
23.06.2014r. - † Zofia ROMAŃSKA l. 64
18.07.2014r. - † Tadeusz SZARY l. 59
13.09.2014r. - † Maria SZCZOTKA l. 51
13.09.2014r. - † Kazimierz ZAWADA l. 84
14.09.2014r. - † Anna KRZUS l. 79
15.09.2014r. - † Anna FIGURA l. 33
28.09.2014r. - † Józef DUDKA l. 54
01.10.2014r. - † Zofia KUPCZAK l. 69
08.10.2014r. - † Aleksandra FIGURA l. 42
16.10.2014r. - † Jadwiga ŻYREK l. 81
16.10.2014r. - † Julian KRZUS l. 71 
21.10.2014r. - † Marek ŻYREK l. 22
29.10.2014r. - † Halina JANUSZ l. 54
09.11.2014r. - † Wiktoria TETŁAK l. 88
16.11.2014r. - † Krzysztof URBAŃCZYK l. 56
25.11.2014r. - † Stefania JURASZEK l. 82
28.11.2014r. - † Aniela CHOWANIEC l. 89

„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)

15. ”Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego 
razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według 
jego postępowania.”     (Mt 16,27)
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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
04.01.2014r. - Rafał WOREK i Agnieszka ŚLEZIAK
21.04.2014r.  Mirosław JANOSZEK i Katarzyna JARCO
14.06.2014r. - Adrian MIKŁASZ i Monika BIEGUN
21.06.2014r. - Damian KALFAS i Sonia HALAMA
09.08.2014r. - Grzegorz BEDNARZ i Elżbieta GLUZA
09.08.2014r. - Tomasz TETŁAK i Magdalena KRZUS
16.08.2014r. - Leszek MATEJA i Iwona ŁYSIEŃ
23.08.2014r. - Grzegorz URBAŚ i Ewa DZIEDZIC
30.08.2014r. - Wojciech ZIĘBA i Magdalena WILCZEK
06.09.2014r. - Piotr MAŚLANKA i Katarzyna BIAŁEK
13.09.2014r. - Wojciech SZOŁTYSEK i Agnieszka SZCZEPANEK
27.09.2014r. - Paweł ŻYREK i Marta SOCHA
04.10.2014r. - Kamil WĄDRZYK i Bożena CHMIEL
04.10.2014r. - Kazimierz DUBEL i Magdalena SZCZOTKA
18.10.2011r. - Marcin KRZUS i Karolina BIEGUN
08.11.2014r. - Jerzy BIAŁOŻYT i Dominika MURAŃSKA
 
Poza Parafią...

Kacper PASTERNAK i Katarzyna MIESZCZAK – LALIKI
Marcin HARAT i Justyna GRZEGORCZYK – CISIEC 
Dariusz KASOŃ i Katarzyna RĄCZEK – KOCIERZ MOSZCZANICKI
Szymon KUPCZAK i Magdalena DZIEDZIC – SOPOTNIA MAŁA
Szczepan WOJTYŁA i Marta OMYŁA – GLINKA 
Leszek MATEJA i Ilona ŁYSIEŃ – SÓL-KICZORA
Piort MAŚLANKA i Katarzyna BIAŁEK – ŁĘKAWICA
Marcin KUCZAK i Beata BOBEK – RAJCZA
Dariusz MOTYKA i Bożena MICHALEC – KRZYŻOWA

16. „Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: 
To ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą.”

(Mt 24,5)
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„Kocha się naprawdę i do końca tylko wówczas gdy kocha się zawsze
w radości i smutku bez względu na dobry czy zły los.”
            św. Jan Paweł II

CZCIGODNI JUBILACI 
ROKU PAŃSKIEGO 2014 W ŻABNICY

17. „Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie 
domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.”  (Mt 24,44)

ZŁOTY JUBILEUSZ 
Rozalia i Jan Jarco
Genowefa i Stanisław Kupczak
Zofia i Władysław Kupczak 
Maria i Stanisław Pawlik
Helena i Jan Wąż
Anna i Józef Wojtyła
Maria i Józef Wojtyła
Anna i Józef Worek

