"ZA KOLĘDĘ DZIĘKUJEMY ..."

IDŹ ogłoś to po górach

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, „w którym
przez śmierć, podobną do Jego śmierci, będziemy złączeni
(Rz 6,5)
w jedno przez zmartwychwstanie”.
Kochani!

Ból i cierpienie, a przede wszystkim -  śmierć,
jest doświadczeniem każdego człowieka, każdego
z nas. Wielki Post jest czasem przeżywania tego
doświadczenia jako znaku największej i bezgranicznej miłości Boga do człowieka. "Tak bowiem Bóg
umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego
dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął,
ale miał życie wieczne" (J 3,16). Bóg wybrał taką
płaszczyznę spotkania, na której może wejść w
doświadczenie każdego z nas i to w sytuacjach,
gdy najbardziej Go potrzebujemy.
W perspektywie jest radość Zmartwychwstania,
która pozwala nam żyć nadzieją spotkania w bólu
rozstania z bliskimi, nadzieją na sensowność często
niezrozumiałego cierpienia. Lecz Pan Jezus powołał
wspólnotę Kościoła, abyśmy już dziś mogli mieć
udział w Zmartwychwstaniu. Do Marty płaczącej
po stracie brata mówi: ”Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby
umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we
Mnie, nie umrze na wieki” (J 11,26). To  w Sakramencie Chrztu otrzymujemy dar życia utracony w
pierwszym grzechu Adama i Ewy. A chrzest poprzedziło ożywienie ludzkiej miłości przez wezwanie
Bożej obecności w Sakramencie Małżeństwa.
I tak w każdym z sakramentalnych znaków żywego
Chrystusa zostajemy zjednoczeni w Jego Zmartwychwstaniu.

Każde działanie Kościoła ma na celu   pomoc
w drodze do „domu Ojca, w którym czekają nas
mieszkania przygotowane przez zmartwychwstałego Pana Jezusa” (J 14,2). Okres Wielkiego Postu
szczególnie wypełniony jest tym przypominaniem,
że jesteśmy w drodze i nierzadko jest to droga
krzyżowa. Aktualne wezwanie roku kościelnego
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” możemy
praktycznie odczytać jako wezwanie do codziennego życia zmartwychwstaniem. W rzeczywistości bezkarnej przemocy, kryzysów, wojennych
działań tuż za naszymi granicami, prześladowań,
a właściwie rzezi chrześcijan, gdy rządy państw są
bezczynne i bezradne musimy odnaleźć pewność
życia, jaką daje Ewangelia, aby stać się świadkami
skuteczności i radości chrześcijańskiego życia.
Święty Jan Paweł II widział w młodzieży  
„wiosnę Kościoła”, a papież Franciszek za
świętym Poprzednikiem, nazywa ją „wiosną
świata”. Dlatego już teraz trwają intensywne przygotowania do Światowych Dni Młodzieży, które
będą miały swoją kulminację w Krakowie 2016
roku. Dla wszystkich młodych ludzi jest to nie
tylko propozycja udziału w światowej pielgrzymce radości wiary, ale propozycja życiowej drogi
z Chrystusem.
Tradycyjnie Rekolekcje Wielkopostne będą
czasem intensywnej refleksji, modlitwy i duchowego
wysiłku w odnalezieniu się na drodze do zmar-

DROGA KRZYŻOWA

Zostaliśmy stworzeni do świętości.
Droga do niej prowadzi przez krzyż codzienności lub męczeństwa,
a jedno nie wyklucza drugiego.
Na naszych oczach drogą tą za Panem Jezusem
szedł przez swoje kapłaństwo i pontyfikat
Jan Paweł II. To była droga Świętego.
Niech Jego rozważania przez tajemnicę cierpienia
pozwolą nam zbliżyć się do tajemnicy Zmartwychwstania.
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twychwstania. Już teraz gorąco proszę o modlitwę
w tej intencji i proszę już teraz o zaplanowanie
sobie czasu w dniach od wieczornej Mszy św.
7 marca do 11 marca na udział w Rekolekcjach.
Szczegółowy plan podany jest na sąsiedniej stronie.
Naukami rekolekcyjnymi i swoim duchowym doświadczeniem będzie nas prowadził po drogach
nawrócenia karmelita - O. Benedykt Belgrau –
Przeor Krakowskiej Prowincji OCD, uznany
czciciel i propagator Szkaplerza Matki Bożej.
Owoce rekolekcji będziemy mogli utrwalić
podczas Wieczystej Adoracji w dniu 23 marca,
którą już teraz można wpisać w osobisty kalendarz
Wielkiego Postu.
Jak co roku wykorzystajmy bogatą liturgię
Wielkiego Tygodnia do odnowienia w sobie mocy

wiary, aby każda Eucharystia była przeżywaniem
Ostatniej Wieczerzy, a każda niedziela dalszym
ciągiem tej, co przyniosła radość Dobrej Nowiny
o Zmartwychwstaniu.
Wszystkich Parafian, czcigodnych Gości,
wędrowców i turystów serdecznie zapraszam
do udziału w zbawczych wydarzeniach Wielkiego
Tygodnia, aby owocnie i trwale przeżyć radość
Rezurekcji, życząc SPOTKANIA ZE ZMARTWYCHWSTAŁYM CHRYSTUSEM, KTÓRE
NADA SENS WSZYSTKIM TRUDOM,
WYSIŁKOM I KRZYŻOM CZYNIĄC Z NAS
PRAWDZIWYCH ŚWIADKÓW CUDU ŻYCIA
W BOGU.
				
Ks. Proboszcz

DROGOWSKAZY
Z nauczania Ojca Świętego
Jana Pawła II
i Franciszka

W tegorocznym Orędziu Wielkopostnym Papież
Franciszek zawarł praktyczną wykładnię społecznych
encyklik Jana Pawła II takich jak „Dives in misericordia”( Bogaty w miłosierdzie; o miłosierdziu Bożym)
„Sollicitudo rei socialis” (Troska o sprawy społeczne), „Redemptorismissio” (Misja Odkupiciela; o stałej aktualności misji), „Centesimusannus” (Rok setny;
w setną rocznicę encykliki Leona XII „Rerum novarum”), „Veritatis splendor” (Blask prawdy; o niektórych podstawowych zagadnieniach nauczania moralnego Kościoła) czy „Evangelium vitae” (Ewangelia życia;
o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego)

STACJA I: SĄD

Umacniajcie serca wasze

Wielki Post jest czasem odnowy dla Kościoła, wspólnot i poszczególnych wiernych. Przede wszystkim jednak jest „czasem łaski” (por. 2 Kor 6, 2). Bóg nie prosi
nas o nic, czego by nam wcześniej nie dał: „My miłujemy [Boga], ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował” (1 J 4, 19). Nie jesteśmy Mu obojętni. Zależy Mu
na każdym z nas, zna nas po imieniu, troszczy się
o nas i nas szuka, kiedy Go opuszczamy. Interesuje
się każdym z nas; Jego miłość nie pozwala Mu być obojętnym na to, co nam się przydarza. Jednak bywa tak,
że kiedy my mamy się dobrze i żyje się nam wygodnie,

Przez wieki zaprzeczenie prawdzie rodzi cierpienie i śmierć.
Niewinni płacą cenę ludzkiego zakłamania. Nie wystarczą półśrodki.
Nie wystarczy umywanie rąk. Pozostaje odpowiedzialność za krew
sprawiedliwego.To dlatego Chrystus tak gorąco modlił się za
swoich uczniów wszystkich czasów: «Ojcze, uświęć ich w prawdzie.
Słowo Twoje jest prawdą» (J 17, 17).
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oczywiście zapominamy o innych (Bogu nie zdarza się
to nigdy), nie obchodzą nas ich problemy, ich cierpienia
i krzywdy, jakich zaznają…, wtedy nasze serce popada
w obojętność – gdy ja mam się względnie dobrze i żyję
wygodnie, zapominam o ludziach, którzy nie mają się
dobrze. Ta egoistyczna postawa obojętności przybrała dziś rozmiary światowe, tak iż możemy mówić o
globalizacji obojętności. Jest to problem, któremu
jako chrześcijanie musimy stawić czoło.
Kiedy lud Boży nawraca się na Jego miłość, znajduje
odpowiedzi na te pytania, które nieustannie stawia mu
historia. Jednym z najpilniejszych wyzwań, któremu
chcę poświęcić uwagę w tym Orędziu, jest globalizacja
obojętności. Obojętność wobec bliźniego i wobec Boga
jest realną pokusą także dla nas, chrześcijan. Dlatego potrzebujemy słuchać w każdym Wielkim Poście nawoływania proroków, którzy podnoszą głos i nas przebudzają.
Bóg nie jest obojętny na świat – kocha go do tego
stopnia, że daje swojego Syna dla zbawienia każdego człowieka. Przez wcielenie, życie ziemskie, śmierć
i zmartwychwstanie Syna Bożego otwiera się definitywnie brama między Bogiem a człowiekiem, między
niebem a ziemią. A Kościół jest niczym ręka, która trzyma tę bramę otwartą poprzez głoszenie Słowa, sprawowanie sakramentów, dawanie świadectwa wiary, która
działa przez miłość (por. Ga 5, 6). Jednakże świat ma
tendencję do zamykania się w sobie i zamykania tej
bramy, przez którą Bóg wchodzi w świat, a świat w
Niego. Dlatego ręka, którą jest Kościół, nie powinna
nigdy się dziwić, że jest odpychana, miażdżona i raniona.
A zatem lud Boży potrzebuje odnowy, aby nie zobojętniał i nie zamknął się w sobie. Chciałbym wam zaproponować do rozważenia pod kątem tej odnowy trzy
passusy.
1. „Gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie
inne członki” (1 Kor 12, 26) – KOŚCIÓŁ
Miłość Boża, która przełamuje to śmiertelne zamknięcie w sobie, jakim jest obojętność, jest nam ukazywana przez Kościół poprzez jego nauczanie, a przede
wszystkim poprzez jego świadectwo. Można jednak
dawać świadectwo jedynie o czymś, czego wcześniej

doświadczyliśmy. Chrześcijanin to człowiek, który pozwala Bogu, aby go przyoblókł w swoją dobroć i swoje
miłosierdzie, aby go przyoblókł w Chrystusa, żeby stał
się tak jak On sługą Boga i ludzi. Przypomina nam o
tym dobrze liturgia Wielkiego Czwartku przez obrzęd
umywania nóg. Piotr nie chciał, żeby Jezus umył mu
nogi, potem jednak zrozumiał, że Jezus nie chce jedynie
dać przykładu, jak powinniśmy umywać sobie nawzajem nogi. Tę posługę może pełnić tylko ktoś, kto wcześniej pozwolił, by Chrystus umył mu nogi. Jedynie ten
ma z Nim „udział” (J 13, 8) i dzięki temu może służyć
człowiekowi.
Wielki Post jest czasem sprzyjającym temu, aby
pozwolić Chrystusowi, by nam usłużył, a przez to
stać się takim jak On. Dzieje się to, kiedy słuchamy Słowa Bożego i kiedy przyjmujemy sakramenty,
w szczególności Eucharystię. W niej stajemy się tym,
co przyjmujemy: ciałem Chrystusa. W tym ciele nie
ma miejsca na obojętność, która jakże często zdaje się
opanowywać nasze serca. Bowiem człowiek, który jest
Chrystusowy, należy do jednego ciała, a w Nim nie jest
się obojętnym jedni wobec drugich. „Tak więc gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki;
podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współradują się wszystkie członki (1 Kor
12, 26).[…]
2. „Gdzie jest brat twój?” (Rdz 4, 9) – PARAFIE
I WSPÓLNOTY
To co zostało powiedziane odnośnie do Kościoła powszechnego, trzeba zastosować w życiu parafii i wspólnot. Czy w tych rzeczywistościach kościelnych daje się
doświadczyć przynależności do jednego ciała? Ciała,
które zarazem otrzymuje i dzieli się tym, co Bóg pragnie ofiarować? Ciała, które zna i troszczy się o swoje
najsłabsze członki, ubogie i małe? Czy też chronimy
się w miłość uniwersalną, która angażuje się daleko
w świecie, zapominając o Łazarzu, który siedzi przed
naszymi zamkniętymi drzwiami? (por. Łk 16, 19-31).
Aby przyjąć i w pełni owocnie wykorzystać to, co
Bóg nam daje, trzeba pokonać granice Kościoła widzialnego w dwóch kierunkach.
Po pierwsze, jednocząc się w modlitwie z Kościo-

STACJA II: KRZYŻ

Za sprawą Chrystusa przyjmującego krzyż, narzędzie swego wyniszczenia, ludzie dowiedzą się, że Bóg jest miłością. Jest miłością nieskończoną,
gdyż «tak (...) umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby
każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne» (J 3, 16).
Ta prawda o Bogu objawiła się przez krzyż. Czy nie mogła się objawić
inaczej? Może mogła. Jednakże Bóg wybrał krzyż.
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łem w niebie. Kiedy ziemski Kościół się modli, powstaje wspólnota wzajemnej służby i dobra, która dociera
aż przed oblicze Boga. Ze świętymi, którzy znaleźli
swoją pełnię w Bogu, stanowimy część tej wspólnoty,
w której obojętność zostaje przezwyciężona przez
miłość. Kościół niebieski nie jest tryumfujący dlatego,
że odwrócił się plecami do cierpień świata i sam zaznaje
radości. Raczej święci mogą już kontemplować i radować się z faktu, że dzięki śmierci i zmartwychwstaniu
Jezusa pokonali ostatecznie obojętność, zatwardziałość
serca i nienawiść. Dopóki to zwycięstwo miłości nie
ogarnie całego świata, święci wędrują z nami jeszcze
jako pielgrzymi. […]
My również mamy udział w zasługach i radości świętych,
a oni uczestniczą w naszej walce i w naszym pragnieniu
pokoju i pojednania. Ich radość ze zwycięstwa zmartwychwstałego Chrystusa jest dla nas źródłem siły, aby przezwyciężyć liczne formy obojętności i zatwardziałości serca.
Z drugiej strony, Kościół ze swej natury jest misyjny, nie zasklepiony na samym sobie, ale posłany do wszystkich ludzi.
Każda wspólnota chrześcijańska jest powołana
do przekraczania progu, który pozwala jej wejść
w relację z otaczającym ją społeczeństwem, z ubogimi i dalekimi.Tą misją jest cierpliwe dawanie świadectwa o Tym, który chce doprowadzić do Ojca całą rzeczywistość i każdego człowieka. Misja jest tym, czego
miłość nie może przemilczeć. Kościół idzie za Jezusem
Chrystusem drogą, która go prowadzi do każdego człowieka, aż po krańce ziemi (por. Dz 1, 8). W ten sposób
możemy zobaczyć w naszym bliźnim brata i siostrę, za
których Chrystus umarł i zmartwychwstał. Wszystko,
co otrzymaliśmy, otrzymaliśmy także dla nich. I podobnie, to co ci bracia posiadają, jest darem dla Kościoła i dla całej ludzkości.
Drodzy bracia i siostry, jakże pragnę, aby miejsca,
w których wyraża się Kościół, w szczególności nasze
parafie i nasze wspólnoty, stały się wyspami miłosierdzia na morzu obojętności!
3. „Umacniajcie serca wasze!” (Jk 5, 3) – POSZCZEGÓLNY WIERNY
Również jako pojedyncze osoby mamy pokusę obojętności. Mamy przesyt wstrząsających wiadomości

STACJA III: PIERWSZY UPADEK

i obrazów, które nam opowiadają o ludzkim cierpieniu,
i zarazem czujemy całą naszą niemożność działania.
Co zrobić, aby nie dać się wciągnąć w tę spiralę przerażenia i bezsilności?
Po pierwsze, możemy modlić się we wspólnocie Kościoła ziemskiego i niebieskiego. Nie lekceważmy siły
modlitwy wielu!
Po drugie, możemy pomagać poprzez gesty miłosierdzia, docierając zarówno do bliskich, jak i dalekich
dzięki licznym organizacjom charytatywnym Kościoła.
Wielki Post jest czasem sprzyjającym temu, aby okazać to zainteresowanie drugiemu, poprzez znak, choćby
mały, ale konkretny, naszego udziału w powszechnym
człowieczeństwie.
I po trzecie, cierpienie drugiego stanowi wezwanie
do nawrócenia, bowiem potrzeba, w jakiej znajduje się
brat, przypomina mi o słabości mojego życia, o mojej
zależności od Boga i od braci. Jeżeli pokornie będziemy prosić o łaskę Bożą i pogodzimy się z tym, że
nasze możliwości są ograniczone, wówczas zaufamy
w nieskończone możliwości, jakie kryją się w miłości
Bożej. I będziemy mogli oprzeć się diabelskiej pokusie, która skłania nas do wierzenia, że sami możemy
się zbawić i zbawić świat.
Chciałbym was wszystkich prosić, abyśmy dla przezwyciężenia obojętności i naszych pretensji do wszechmocy przeżywali ten czas Wielkiego Postu jako drogę
formacji serca. Mieć serce miłosierne to nie znaczy mieć
serce słabe. Kto chce być miłosierny, musi mieć serce
mocne, stałe, niedostępne dla kusiciela, a otwarte na
Boga. Serce, które pozwala przeniknąć się Duchowi
i daje się prowadzić na drogi miłości, które wiodą do
braci i sióstr. W gruncie rzeczy serce ubogie, czyli takie,
które zna swoje ubóstwo i poświęca się dla drugiego.
Dlatego, drodzy bracia i siostry, pragnę modlić
się razem z wami do Chrystusa w tym Wielkim Poście: „Uczyń serca nasze według serca Twego.” Wówczas będziemy mieli serce mocne i miłosierne, czujne
i szczodre, które nie daje się zamknąć w sobie i nie
wpada w wir globalizacji obojętności.
Fragmenty Orędzia Ojca Świętego Franciszka
na Wielki Post 2015 r.

Upadek i powstanie.W ten sposób Odkupiciel świata przemawia bez
słów do wszystkich, którzy upadają. Wzywa ich do powstania. «On sam,
w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być
uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości — Krwią Jego ran
zostaliśmy uzdrowieni» (por. 1 P 2, 24).
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PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

ŻABNICA 7.03 - 11.03.2015 r.

SOBOTA
godz. 1800

7 marca
Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla wszystkich
Po Mszy św. nauka stanowa dla młodzieży

NIEDZIELA
700
915
1100
1715
1800

Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla wszystkich
Nauka stanowa dla mężczyzn
Msza św. z nauką dla młodzieży
Msza św. z nauką dla dzieci
Gorzkie Żale z Kazaniem Pasyjnym
Msza św.
Nauka stanowa dla kobiet

PONIEDZIAŁEK
700
900
1000
1100
1500
1800

8 marca

9 marca

Msza św. z nauką dla wszystkich
Nauka rekolekcyjna dla uczniów gimnazjum
Nauka rekolekcyjna dla uczniów szkoły podstawowej
Msza św. dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
Msza św. dla chorych
Msza św. Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla wszystkich
Nauka stanowa dla młodzieży

WTOREK

10 marca

700
800-930
930
1015-1200

Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla wszystkich
Spowiedź św. dla uczniów gimnazjum
Msza św. z nauką dla uczniów gimnazjum
Spowiedź św.