DIAMENTOWY JUBILEUSZ
Maria i Stanisław Chowaniec
Wanda i Michał Krawiec
Władysława i Stanisław Rubys

66 ROCZNICA ŚLUBU
Maria i Franciszek Leśniowscy
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18. „Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi, tego Syn 
Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej chwale 
oraz w chwale Ojca i świętych aniołów.”   (Łk 9,26)

WYDOBYĆ NA WIERZCH DOBRO
Kazanie ks. Zbigniewa Skrzypa na dziękczynnej Mszy św. za 50-lecie szkoły w Żabnicy

Jest taka ziemia czasem większa - czasem mniejsza
czasem dłużej uprawiana - a czasem krócej
bliższa od domu – lub dalsza. Ziemia pełna skarbów.
TO ZIEMIA, KTÓREJ NA IMIĘ SZKOŁA.
Oto na jednym poletku niezwykłe cuda biologii, 
na innym bajeczne krajobrazy geografii, 
na jeszcze innym prawidła fizyki i wzory matematyki.
Mamy poletko mądrości języka polskiego, 
które upiększa nasze życie - tak jak kwiaty niejedne urodziny.
Tu znów pole starożytnych dat i nowych wydarzeń historycznych, 
a tam doświadczeń chemicznych.
Nie brak i kawałków przepięknych talentów plastyki
chwytającej za serce muzyki
są też i obce języki. 

Czcigodni Księża - na czele z Ks. Proboszczem Jackiem Jaskiernią! 
Szanowna Pani Dyrektor! Panie Wójcie! Drodzy nauczyciele, uczniowie i absolwenci! 
Wszyscy, którzy tworzyli i nadal tworzą środowisko naszej szkoły!
  
TU I TERAZ – zebrała nas  ZŁOTA JUBILATKA 
Staje dziś ubrana w 5 DEKAD 
istnienia na żabnickiej ziemi  - SKARBCA NAUKI, 
otwieranego przez NAUCZYCIELI, 
abyś - wiedział
abyś – umiał
abyś – za poetką dziś – powtarzał:

Moja szkoła to nie tylko szkolne mury.
To nie tylko sale, korytarze i hole.
Moja szkoła jest pełna uczuć i marzeń.
To tu ściany pomalowane są emocjami.
Drzwi oprawione wspomnieniami.
To właśnie tu zostały nawiązane pierwsze  przyjaźnie.
To tu zakwitła pierwsza miłość.
To właśnie to miejsce pozwoliło nam poznać samych siebie
i otworzyć się na świat.
Każdy z nas zapamiętał to miejsce 
bo zostawił tu cząstkę siebie.
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50 NASZEJ SZKOŁY  – przypomina dziś każdemu – oj lecą latka -)
Życie przemija. Idziemy drogą, którą wracać już nigdy nie będziemy. 
Nasze życie rozgrywa się w teraźniejszości, a z przeszłości warto wyciągać mądre wnioski.
Dlatego dziś z okazji złotego jubileuszu naszej szkoły, 
zrób sobie dłuższy PRZYSTANEK – człowieku dojrzewający i ty całkiem już dojrzały.
Pomyśl chwilę, wycisz się - zanim znowu wsiądziesz do EXPRESU – ŻYCIE. 
Pozwól sobie dziś na garść wspomnień  - obudź te najlepsze !
a dodadzą ci energii na dni następne! 
Pamiętam jak moja polonistka, pani Halina Słowik, przygotowując mnie do konkursu recytatorskiego,
także i takiego wiersza mnie uczyła:

Szkoła to niby zwykły budynek,
Zawsze pełen chłopców i dziewczynek.
Jest źródłem wiedzy, kuźnią nauczania,
A także miejscem na koleżeńskie spotkania.

Nasza szkoła jest wyjątkowa,
I atmosfera w niej bardzo domowa.

Nauczyciele zawsze przyjaźni,
Dzięki nim wiedzę zdobywa się raźniej.