1430-1530
1530
1630-1800
1800

Spowiedź św.
Msza św. z nauką dla uczniów szkoły podstawowej
Spowiedź św.
Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla wszystkich

ŚRODA
700
900
1130
1400
1800

11marca
Msza św. z nauką dla wszystkich i rekolekcyjnym błogosławieństwem
Msza św. z nauką i rekolekcyjnym błogosławieństwem dla uczniów szkoły
podstawowej
Msza św. z nauką i rekolekcyjnym błogosławieństwem dla uczniów
gimnazjum
Rekolekcyjne odwiedziny obłożnie chorych w domach
Msza św. z nauką dla wszystkich i błogosławieństwem
na zakończenie Rekolekcji Wielkopostnych ‘2015
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Myśląc sercem…
ZMARTWYCHWSTANIE SERCA
Czy wolno nam jeszcze myśleć  sercem, gdy współczesna cywilizacja coraz częściej snuje wizje zastąpienia
go elektroniką. I nie chodzi o techniczne uwarunkowania jak daleko człowiek może się posunąć w trosce o
przedłużenie swojej witalności, ale czy wolno mu to
robić za wszelką cenę. Bo jeżeli tak, to za magicznym
słowem „postęp” kryje się znowu szatańskie oszustwo.
Nie „postęp”, a „podstęp”,   który sprawdzony w raju
znowu ma nas doprowadzić do śmierci. To w rajskim
ogrodzie dał się człowiek oszukać, że można się przebóstwić przez nieposłuszeństwo Bogu, a śmierć jest
tylko straszakiem Stwórcy zazdrosnego o władzę. Postęp
w wydaniu szatańskim to sięganie po atrybuty Boga.
Skończyło się to doświadczeniem i doświadczaniem
śmierci.
Dzisiaj znowu dla wielu ideologii Bóg i Jego prawa
stanowią zamach na ludzką wolność, więc jedyną drogą
rozwoju jest pozbycie się tego „złowrogiego balastu
historii”. W takim przypadku trzeba zacząć od pozbycia
się samej historii, bo to ona uczy, że człowieczeństwo
zawsze ginęło, gdy próbowano je tworzyć bez Boga.
Dlaczego tylu ludzi uważa średniowiecze, które dało
podstawy zachodniej cywilizacji, za symbol ciemnoty
i zacofania, a ludobójcze systemy - od rewolucji francuskiej począwszy, na komunistycznym eksperymencie
kończąc – traktuje jako kolejne osiągnięcia humanizmu?
Na własnej skórze doświadczamy jak ten „humanizm”
cofa nas   do myślenia przedchrześcijańskiego, gdzie
godność człowieka była marzeniem niewielu filozofów,
a posiadanie niewolnika było niemalże prawem natury.
Znakiem kolejnej apokalipsy jest przypisywanie sobie
przez różne instytucje i osoby prawa decydowania
o tym, jakim ludziom przysługują ludzkie prawa.

STACJA IV: MATKA

Kolejny szatański chichot
z ewangelicznego nakazu służby bliźniemu, w którym
człowiek jest potrzebny, gdy służy… jako narzędzie
przyjemności - zapewniając rozrywkę; zdrowia - zapewniając elementy wymienne; wygody – zapewniając
wszechstronną obsługę. Lecz, aby wrócić do czasów
niewolnictwa, najpierw trzeba niewolić ducha i zwątpić
w siłę miłości.
Żyjąc Ewangelią stworzyliśmy chrześcijańską
cywilizację, wierząc Jezusowi, że „nie ma większej
miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół
swoich” (J 15, 13). Co tak naprawdę jest źródłem
naszego szczęścia – miłość zdolna do największych
poświęceń i ofiar, czy jak głoszą racjonaliści podpierając
się teorią ewolucji – przetrwanie jak najdłużej, choćby
kosztem bliźniego. W teorii ewolucji nie ma miejsca
na bliźniego, przyjaciela, męża, żonę – jest walka
o byt uwzgledniająca doraźne sojusze lub partnerstwo.
Miłość, wierność, uczciwość jest dyskredytowana
i ośmieszana nie zostawiając miejsca na nadzieję.
Stąd trwałe małżeństwa stają się „pomnikami
przyrody”, wolontariusze urastają do rangi bohaterów,
a dobre wychowanie zaczyna być w cenie starożytnego herbu.   Walczący z wiarą w zmartwychwstanie
Chrystusa, walczą ze wszystkim co na nadziei w Zmartwychwstanie wyrosło, to znaczy wszystko czym żyjemy
i co zwalczają wrogowie chrześcijańskiego postrzegania
świata. To w powszechności odkupienia człowieka,
które od Zesłania Ducha Świętego głosi Kościół, jest
źródło dzisiejszego pojmowania godności człowieka.
Z tej godności umiłowanego dziecka Bożego wynikają
wszystkie współczesne prawa człowieka utrwalone
i gwarantowane   przez międzynarodowe umowy.

«Będzie panował... Panowaniu Jego nie będzie końca»... — tak mówił Zwiastun.
A oto teraz widzi, że Jej Syn skazany na śmierć dźwiga krzyż, ażeby na
nim umrzeć. Po ludzku mogła pytać: Jakże tedy wypełnią się te słowa?
W jaki sposób ma panować w domu Dawidowym? W jaki sposób królestwu
Jego nie będzie końca?Po ludzku tak.Maryja jednak pamięta, że wówczas,
przy zwiastowaniu, kiedy usłyszała to wszystko, odpowiedziała: «Oto Ja
służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa» (Łk 1, 38).
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To w środowisku chrześcijańskim rodzina zaczęła
być postrzegana jako główne miejsce realizacji najważniejszych życiowych pragnień. Chrześcijaństwo nadało
życiu rodzinnemu wagę, której wcześniej nie posiadało.
Życie rodzinne przestało być podporządkowane życiu
państwa- miasta. Sakrament małżeństwa podniósł
małżeństwo do rangi religijnej i nadprzyrodzonej. Ludzki
związek stał się znakiem więzi Jezusa z Kościołem
i nie mógł już podlegać dowolnym ludzkim manipulacjom. Dzisiaj walcząc z tym sakramentem, rozwód
jest przedstawiany jako przejaw wolności i wybawienia,
tworzą się alternatywne pojęcia małżeństwa, rodziny,
macierzyństwa i ojcostwa.
Współczesne zachodnie pojęcie prawa zostało
ukształtowane przez postawy i założenia religijne, które
znalazły wyraz najpierw w doktrynach kościelnych,
w liturgii i rytuałach, a następnie w wartościach i instytucjach prawnych. Chrześcijaństwo   ukształtowało
ideę politycznej i społecznej odpowiedzialności, wypracowując służebny sposób sprawowania władzy, który
swoje źródło ma w przykładzie i wezwaniu Chrystusa
z ostatniej wieczerzy: „Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel,
umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem
umywać nogi” (J 13, 14).
Cywilizacja chrześcijańska, stworzyła podstawowe
zasady nowoczesnej gospodarki. To w średniowieczu
uświadomiono sobie, że ceny powinny być ustalane
przez podaż i popyt, a nie przez prawo czy obyczaj.  
Chrześcijański duch miłosierdzia i wzajemnej miłości
zadziwiał i imponował poganom, tak, że sami prosili
o chrzest. Dzisiejsze szpitale niejednokrotnie sięgają
czasów średniowiecza.
Chrześcijańska doktryna równości wszystkich ludzi
jest podstawą wszystkich współczesnych praw człowieka.
Tutaj również ma źródło współczesna wolność człowieka
jako jednostki. Dzisiejsza wiara w możliwości nauki
jest pochodną średniowiecznej teologii, która zakładała
celowość i rozumność stworzenia, umożliwiające
racjonalne traktowanie świata i jego zjawisk. To przy
kościołach jest początek szkolnictwa, a w ferworze

XIII i XIV- wiecznych dyskusji o kształt dogmatów
religijnych tworzyły się zręby naukowych metod
i uniwersytetów.
Istotą zła jest żerowanie na dobru. Samoistnie, bez
możliwości niszczenia zło jest bezsilne. Wystarczy
przypatrzeć się zwalczającym i niszczącym u nas chrześcijaństwo – co proponują w zamian?
Zostaje krzyż bez Chrystusa, bez Zmartwychwstania,
a człowiek bez serca. Już Norwid widział bezsilność
i złudę tak rozumianego postępu:
Mówią , że postęp nas bogaci co wiek;
- Bardzo mi to jest miło i przyjemnie Niestety! co dnia mniej cieszę się ze mnie,
Śmiertelny człowiek!
Cywilizacji dwie widzę ustawnie:
Jedna, chce wszystko odkrywać na serio,
Druga, chce wszystko pokrywać zabawnie,
Świetną liberią!...
Patrząc na wirujące barwami propozycje wolności jak
reklamowe „chwilówki”, sprawdźmy czy to wszystko
„na serio” czy tylko chodzi o atrakcyjne przykrycie
kolejnego nadchodzącego dramatu ludzkości. Można
jeszcze raz ukrzyżować w sobie Pana Jezusa, ale co
potem?   Nie można myśląc sercem nie zacytować św.
Jan Pawła II, który odpowiedział na to pytanie podczas
swojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny:
„Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im
chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie
je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia
świata” (Mt 28, 18-20).   Wielka tajemnica dziejów
ludzkości, dziejów każdego człowieka, wyrażona jest
w tych słowach. Człowiek bowiem każdy idzie przed
siebie. Podąża ku przyszłości. I narody idą przed siebie.
I ludzkość cała. Iść przed siebie — to znaczy nie tylko

STACJA V: CYRENEJCZYK

«Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien» (Mt 10, 38)
A więc Szymon jest obdarowany. Stał się «godzien». To, co w oczach tłumu
mogło ubliżać jego godności, w perspektywie odkupienia nadało mu nową
godność. Czy to dociera do jego świadomości? Można sądzić, że on sam
dźwigając krzyż uwierzył w Chrystusa. Od przymusu przeszedł do gotowości,
jakby wewnętrznie dotknięty tymi słowami: «Kto nie dźwiga krzyża swego ze
Mną, nie jest Mnie godzien».Niosąc krzyż, usłyszał poniekąd Ewangelię krzyża.
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ulegać wymogom czasu, pozostawiając stale za sobą
przeszłość: dzień wczorajszy, rok, lata, stulecia... Iść
przed siebie to znaczy mieć świadomość celu.
Czy człowiek i ludzkość w swojej wędrówce przez
tę ziemię tylko przechodzi i mija — i wszystkim
dla człowieka jest to, co tu na tej ziemi zbuduje,
wywalczy, zazna? Czy niezależnie od wszystkich
osiągnięć, od całego kształtu życia: kultury, cywilizacji, techniki — nic go innego nie oczekuje? „Przemija
postać świata” (1 Kor 7, 31) — i człowiek wraz
z nią przemija bez reszty...?
Czy też: tajemnicę dziejów człowieka, każdego
i wszystkich, tajemnicę dziejów ludzkości wyrażają
i wyznaczają te słowa, jakie powiedział Chrystus
w momencie rozstania z apostołami — chrzest w imię
Ojca i Syna, i Ducha Świętego — chrzest, czyli zanurzenie
w żywym Bogu, w Tym, Który Jest (jak głosi Księga
Wyjścia) — w Tym, „Który jest, i Który był, i Który
przychodzi” (jak głosi Księga Apokalipsy 1, 4). Chrzest,
czyli początek spotkania, obcowania, zjednoczenia, do
którego całe życie doczesne jest tylko wstępem i wprowadzeniem, a spełnienie i pełnia należy do wieczności.
„Przemija postać świata” — więc musimy znaleźć
się „w świecie Boga”, ażeby dosięgnąć celu, dojść
do pełni życia i powołania człowieka.
Chrystus ukazał tę drogę. A żegnając się z apostołami,
potwierdził ją raz jeszcze. I polecił, ażeby oni i cały
Kościół uczyli zachowywać wszystko, co im przykazał:
„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do
skończenia świata”.
Zawsze z największym wzruszeniem słuchamy
tych słów, w których zmartwychwstały Odkupiciel
rysuje kontur dziejów ludzkości i zarazem dziejów
każdego człowieka. Kiedy mówi: „Nauczajcie wszystkie
narody”, staje nam przed oczyma duszy ten moment,
gdy Ewangelia dotarła do naszego narodu u samych
początków jego historii — i kiedy pierwsi Polacy
otrzymali chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego. Kontur duchowych dziejów Ojczyzny
został zarysowany w obrębie tych samych słów

STACJA VI: WERONIKA

Chrystusa wypowiedzianych do apostołów. Kontur
duchowy dziejów każdego z nas został również
w ten sposób jakoś zarysowany.
Cały ten historyczny proces świadomości i wyborów
człowieka — jakże bardzo związany jest z żywą
tradycją jego własnego narodu, w której poprzez całe
pokolenia odzywają się żywym echem słowa Chrystusa,
świadectwo Ewangelii, kultura chrześcijańska, obyczaj
zrodzony z wiary, nadziei i miłości. Człowiek wybiera
świadomie, z wewnętrzną wolnością — tu tradycja nie
stanowi ograniczenia: jest skarbcem, jest duchowym
zasobem, jest wielkim wspólnym dobrem, które
potwierdza się każdym wyborem, każdym szlachetnym czynem, każdym autentycznie po chrześcijańsku
przeżytym życiem.
CZY MOŻNA ODEPCHNĄĆ TO WSZYSTKO?
CZY MOŻNA POWIEDZIEĆ „NIE”? CZY MOŻNA
ODRZUCIĆ CHRYSTUSA I WSZYSTKO TO, CO
ON WNIÓSŁ W DZIEJE CZŁOWIEKA?
Oczywiście, że można. Człowiek jest wolny. Człowiek
może powiedzieć Bogu: nie. Człowiek może powiedzieć
Chrystusowi: nie. Ale — pytanie zasadnicze: czy wolno?
I w imię czego „wolno”? Jaki argument rozumu, jaką
wartość woli i serca można przedłożyć sobie samemu
i bliźnim, i rodakom, i narodowi, ażeby odrzucić,
ażeby powiedzieć „nie” temu, czym wszyscy żyliśmy
przez tysiąc lat?! Temu, co stworzyło podstawę naszej
tożsamości i zawsze ją stanowiło.
Kiedyś Chrystus zapytał apostołów po zapowiedzi
ustanowienia Eucharystii, gdy różni odsuwali się
od Niego: „Czyż i wy chcecie odejść?” (J 6, 67).
Pozwólcie, że następca Piotra powtórzy dzisiaj wobec
was wszystkich tu zgromadzonych — i wobec całych
naszych dziejów i całej współczesności... że powtórzy
dziś słowa Piotra — słowa, które wówczas były jego
odpowiedzią na pytanie Chrystusa: „Panie, do kogóż
pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” (J 6, 68).
Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry! Musicie
być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni
mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej

Chusta, na której odbiło się oblicze Chrystusa, staje się przesłaniem. Mówi
poniekąd: Oto jak każdy dobry czyn, czyn prawdziwej miłości bliźniego,
utrwala podobieństwo Odkupiciela świata w duszach tych, którzy go spełniają.
Czyny miłości nie przemijają. Każdy gest dobroci, zrozumienia, służby
pozostawia w sercu człowieka niezatarty ślad — coraz pełniejsze podobieństwo
do Tego, który «ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi» (Flp 2, 7).
Tak tworzy się tożsamość — prawdziwe imię człowieka.
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wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów.
Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną
radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego!
[…] Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry,
mocą tej wiary, nadziei i miłości świadomej, dojrzałej,
odpowiedzialnej, która pomaga nam podejmować ów
wielki dialog z człowiekiem i światem na naszym
etapie dziejów — dialog z człowiekiem i światem,
zakorzeniony w dialogu z Bogiem samym: z Ojcem
przez Syna w Duchu Świętym — dialog zbawienia.
[…] Trzeba pracować na rzecz pokoju i pojednania
pomiędzy ludźmi i narodami całej ziemi. Trzeba szukać
zbliżeń. Trzeba otwierać granice. Gdy jesteśmy mocni
Duchem Boga, jesteśmy także mocni wiarą w człowieka
— wiarą, nadzieją i miłością: są one nierozerwalne
i jesteśmy gotowi świadczyć sprawie człowieka wobec
każdego, któremu ta sprawa prawdziwie leży na sercu.
Dla którego ta sprawa jest święta. Który pragnie jej
służyć wedle najlepszej woli. Więc nie trzeba się lękać!
Trzeba otworzyć granice. Pamiętajcie, że nie ma imperializmu Kościoła. Jest tylko służba. Jest tylko śmierć
Chrystusa na Kalwarii. Jest tylko działanie Ducha

Świętego jako owoc tej śmierci, który trwa z nami
wszystkimi, trwa z ludzkością całą „aż do skończenia
świata” (Mt 28, 20).
I dlatego proszę was, abyście całe to duchowe
dziedzictwo, któremu na imię „Polska”, raz jeszcze
przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością — taką, jaką
zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym,
— abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się,
i nie zniechęcili,
— abyście nie podcinali sami tych korzeni,
z których wyrastamy.
Proszę was:
— abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej
słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy
u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych
i matek ją znajdowało,
— abyście od Niego nigdy nie odstąpili,
— abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha,
do której On „wyzwala” człowieka,
— abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która
jest „największa”, która się wyraziła przez Krzyż,
a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu.
Andrzej Dżoń

U Sióstr …

„IDŹCIE NA CAŁY ŚWIAT”
-

Siostry Albertynki, nie tylko w Polsce

Rozpoczęty w adwencie 2014 r. Rok Życia Konsekrowanego, obchodzony pod hasłem „Ewangelia,
proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane
w Kościele dzisiaj”, stanowi okazję do publikowania większej liczby informacji, które, na co dzień
trudno przebijają się do szeroko rozumianej opinii
publicznej, o zadaniach i posłudze świadczonej przez
siostry zakonne. 2.02. 2015r. papież Franciszek, prze-

mawiając do osób konsekrowanych w Bazylice Watykańskiej w czasie Mszy św. powiedział: „musimy
się uniżyć jak Jezus, stając się sługą, aby służyć.
Charyzmat każdej rodziny zakonnej jest strzeżony
zarówno przez posłuszeństwo, jak i mądrość.
Te dwa elementy pozwalają na dostosowanie reguł
do wymagań danej epoki”.