Zdarzają się czasem przykre incydenty,
Bo każdy ma przecież Achillesowe pięty.

Nie można się jednak nigdy poddawać,
Należy z jak najlepszej się strony pokazać.

A jeśli masz problem nie do rozwiązania,
Tu zawsze się znajdzie pomocników kompania.

Kto pyta, nie błądzi – to święte słowa,
Niech każdy je sobie w pamięci zachowa.

Nieświadom, tego wtedy, dziś wiem, że w ten prosty, nieco niezdarny tekst, wpisana została idea każdej 
szkoły, jako przestrzeni kształtującej człowieka w niepowtarzalny, wyjątkowy i powiedziałbym „niewymazy-
walny” sposób.

Szkoła była dla Ciebie i dla mnie 
-  tym samym, czym jest teraz  - dla jej współczesnych uczniów:

19. „Jak złodziej niespodzianie zaś przyjdzie dzień Pański, 
w którym niebo z szumem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, 
a ziemia i dzieła na niej zostaną odnalezione.”  (2P 3,10)
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Obowiązkiem, codziennością, radością, czasem zmorą, bo klasówka, pytanie... 
a przecież nikt nie lubi, kiedy mu się coś każe, kiedy się go rozlicza z wykonanej pracy. 
To tutaj nauczono nas LICZYĆ, CZYTAĆ I PISAĆ... niewątpliwie 
– nabyliśmy bardzo potrzebnych umiejętności, które procentują teraz  dorosłym. 
Ale nauczyliśmy się czegoś więcej... 
Tego, że człowiek żyje nie tylko dla siebie i dlatego musi umieć współistnieć z innymi. 
Bo przecież nie wszyscy ludzie, którzy są blisko nas  - są nam bliscy. 
Dlatego człowiek musi umieć przeżywać rozczarowania i zawody. 
Musi umieć się podnosić z upadków mniejszych i dużych. 
Zastanów się, kiedy przeżyłeś pierwsze rozczarowania kolegami(?),
Kiedy doświadczyłaś  pierwszego  zawodu miłosnego (?)... 

To właśnie  czasy szkoły podstawowej. 
Że teraz wspomnienia te wywołują lekki uśmiech? 
Tak, bo pojawił się czasowy dystans do tego, co było, 
bo teraz są rzeczy ważniejsze, a tamto wydaje się błahe. 
 

 Ale pomyśl, gdyby nie te pierwsze, drobne niepowodzenia – 
czy dziś umiałbyś znosić większe? To była jakby SZCZEPIONKA NA ŻYCIE. 
A pierwsze przyjaźnie, te, które być może trwają do dziś, 
te, które przerodziły się w małżeństwa – gdzie się zaczęły? 
Często właśnie w szkole podstawowej. 
Popatrz, więc jak wiele rzeczy nauczyłeś się w szkole. 
To nic, że być może nie pamiętasz jak miała na imię siostra Antka z noweli B. Prusa, 
czy też jak wygląda przewód pokarmowy mrówki... 
Pamiętasz wiele innych rzeczy! Jesteś związany  z tą szkołą. 
Świadczy o tym fakt, że tu jesteś. 

Co jeszcze cię tu przywiodło? Jakie wspomnienia, jakie skojarzenia i uczucia? 
Może przypomniałeś sobie atmosferę tamtych lat? Dobrą, ciepłą, prawie rodzinną? 

Domową atmosferę naszej szkoły wprowadzała i pewno nadal wprowadza stołówka, w której i dziś  - jak 
się dowiedziałem za jedynie 2 złote i 50 groszy - można pewno nadal zjeść równie smaczny  i obfity obiad. 
Dla mnie dziecka, którego rodzice pracowali zawodowo, było to niezwykle ważne, że ciepłą strawę na dużej 
przerwie dostanę. 
Małe szkoły mają taką swoistą atmosferę. 
Tu każdy czuje się znaczącą, ważną częścią społeczności. 
Tym samym poznaje swoją wartość i docenia innych wartości. 
I Ty i ja -  żyliśmy wspólnie SWOJĄ MAŁĄ HISTORIĄ, 
codziennymi sprawami i drobnymi szczęściami. 