STACJA VII: DRUGI UPADEK

Przez dwa tysiące lat ta Ewangelia krzyża przemawia do człowieka.
Przez dwadzieścia wieków podnoszący się z upadku Chrystus spotyka się
z upadającym człowiekiem. Na przestrzeni dwóch tysiącleci wielu doświadczyło, że upadek nie oznacza końca drogi.W tym spotkaniu ze Zbawicielem
wielu usłyszało Jego zapewnienie: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem
w słabości się doskonali» (2 Kor 12, 9). Powstawali umocnieni i przekazywali światu słowo nadziei płynącej z krzyża.
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Obecność sióstr Albertynek w codziennym życiu
ludzi chorych, starych i ubogich, na obszarze Polski
jest ogólnie znana, szczególnie przez osoby, które,
na co dzień doświadczają i korzystają z różnorodnej
opieki i pomocy ze strony sióstr. Wśród osób świeckich
istnieje ogólne przekonanie, że siostry zakonne pracują
wyłącznie w kraju lub w niewielkiej liczbie na misjach
zagranicznych.
Działalność sióstr Albertynek nie ogranicza się
jednak do obszaru Polski. Według publikowanych
danych na stronie www.albertynki.pl, siostry prowadzą
działalność w 71 placówkach, w tym 15 za granicą.
W Polsce, Zgromadzenie jest podzielone na trzy
Prowincje: krakowską, warszawską i poznańską. Dom
generalny mieści się w Krakowie, przy nim znajduje
się Dom Opieki dla 32 osób.
Utworzona została również wiceprowincja Ameryki
Południowej, w skład, której wchodzą: w Argentynie:
Martin Coronado i Willa Dolores, w Boliwii:
Cochabamba, Challapata i Ivirgarzama.
Za granicą siostry Albertynki pracują w Stanach
Zjednoczonych Ameryki Północnej, w Rosji (Usole
Syberyjskie), na Ukrainie, w Watykanie i we Włoszech.
Zagraniczne placówki , z krótkim opisem działalności,
w których pracują siostry Albertynki, przedstawiono w
tabeli na stronie obok.Siostry Albertynki realizują swój
charyzmat, posługując w szpitalach, w hospicjach dla
terminalnie chorych, w przytuliskach dla bezdomnych,
domach opieki dla osób starszych i samotnych, domach
pomocy społecznej dla dorosłych i dzieci, domach
księży emerytów, kuchniach dla ubogich, domach
samotnej matki, świetlicach i ochronkach dla dzieci,
w szkołach i placówkach parafialnych. Organizują także
rekolekcje i dni skupienia dla dziewcząt.
Przykłady i charakter działalności sióstr Albertynek
za granicą można znaleźć w pismach katolickich,
w szczególności w kwartalniku Głos Brata Alberta oraz
w Internecie, na stronie www.alberytnki.pl
Ciekawy artykuł o działalności sióstr w Argentynie,

STACJA VIII: PŁACZĄCE

autorstwa Teresy Kaczorowskiej, pt. Ostatni Mohikanie
z Macioszkowa, można przeczytać na stronie
www.kaczorowska.com
„Argentyna po II wojnie światowej przyjęła tysiące
polskich uchodźców wojennych (źródła mówią o 16-22
tys.). Byli to w większości inteligenci, zdemobilizowani na Wyspach Brytyjskich, po bojach na wszystkich
frontach żołnierze 2. Korpusu gen. Władysława Andersa,
lotnicy RAF i uczestnicy innych formacji Polskich
Sił Zbrojnych na Zachodzie. Większość walczyła
od pierwszych dni września 1939, aż do końca
- w wojskach lądowych, lotnictwie i marynarce wojennej
- przeciwko połączonemu atakowi reżimów Niemiec
i Rosji sowieckiej. Przeszła obozy koncentracyjne,
zsyłki na Sybir, przymusowe roboty, pustkowia Azji,
gorące piaski Afryki.
Polscy uchodźcy w Argentynie pochodzili przeważnie
z Kresów (dzisiejszej Litwy, Białorusi i Ukrainy), nie
mieli, więc gdzie powrócić. Ponadto ich ojczyzna
przyjęła system komunistyczny, czego nigdy zaakceptować nie mogli. - Dziś przebywają tu ostatni Mohikanie,
najczęściej Sybiracy z armii Andersa - mówi matka
Monika, przełożona sześciu sióstr albertynek, które
opiekują się mieszkańcami Domu Spokojnej Starości
im. Jana Pawła II w Martin Coronado, 20 kilometrów
do Buenos Aires. – Są przeważnie w stanie ciężkim,
wielu z demencją. Na 33 mieszkańców tylko ośmiu
jest samodzielnych, najstarszy liczy 100 lat. Dom
Spokojnej Starości istnieje w Argentynie od 1982
roku. Wybudowano go dzięki darowi jednego z byłych
oficerów lotnictwa - Zdzisława Skarbka Tłuchowskiego.
Należy do pobliskiego klasztoru OO. Bernardynów
w Martin Coronado, siedziby Polskiej Misji Katolickiej
w Argentynie (nazywanego Maciaszkowem). – Dom
jest bardzo potrzebny, zapewnia opiekę samotnym
kombatantom. Siostry albertynki zasługują na hołd
i uznanie za pracę nad nimi – mówi przełożony klasztoru,
o. Bernardyn ks. dr Herkulan Wróbel, autor publikacji
o wychodźstwie polskim w Argentynie, w tym o misji
polskich Sióstr Albertynek”.

Jeżeli dziś, gdy idziemy za Chrystusem po krzyżowej drodze, budzi się
w naszych sercach współczucie dla Jego cierpienia, nie możemy zapominać
o tamtym napomnieniu. «Jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie
z suchym?» Oto dla naszego pokolenia nadeszła pora nie tyle, by płakać
nad umęczonym Chrystusem, ile by «rozpoznać czas nawiedzenia swego».
Już zabłysła jutrzenka zmartwychwstania. «Oto teraz czas upragniony, oto
teraz dzień zbawienia» (2 Kor 6, 2).
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Kraj i miejscowość

Charakter Domu i jego działalność

Argentyna – Martin Coronado

- Dom Spokojnej Starości dla Polonii

Argentyna – Villa Dolores

- Noclegownia dla biednych, - Katechizacja

Boliwia - Cochabamba

- Wiceprowincja Zgromadzenia Ameryki Połudn.
- Dom formacyjny: postulat, nowicjat
- Posługa duszpasterska i charytatywna

Boliwia - Cochabamba

- Placówka misyjna
- Klinika
- Pomoc duszpasterska i charytatywna

Boliwia - Challapata

- Placówka misyjna
- Pomoc charytatywna i duszpasterska

Boliwia - Invirgarzama

- Placówka misyjna
- Ośrodek Zdrowia im. Św. Brata Alberta
- Posługa w parafii, - Katechizacja
- Różnorodna posługa charytatywna

Ukraina - Plebanówka

- Dom zakonny
- Praca w parafii, - Katechizacja
- Posługa charytatywna

Ukraina - Czeczelnik

- Dom zakonny
- Praca w parafii, - Katechizacja
- Posługa charytatywna

Rosja (Syberia) – Usole
Syberyjskie

- Dom zakonny
- Opieka nad dziećmi ulicy
- Pomoc duszpasterska w parafii
- Posługa charytatywna

Stany Zjednoczone Ameryki
Północnej - Hammond

- Delegatura Zgromadzenia dla Ameryki Półn.
- Dom Opieki dla kapłanów i osób świeckich

Stany Zjednoczone Ameryki
Północnej - Chicago

- Posługa w rezydencji Ordynariusza Chicago

Stany Zjednoczone Ameryki
Północnej - Chicago

- Kuchnia dla ubogich
- Praca w parafii
- Punkt pomocy doraźnej

Watykan

- Posługa w kuchni Gwardii Szwajcarskiej

Włochy - Rzym

- Dom zakonny

STACJA IX: TRZECI UPADEK

W Wieczerniku, pochylając się do ziemi i umywając im nogi, pragnął
ich oswoić z tym swoim uniżeniem. Ten Skazaniec, leżący pod ciężarem
krzyża w pobliżu miejsca kaźni, mówi do nas: «Ja jestem drogą, prawdą
i życiem» (J 14, 6). «Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz
będzie miał światło życia» (J 8, 12). Niech nas nie myli widok bezsilnego
Skazańca leżącego pod krzyżem. Ten zewnętrzny przejaw zbliżającej się
śmierci prawdziwie kryje w sobie światło życia.
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Na drugim końcu świata, na Syberii, w miejscowości
Usole Syberyjskie pracują również siostry Albertynki.
Od początku swojego przyjazdu do Usola Syberyjskiego w 2001r. siostry włączyły się w prowadzenie
projektu pomocowego Caritas „Znaleźć swoje miejsce
w życiu”. Projekt przeznaczony jest dla 50 biednych
dzieci, z różnych względów pozbawionych rodzicielskiej miłości. Ta sytuacja „pozostawienia samym sobie”
doprowadziła ich do wejścia na drogę włóczęgostwa,
żebractwa i toksykomanii.

Miejska kotłownia. Wejście do rur centralnego
ogrzewania. Miejsce noclegu części dzieci z projektu.
(www.albertynki.pl)

Siostry pomagają swoim podopiecznym materialnie, moralnie i duchowo. Prowadzą pracę socjalną
i katechetyczną. Rozpoznane bieżące potrzeby dzieci są
o wiele większe niż przeznaczone na realizację projektu
środki finansowe. Poza tym wraz z zapoznawaniem się
ze społecznością lokalną powiększył się krąg oddziaływania sióstr na inne dzieci będące w równie ciężkiej
sytuacji oraz na ich rodziny i osoby starsze. W 2014
roku, do pracujących tam sióstr, dołączyła z Krakowa,
siostra Samuela.
„Osoby konsekrowane prowadzą ludzi do Jezusa,
ale aby stać się przewodnikiem innych , same muszą
Mu się dać najpierw poprowadzić”. (Msza św. papieża
Franciszka do osób konsekrowanych).
„Razem dziękujmy Ojcu, który nas powołał do
pójścia za Jezusem w pełnym posłuszeństwie Jego
Ewangelii i w służbie Kościołowi oraz wlał w nasze
serca Ducha Świętego, dając nam radość i sprawiającego, że świadczymy całemu światu o Jego miłości.”
(z Listu Apostolskiego Ojca Św. Franciszka do wszystkich
osób konsekrowanych z okazji Roku Życia Konsekrowanego).

W Ameryce Południowej, na misjach i za granicą oprócz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
siostry noszą habit koloru jasnoszarego, biały sznur, na głowie jasnoszary prosty welon, profeski
wieczyste mają na piersi krzyż, profeski czasowe, habit bez krzyża na piersi. Na zdjęciu siódma z lewej
to postulantka.
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LITURGIA
WIELKIEGO TYGODNIA ‘2015
NIEDZIELA
PALMOWA
– 29 marca
Wielki Tydzień w liturgii Kościoła
wprowadza nas w tajemnicę
ostatnich dni i godzin życia Jezusa.
Warto w tym czasie zwolnić rytm
życia, przypomnieć sobie, że oto
przed nami najważniejsze dni
w roku. Triduum Paschalne, szczyt
liturgii, prowadzi nas na spotkanie
ze Zbawicielem, który daje nam
siebie w tajemnicy Eucharystii,
na Krzyżu przelewa za nas swoją
Krew, a przez Zmartwychwstanie
otwiera nam bramy wiecznego
życia.
„Oto Król” - „Na krzyż z Nim!”
Niedziela Palmowa przypomina prawdę, o której często nie pamiętamy. Prawdę, że bardzo blisko jest od
„Hosanna” do „Winien jest śmierci”. Cisami ludzie, którzy stali swoje płaszcze na drodze, obcinali gałązki
z drzew i wołali; Oto Król”, za chwilę wołać będą; „Na krzyż z Nim”. Jednak nie ludzie żyjący ponad
dwa tysiące lat temu są tutaj najważniejsi. Byłoby wielkim błędem i zupełnym niezrozumieniem Ewangelii,
gdybyśmy myśląc o owej „bliskości”, patrzyli tylko w ich kierunku. Ta „bliskość” - o czym czasami boleśnie
się przekonujemy - ma miejsce w życiu każdego z nas.

1100 Poświęcenie palm i procesja na pamiątkę uroczystego wjazdu Pana naszego, Jezusa
Chrystusa, do Jerozolimy.

STACJA X: OBNAŻENIE
«Gdy skosztował, nie chciał pić» (por. Mt 27, 34). Świadomość i wolność.
Nierozerwalne atrybuty działania w pełni ludzkiego. Świat zna wiele
sposobów osłabiania woli i ograniczania świadomości. Trzeba ich strzec
przed każdym zagrożeniem. Nawet uprawnione wysiłki, aby zmniejszyć ból,
muszą być podejmowane zawsze z poszanowaniem godności człowieka.
Trzeba głęboko wniknąć w tę ofiarę Chrystusa, trzeba się z nią zjednoczyć,
aby nie ulec, nie pozwolić, by życie i śmierć utraciły swoją wartość.
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WIELKI CZWARTEK - 2 kwietnia
Dzień Eucharystii
i Kapłaństwa.
„Czy rozumiecie, co wam
uczyniłem?”
Po geście umycia nóg Jezus
pyta swoich uczniów: „Czy
rozumiecie, co wam uczyniłem?”
To bardzo ważne pytanie.
W kontekście wielkich wydarzeń,
których jesteśmy świadkami
w czasie Triduum Paschalnego,
może jedno z najistotniejszych.
I to nic, że nigdy nie zrozumiemy
tajemnicy Eucharystii! kapłaństwa,
że nie zrozumiemy pokory
Chrystusa, która kazała Mu klękać
przed uczniami jako słudze. Trzeba
stawiać to pytanie, by świadomie
uczestniczyć w każdej Mszy św.
Trzeba stawiać je. gdy słyszymy; Ja odpuszczam Tobie grzechy”. Trzeba tak pytać, by się nie przyzwyczaić,
by - nie daj Boże - wszystko, w co wierzymy, nie uczynić czymś najbardziej naturalnym, powszednim.

1800 Msza św. Wieczerzy Pańskiej – pamiątka ustanowienia
sakramentu kapłaństwa i Eucharystii.
Po Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy
i adoracja do 2200 .

STACJA XI: PRZYBICIE DO KRZYŻA

Trzeba było, ażeby wypełniło się i to słowo: «A Ja, gdy zostanę nad ziemię
wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie»(J 12, 32). Czym przyciąga ten
konający na krzyżu Skazaniec? Chrystus przyciąga do krzyża potęgą miłości
—Miłości Bożej, która nie cofnęła się przed oddaniem siebie bez reszty;
Miłości nieskończonej, która na drzewie krzyża wyniosła nad ziemię ciężar
Chrystusowego ciała, aby zrównoważyć ciężar starodawnej winy; Miłości
nieogarnionej, która wypełniła wszelki brak miłości i pozwoliła człowiekowi
na nowo ukryć się w dłoniach miłosiernego Ojca.
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WIELKI PIĄTEK - 3 kwietnia
Dzień Męki i Śmierci Chrystusa
(obowiązuje post ścisły).
„Królestwo moje nie jest z tego
świata”
Nie sposób zrozumieć chrześcijaństwa bez odkrycia tajemnicy
krzyża, tej przedziwnej ekonomii.
Po ludzku krzyż jest głupotą, zgorszeniem, porażką. Po ludzku - choć
i tak nie jesteśmy wstanie przed
nim uciec - trzeba unikać go jak
ognia. Nie można dać się zniszczyć,
zanegować. Nie można pozwolić
sobie na to, by być na końcu, by
być ostatnim. Trzeba ufać sobie.
Ale Jezus przed Piłatem mówi:
„Królestwo moje nie jest z tego
świata”. Droga do tego Królestwa
prowadzi przez krzyż. Trzeba więc
przyjąć tajemnicę krzyża, bo tylko
wtedy krzyż stanie się bramą.
1800 Droga Krzyżowa
Liturgia Wielkiego Piątku:
- czytanie Męki Pańskiej
- adoracja Krzyża
- Komunia św.
- przeniesieni Pana Jezusa w Najśw. Sakramencie do Grobu Pańskiego
- adoracja przy Grobie Pańskim
2000
2100
2200
2400

Gorzkie Żale /3 części/
Młodzież
Adoracja w ciszy
Żywe Róże - św. Moniki, bł. Urszuli Ledóchowskiej, św. Jana Kantego

STACJA XII: ŚMIERĆ

«Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią»(Łk 23, 34). W apogeum
cierpienia Chrystus nie zapomina o człowieku, szczególnie o tym, który stał
się przyczyną Jego cierpienia. On wie, że człowiek najbardziej potrzebuje
miłości; najbardziej potrzebuje miłosierdzia, które w tym momencie rozlewa
się nad światem. «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju»
(Łk 23, 43). Obietnica nowego życia. To pierwszy owoc męki i rychłej
śmierci Chrystusa. Słowo nadziei dla człowieka.
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WIELKA SOBOTA - 4 kwietnia
l00
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
ll00
1200
1300
1400
1500
1600
1700

Żywe Róże - Matki Bożej Różańcowej,
św. Kazimierza, św. Małgorzaty
Żywe Róże - św. Teresy z Avila,
bł. Jolanty
Żywe Róże - św. Kingi, św. Józefa
i św. Teresy od Dz. Jezus
Siostry Albertynki
Żywe Róże - św. Marii Magdaleny
i św. Jadwigi Królowej
Żywe Róże - św. Katarzyny Aleksandryjskiej, św. Weroniki, św. Marty
Żywe Róże - św. Agaty, św. Maksymiliana, Matki Bożej Częstochowskiej
Ministranci
Uczniowie Gimnazjum
Uczniowie Szkoły Podstawowe
Żywe Róże - św. Andrzeja, św. Anny,
św. Heleny
Żywe Róże - św. Barbary, św. Bernadety
Żywe Róże - św. Franciszka z Asyżu, Matki Bożej Fatimskiej, św. Cecylii
Żywe Róże - św. Teresy Ledóchowskiej, św. Jadwigi Śląskiej, św. Zofii
Żywe Róże - św. Antoniego, św. Apolonii, św. Elżbiety Węgierskiej
Kobiety
Mężczyźni

1000, 1100, 1200, 1300 POŚWIĘCENIE POKARMÓW
Ten dzień wypełniony jest adoracją Jezusa Eucharystycznego przy Grobie Pańskim.
Cisza Wielkiej Soboty to cisza zawodu, który spotkał uczniów i wielu innych, którzy przychodzili do Jezusa.
Cisza, w której wyraźnie brzmią słowa z drogi do Emaus: „A myśmy się spodziewali...” (Łk 24, 21). To także
cisza arcykapłanów, faryzeuszy, uczonych w Piśmie wszystkich, którzy krzyczeli „Ukrzyżuj Go, ukrzyżuj!”
(Łk 23,21). To cisza Piłata. Cisza umytych rąk, rozwiązanego problemu. Cisza tej Soboty to jednak także
cisza żalu, cierpienia, ale nie rozpaczy. Cisza przeczucia, przypominania sobie słów o zmartwychwstaniu,
o świątyni, którą w trzech dniach Jezus odbuduje. To cisza chrześcijan - Maryi, Apostołów, Marii Magdaleny,
Józefa z Arymatei, Nikodema.., To także moja cisza... I głębokie przekonanie, że droga do Niedzieli Zmartwychwstania prowadzi przez krzyż Wielkiego Piątku i ciszę Wielkiej Soboty
       Wielka Sobota kończy się Wigilią Paschalną. Wydarzenie to, jest przesycone symboliką życia i miłości.
Liturgią Eucharystyczną wchodzimy już w radość Niedzieli Zmartwychwstania, aby w procesji rezurekcyjnej
ogłosić światu prawdę o zwycięstwie życia nad grzechem, dać świadectwo tryumfu Zmartwychwstałego.
1800 Liturgia Wielkiej Soboty:
- poświęcenie ognia i Paschału;
- poświęcenie wody;
- odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych (przynosimy świece);
- Msza święta.
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Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - 5 kwietnia

Spełniona tęsknota za zwycięstwem nad śmiercią, tym najbardziej dramatycznym doświadczeniem człowieka
w jego życiu. Po raz kolejny stajemy przed prawdą, że my, spadkobiercy grzechu Adama i Ewy, możemy wrócić
do domu Ojca. UKRZYŻOWANY CHRYSTUS ŻYJE – ZMARTWYCHWSTAŁ „i jak w Adamie wszyscy umierają,
tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem
ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia”. (1 Kor 15,22)
A my w każdą niedzielę „oczekujemy Jego przyjścia w chwale… wierząc w ciała zmartwychwstanie i żywot
wieczny.”(Credo)