20. „Jeszcze bowiem krótka, bardzo krótka chwila, i przyjdzie Ten, 
który ma nadejść, i nie spóźni się.”    (Hbr 10,37)
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HISTORIA SZKOŁY  - TO PRZEDE WSZYSTKIM HISTORIA LUDZI. 
Bo szkoła na pierwszym miejscu jest wspólnotą osób:  dyrekcji, nauczycieli, uczniów, absolwentów, przed-

stawicieli gminy, parafii  - zjednoczonych wspólnym wysiłkiem dobrego wychowania i kształcenia.
 

Myślę, że nauczyciele często nie zdają sobie sprawy, że na pewnym etapie życia dziecka 
są dla niego większym autorytetem niż rodzice. Ważne, aby nie zmarnowali tego czasu.  
Muszę i chcę w tym miejscu podziękować moim nauczycielom, których wspominam z wielkim wzruszeniem 
i których niezawodne metody wychowawcze sam nieraz stosuję.
I Bogu dziękuję, że do dziś nie spełniły się słowa przepowiedni jednego z nauczycieli: 

„Zobaczysz, jakim sam byłeś uczniem, 
takich uczniów najwięcej dostaniesz 
jak nauczycielem się staniesz”.  

Przeżywamy ten jubileusz w czasie, który nie jest łatwy dla stanu nauczycielskiego. Zepchniętego na margines 
zainteresowań dzisiejszego świata, w którym skutecznie odziera się go z szacunku. Nauczyciel przestał być 
postrzegany jako autorytet. 

Świat biznesu, szybkich karier, nie ma czasu na wychowanie, na zachwycenie się pięknem, człowiekiem. 
Jednocześnie ten sam świat rozpaczliwie poszukuje autorytetów, trwałych wartości, prawości - ludzi honoru. 

STAROŻYTNI CHIŃCZYCY wybudowali Wielki Mur, który jako jedyne dzieło rąk ludzkich widoczne 
jest z kosmosu. Wielki Mur miał chronić ich ziemie przed najeźdźcami z północy.  Był wysoki i mocny, więc 
Chińczycy byli spokojni o swoje bezpieczeństwo. 

Jednak już w ciągu pierwszego stulecia od zakończenia budowy najeźdźcom udało się aż trzy razy sforsować 
Mur. Nie dali rady go zburzyć, ani wspiąć się po nim, ale udało im się przekupić strażników. Chińczycy tak 
bardzo ufali Murowi, że zapomnieli nauczyć prawości swoje dzieci. 

Warto w tym miejscu podkreślić, że nie orężem, potęgą militarną ale właśnie brakiem prawidłowego 
ukształtowania nowych pokoleń świat niejednokrotnie tracił ze swego skarbca nawet najznakomitsze kultury. 
Oby nie zapomniała o tym współczesna szkoła, współcześni nauczyciele, współczesne władze samorządowe. 

Myślę, że wśród wielu celów, jakie stawia sobie szkoła, jakie stoją dzisiaj przed każdym nauczycielem 
i wychowawcą jest pomoc młodemu człowiekowi w stawaniu się sobą, czyli dobrym – pełnym – pięknym- 
WARTOŚCIOWYM CZŁOWIEKIEM. 

W każdym człowieku jest ukryte JAKIEŚ DOBRO i zadaniem szkoły jest to dobro na wierzch wydobyć 
i spowodować, żeby ta mała iskierka zabłysła wielkim płomieniem. Nie ma uczniów nieutalentowanych, 
są tylko uczniowie, którzy mają te talenty jeszcze ukryte, używając języka Ewangelii – zakopane. ŚW. JAN 
PAWEŁ II powiedział na polskiej ziemi do nauczycieli: 

„Pragnę dzisiaj tu z tego miejsca i przy okazji tego spotkania, po prostu ucałować ręce moim rodzicom, 
ucałować ręce wszystkim moim nauczycielom, moim katechetom, którzy uczyli mnie w szkole podstawowej, 
w gimnazjum aż do matury, kładąc fundamenty pod przyszłość człowieka”.