600 MSZA ŚW. REZUREKCYJNA Z PROCESJĄ
STACJA XIII: ZDJĘCIE Z KRZYŻA
Miłość, która zrodziła się podczas zwiastowania, a objawiła się w betlejemskiej stajni, była poddana próbie już podczas ofiarowania w świątyni,
pogłębiała się razem z wydarzeniami, które Maryja zachowywała i rozważała
w swoim sercu (por. Łk 2, 51). A teraz ta serdeczna więź miłości musiała
przerodzić się w to zjednoczenie, które przekracza granice życia i śmierci.
I uczy tej trudnej miłości, która nie ucieka przed cierpieniem, ale ufnie
zawierza miłości Boga, dla którego nie ma nic niemożliwego (por. Łk 1, 37).
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NAMASZCZENIE CHORYCH
– TAJEMNICA KRZYŻA I ZMARTWYCHWSTANIA
„Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy
Tobie, żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić
raczył.” Pan Jezus nie przyszedł, aby nas uwolnić od
cierpienia, lecz by przez swoje cierpienie odkupić nas od
złego. Nie uzdrowił wszystkich chorych, nie usprawnił
wszystkich kalekich, nie wskrzesił wszystkich zmarłych
– cud był tylko znakiem dla uczniów, aby uwierzyli w
Ewangelię. To oni byli świadkami wszystkich cudów,
aby uwierzyli w cud Eucharystii, w cud obecności
Chrystusa, gdy Jego ciało przyjmie postać najprostszego
chleba i wina.
Dlatego Apostołowie a z nimi pierwsi chrześcijanie
mieli świadomość, że przez Eucharystię Chrystus spełnił
obietnicę „nie zostawię was sierotami”. Dlatego św.
Jakub może w liście polecić „Choruje ktoś wśród was?
Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili
nad nim i namaścili go olejem w imię Pana.”Jk 5,14.
Z uzdrawiającej mocy Eucharystii wyrasta praktyka
sakramentu namaszczenia chorych. Chrystus pozwala
mieć udział w głoszeniu Ewangelii przez ludzkie
cierpienie. Szatański zamysł upokorzenia człowieka
cierpieniem przez oderwanie go od Boga, Jezus zamienia
w łaskę udziału w Jego własnym Krzyżu.
Aby jak najpełniej skorzystać z darów sakramentu
chorych chrześcijanin musi pamiętać że:
- Namaszczenie chorych, przynosząc choremu łaski
i siły „nie jest sakramentem, przeznaczonym tylko
dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia. Odpowiednia zatem
pora na przyjęcie tego sakramentu jest wówczas, gdy
wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci
z powodu choroby lub starości” (KonstytucjaSacrosanctum Concilium,73).

- Namaszczenie może być powtórzone, jeśli chory
po odzyskaniu zdrowia z choroby, z powodu której je
otrzymał, popada w inną chorobę lub jeśli w czasie tej
samej choroby następuje pogorszenie.
- Namaszczenie może być udzielone przed interwencją chirurgiczną, gdy jest ona spowodowana niebezpieczną chorobą.
- Osobom w podeszłym wieku, gdy opuszczają je
siły, nawet wtedy, gdy nie zagraża im niebezpieczna
choroba.
- Może być udzielone dzieciom, jeżeli osiągnęły
odpowiedni poziom umysłowy do przyjęcia pokrzepiających skutków sakramentu.
- W przypadku chorych w stanie nieświadomość lub
niemających rozeznania rozumu można udzielić namaszczenia chorych, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że
jako wierzący prosiliby o to, gdyby byli przytomni.
- Zmarłemu tego sakramentu udzielać nie można.

STACJA XIV: GRÓB
Martwe ciało Chrystusa zostało złożone w grobie. Kamień grobowy nie
jest jednak ostatecznym przypieczętowaniem Jego dzieła. Ostatnie słowo nie
należy do fałszu, nienawiści i przemocy. Ostatnie słowo wypowie Miłość
potężniejsza niż śmierć. «Jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię nie
obumrze, zostanie tylko samo, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity»
(J 12, 24).Grób jest ostatnim etapem obumierania Syna Bożego podczas
całego Jego ziemskiego życia; jest znakiem Jego najwyższej ofiary dla nas
i dla naszego zbawienia. «Ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, trzeciego dnia
zmartwychwstał».
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W Liście Apostolskim Salvifici Doloris Jan Paweł II
napisał do chorych:
„Uczestnicy cierpień Chrystusowych mają przed
oczyma paschalną tajemnicę Krzyża i Zmartwychwstania. W tajemnicy tej Chrystus zstępuje niejako do
ostatecznych granic słabości i obezwładnienia człowieka
— wszak kona przybity do Krzyża. Jeśli równocześnie
w słabości tej dopełnia się Jego wyniesienie, potwierdzone mocą Zmartwychwstania, to znaczy, że słabości
wszelkich cierpień człowieka może przeniknąć ta sama
Boża moc, która objawiła się w Krzyżu Chrystusa.
W tym zrozumieniu: cierpieć — to znaczy stawać się
jakby szczególnie podatnym, szczególnie otwartym
na działanie zbawczych mocy Boga, ofiarowanych
ludzkośc w Chrystusie. W Nim Bóg potwierdził, że
chce działać szczególnie poprzez cierpienie, które jest

słabością i wyniszczeniem człowieka — i chce w tej
właśnie słabości i wyniszczeniu objawiać swoją moc.
Tym może się także tłumaczyć wezwanie z listu Piotra:
„Jeżeli zaś ktoś cierpi jako chrześcijanin, niech się nie
wstydzi, ale niech wychwala Boga w tym imieniu!”
Święty Papież dzieląc się własnym doświadczeniem
mówi:„cierpienie zawsze jest próbą, czasem nad
wyraz ciężką próbą, której poddane zostaje człowieczeństwo”i za Apostołem Pawłem powtarza: „Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby
zamieszkała we mnie moc Chrystusa (…) Z tej właśnie
przyczyny znoszę i to obecne cierpienie, ale za ujmę
sobie tego nie poczytuję, bo wiem, komu uwierzyłem
(…) WSZYSTKO MOGĘ W TYM, KTÓRY MNIE
UMACNIA”.

ŻYWY RÓŻANIEC
– ŻYWY KOŚCIÓŁ – ŻYWA WIARA
RÓŻA ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus - życiorys.
Urodziła się 2 stycznia 1873 roku w Alencon we
Francji z rodziców: Ludwika Martin i Zelii z domu
Guerin. Dziecko zostało ochrzczone następnego dnia
po urodzeniu i otrzymało imię Teresa. Było najmłodszym z dziewięciorga urodzonych, z których
czworo zmarło w wieku niemowlęcym. Teresa mając
cztery lata straciła matkę, która umarła na raka piersi,
a wychowaniem jej zajęły się starsze rodzone siostry.
Najpierw Paulina, a gdy ta wstąpiła do Karmelu, druga
siostra Marynia.
Ojciec po śmierci matki przeprowadził się z cała
rodziną do Lisieux, gdzie później wstąpiły do miejscowego klasztoru Karmelitanek Bosych cztery jego
córki. Piąta wstąpiła do sióstr Wizytek.
Wstąpienie Pauliny do klasztoru, mała Tereska przepłaciła utratą zdrowia. Zapadła na nieznaną chorobę.
Ojciec z siostrami Teresy rozpoczęły nowennę do Matki
Bożej, zamówił nowennę Mszy św. w sanktuarium
Matki Bożej w Paryżu. Teresa po tych modlitwach
powróciła do zdrowia. „Figura Matki Bożej uśmiechnęła się do mnie”, jak opowiada sama święta. Wcześniej
obawiano się nawet o życie dziecka.
W jedenastym roku życia Teresa w 1884 roku przystępuje do pierwszej Komunii św. a wkrótce potem
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przyjmuje Sakrament Bierzmowania. W tym okresie,
przeżywa jeszcze czas oschłości wewnętrznych. Dobra
opieka ojca i sióstr rodzonych, właściwe kształtowanie
jej charakteru, utworzyły w Teresie dobre postawy
życia wewnętrznego. Umiała się dobrze modlić,
nauczyła się składać Bogu w ofierze umartwienia
i pogodnie znosić trudy codziennego życia.
W dzień Zesłania Ducha Świętego (Zielone święta),
Teresa oznajmiła ojcu chęć wstąpienia podobnie jak
jej dwie siostry, do Karmelu. Z wielkim bólem ojciec
udzielił swego pozwolenia i błogosławieństwa. Teresa
była jednak za młoda do podjęcia tego kroku. Takiego
zdania byli przełożeni klasztoru, i takiego zdania
był biskup miejscowy, Teresa więc spotkała się ze
stanowczą odmową. Korzystając z okazji organizowanej pielgrzymki do Rzymu, udaje się wraz z ojcem
i siostrą by swą prośbę przedstawić Ojcu św. Leonowi
XIII. Prosi, by Papież na uczczenie swego jubileuszu
50 - lecia kapłaństwa pozwolił jej wstąpić do Karmelu
w 15 roku życia. Po dłuższym oczekiwaniu spełniło się
jej pragnienie i 9 marca 1888 roku Teresa przekroczyła
próg klasztoru Karmelitanek Bosych w Lisieux.
Życie zakonne Teresy nie trwało długo, bo zaledwie
dziewięć i pół roku. Było jednak życiem pełnym ofiary
i poświęcenia, wykorzystywania dobrych zdarzeń na
uświęcenie siebie, wspieranie kapłanów i ratowanie
grzeszników. Teresa odznaczała się gorliwością, pogodą
ducha, hartem w znoszeniu trudów i przeciwności
życiowych, wytrwałością w cierpieniach, zwłaszcza
w ostatniej chorobie, która doprowadziła ją do końca
ziemskiej wędrówki 30 września 1897 roku. Teresa
umiera mając zaledwie 24 lata życia.
W życiu zakonnym umiłowała cichość i mała drogę
miłowania Jezusa. Nazwała ten „sposób życia” - małą
drogą „dziecięctwa duchowego”.
Na polecenie przełożonych klasztoru, Teresa opisała
swoje życie (luźne wspomnienia) w książce, która

ZMARTWYCHWSTANIE

obiegła cały świat w tłumaczeniu na przeszło 70
języków, pod tytułem „Dzieje duszy”.
W 1923 roku Teresa została wyniesiona na ołtarze
i ogłoszona błogosławioną. Dwa lata później,17 maja
1925 roku, papież Pius XI ogłosił Teresę świętą.
W niedługi czas po tym, ten sam Papież, ogłasza
ją patronką misji katolickich.
Rok 1997 jest rokiem 100 - lecia śmierci tej wielkiej
„małej świętej”. W tym też roku   św. Teresa od
Dzieciątka Jezus została ogłoszona Doktorem Kościoła.