21. „Polskę szczególnie umiłowałem, a jeśli posłuszna będzie 
mojej woli, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie 
iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje” 
[Dz. 1732] Pan Jezus w objawieniu św. Siostrze Faustynie
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Tak więc DRODZY NAUCZYCIELE macie  powód do chluby, bo przez 50 lat kładliście i kładziecie na 
żabnickiej ziemi fundamenty pod przyszłość tylu młodych ludzi. 

No i jak za to wszystko nie dziękować dzisiaj Bogu i sobie nawzajem! 

Jakie piękne i budujące jest to, że obchodząc Jubileusz Szkoły najpierw stajemy w tej świątyni przed Bogiem 
i mówimy: 

Boże dziękujemy ci za to, że czuwasz nad naszą szkołą, że dajesz mądre natchnienia Panu Wójtowi, Pani 
Dyrektor, wychowawcom i nauczycielom, by znaleźć sposób na wzrastanie młodego człowieka.  Składamy 
dzisiaj na ołtarzu poświęcenie wszystkich, którzy tworzyli i tworzą wspólnotę naszej szkoły i prosimy 
Boga, aby ich trud nie poszedł na marne, lecz pozwolił pisać nowe, jak najpiękniejsze karty kolejnych 
lat i pięknych rocznic tej szkoły. Bo jak mówi poeta Adam Asnyk:

„Trzeba z żywymi naprzód iść, po życie sięgać nowe”.
Idźmy więc do przodu i zapisujmy pięknie - niewyrażone jeszcze w kształcie ani treści - kolejne dni, 

tygodnie, miesiące i lata naszej kochanej szkoły.  

22. „Niech to przesłanie miłosierdzia rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną 
Ojczyznę i na cały świat. Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, 
że stąd ma wyjść „iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście.

 Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu 
ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, 
a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam… Bądźcie 
świadkami miłosierdzia!”

        św. Jan Paweł II
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Podziękowania
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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

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! 
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Bóg zapłać !
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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

EMILKA POTRZEBUJE 
NASZEJ POMOCY

Emilka cierpi na ciężkie mózgowe porażenie dziecięce, 
postać czterokończynową spastyczną, zanik nerwu 
wzrokowego, padaczkę lekooporną, zwyrodnienie tor-
bielowate mózgu. Nie siedzi, nie chodzi, nie obraca się.

Ogromną szansą na jej rozwój jest kompleksowa 
rehabilitacja, wspomagające metody rozluźniania mięśni 
oraz wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne.

Telefon kontaktowy: Agnieszka 663 242 668 
   Strona internetowa Emilki: www.emilkapawlak.pl

Jak można pomóc Emilce:
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I znowu biała kartka śniegu
do zapisania życia śladem
na zeszłorocznej kleksy grzechów
już przebaczoną znaczą ranę

Ostre krawędzie puch oswoił
by skała wzroku nie  raniła
głosy ugrzęzły w kopnej bieli
by cisza głośniej przemówiła

Tętnem co tłucze się po skroniach
gdy serce oddech chce dogonić
pośród hałasu cudzych myśli
czasami trudno myśl obronić

PEWNOŚĆ
Świat nie dowierza rozumowi 
że życie się pod śniegiem rodzi
wszak oko bielmem zamazane
prawdy dla zmysłów nie dowodzi

Znaki na drodze wiatr pozawiewał
niebo od ziemi trudno oddzielić
więc droga sama stała się znakiem
że gdzieś idziemy śladem nadziei

Skoro żyjemy wciąż przed siebie
w lęku że może nie w tę stronę 
w paśniku z żerdzi ludzkich grzechów
Zbawca przychodzi dać obronę

Abyśmy w drodze nie ustali
wątpiąc w świat nieba poza bielą
anioł ogłasza miłosierdzie 
wszystkim co z tego się weselą

    AMD