Róża św. Teresy
od Dzieciątka Jezus
Rozalia Dziedzic
Maria Golec
Elżbieta Rusek
Jadwiga Tyrlik
Anna Hazuka
Maria Krzus
Maria Jarco
Maria Łagodzińska
Zofia Hazuka
Władysława Hazuka
Barbra Tonderska
Maria Maślanka
Agnieszka Maślanka
Bernadetta Głębocka

Składając martwe ciało Jezusa do grobu, u stóp Golgoty, Kościół
rozpoczyna czuwanie wielkosobotnie. To czuwanie zakończy się spotkaniem
przy grobie — przy pustym grobie Zbawiciela. Wówczas grób, niemy
świadek Zmartwychwstania, przemówi. Odwalony kamień, puste wnętrze,
leżące płótna — to właśnie ujrzał Jan, który przybył do grobu z Piotrem:
«Ujrzał i uwierzył» (J 20, 8), a wraz z nim uwierzył Kościół. Pusty grób
jest znakiem ostatecznego zwycięstwa prawdy nad kłamstwem, dobra nad
złem, miłosierdzia nad grzechem, życia nad śmiercią. Pusty grób jest
znakiem nadziei, która «zawieść nie może» (Rz 5, 5).
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Litania świętej Teresy od Dzieciątka Jezus
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Tereso od Dzieciątka Jezus,
Ukochane Dziecię Ojca niebieskiego,
Oblubienico Jezusa,
Czysta gołąbko Ducha Świętego,
Wybranko Najświętszej Maryi Panny,
Wierna córko wielkiej Teresy,
Anielska siostro nasza,
Wspomożenie duchowieństwa,
Orędowniczko dzieci,
Patronko sierot,
Patronko przystępujących do pierwszej Komunii świętej,
Patronko chcących się oddać Bogu,
Miłościwa lekarko chorych,
Opiekunko ubogich i nieszczęśliwych,
Opiekunko misji,
Opiekunko żołnierzy,
Matko wielu dusz,
Można cudotwórczym,
Bohaterko cnót,
Kielichu błogosławieństwa,
Wzorze dziecięcej ufności w Bogu,
Różo ścieląca się pod stopy Jezusa,
Całopalna ofiaro miłości,
Jasny promyku niebios,
Niewinny pierwiosnku Boga,
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.
Święta Tereso, której niebem jest dobrze czynić na tej ziemi,
Racz spuścić na nas obfity deszcz łask Jezusowych.
Módlmy się
Boże, Któryś rzekł: jeśli nie  staniecie  się jako  dzieci, nie wejdziecie do  Królestwa
niebieskiego, daj nam, prosimy w pokorze i prostocie ducha tak w ślady świętej Dziewicy
Teresy wstępować, abyśmy wieczną nagrodę otrzymać mogli. Który żyjesz i królujesz
z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego Bo na wieki wieków. Amen,
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Z kroniki parafialnej
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„Legenda o GÓRZE BORUĆ”
Istnieją takie miejsca na świecie, które choć nie
zaznaczone na mapach żyją w legendach i opowieściach
mieszkańców. Do takich miejsc należy góra Boruć.
To niewielkie wzniesienie gdzieś na szlaku Beskidu
Żywieckiego między Żabnicą, a Prusowem. W blasku
dnia jest to miejsce urokliwe, pełne zieleni. Jednak
zupełnie zmienia się, gdy zachodzi słońce lub przychodzi
mgła.
Na szczycie tego wzniesienia stała
kiedyś licha chata, a w niej mieszkało
ubogie małżeństwo z ośmiorgiem swoich
dzieci. Rodzice codziennie rano schodzili
do wsi by tam ciężko pracować u
bogatego pana. Za swoją pracę dostawali
ziemniaki, chleb, mąkę, mleko. Dzieci też
miały swoje obowiązki te starsze zbierały
drewno na opał, rąbały drwa. Młodsze
sprzątały chatę, zbierały grzyby, borówki
i jagody.
Rodzina była uboga, ale bardzo zżyta.
Wszyscy pomagali sobie, dzieci ciężko
pracowały by pomóc rodzicom. Tylko
jeden najmłodszy syn różnił się od swoich
sióstr i braci. Borcio było mu na imię.
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Był to chłopiec bardzo leniwy i złośliwy. Dokuczał
rodzeństwu, stale coś niszczył, kłamał, sprawiał
przykrość matce i ojcu.
Pewnego wieczoru, gdy rodzice wrócili do domu
dzieci bardzo rozżalone skarżyły się mamie, że Boruta
(bo tak go rodzeństwo przezywało) stale im dokucza,

niszczy ich pracę i wyśmiewa się z nich. Mama
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chwyciła Borcia za ręce i spojrzała mu prosto w oczy.
- Popatrz Borcio – powiedziała
- Zobacz jakie miękkie i gładkie są twoje dłonie.
A przyjrzyj się dłoniom swoich sióstr i braci. W ich
każdym spracowanym palcu widać miłość, dobroć
i pracowitość. Twoje ręce choć piękne są bezużyteczne.
Zmień się mój synu – prosiła matka.
Źle Ci będzie w życiu i
nigdy nie zaznasz szczęścia,
jeśli twoje serce pozostanie
takie ciemne.
Boruta nic sobie ze słów
matki nie robił. Wtedy ona
w złości powiedział, że jak
się nie zmieni to urosną mu
rogi na głowie i zamieni się
w diabła. Tak też się stało.
Wstydził się Boruta swoich
rogów na głowie. Kiedy
dorósł odszedł od rodziny.
Po jakimś czasie rodzina
sprowadziła się do wsi. Życie
nie skąpiło im pieniędzy,
potomstwa i szczęścia.

Rodzice staruszkowie zamieszkali u swojej najstarszej
córki. Boruta sam pozostał na wzgórzu.
Ludzie nazwali tę górę Borucią od jego przezwiska.
Podobno kiedy ktoś przechodzi ten szczyt nocą, lub
kiedy jest mgła, to zawsze gubi drogę. Wszystko sprawia
ten diabeł, który tam błądzi wśród drzew.
Emer. Naucz. Jadwiga Kupczak

mocową, http://wpolityce.pl/5.02.2015) i stanowisko
wobec tego aktu prawnego polskiego Episkopatu.    

RÓWNIA POCHYŁA
Czy naprawdę mamy wpływ na naszą państwową
rzeczywistość? Czy szanowane są nasze obywatelskie
prawa, czy jesteśmy tylko fasadą demokracji, za którą,
ktoś otwiera kolejne wrota piekieł? Historia uczy, że
Kościół wyczulony na perfidię zła, zawsze ostrzegał
przed zagrożeniami kryjącymi się za szczytnymi hasłami
walki o dobro człowieka. Tak było z ostrzeżeniami przed
nazizmem i komunizmem – dziś niektórzy mają pretensję,
że Kościół był za mało skuteczny. Najczęściej te pretensje
ci, którzy za to samo dzisiaj walczą z Kościołem – że
ostrzega, przed dalekosiężnymi tragicznymi skutkami
dzisiejszych prawnych i parlamentarnych decyzji. Jako
ilustrację podobnych zabiegów i dowód na przyszłość
cytujemy argumenty przeciwko, przyjętej już przez Sejm,
tzw. „Konwencji równościowej” z komentarzem Marzeny
Nykiel (Rząd przemocą wprowadza Konwencję antyprze-

Budząca zaufanie nazwa „Konwencji Rady Europy
ws. przemocy wobec kobiet” nie tylko nie uleczy
sytuacji przemocowych, ale przyniesie ich eskalację.
To klucz do całkowitej demoralizacji życia.
Unijne badania nie pozostawiają złudzeń jak szkodliwe
są rozwiązania proponowane w tym dokumencie. Raport
Agencji Praw Podstawowych UE z 2014 roku
pokazuje jasno, że w krajach, w których przemoc
wobec kobiet zwalczana jest w taki sposób, w jaki
proponuje to Konwencja Rady Europy, kobiety
narażone są na przemoc trzy razy bardziej niż Polki.
Kraje skandynawskie borykają się z najwyższym
wskaźnikiem przemocy fizycznej i psychicznej. Najbardziej narażone na przemoc są kobiety żyjące w Danii
(52%), Finlandii (47%) i Szwecji (46%). Niechlubne
wyniki przemocy osiąga też Holandia (45%), Francja
i Wielka Brytania (44%). Polska zajmuje w tej kwalifikacji ostatnie miejsce! Wskaźnik przemocy wobec
kobiet w Polsce wynosi zaledwie 19%, przy czym
średnia unijna sięga 33%.
Okazuje się też, że Holenderki czy Szwedki
znacznie rzadziej zgłaszają fakt maltretowa-
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nia, niż Polki. Odsetek kobiet doświadczających
przemocy, który zgłaszają problem stosownym instytucjom jest jednym z najwyższych w całej Unii Europejskiej. Badania dowodzą, że również mówienie o
pedofilii i przemocy seksualnej jest skrajnie zakłamane.
W krajach, które realizują „nowoczesny” system
edukacji seksualnej poziom molestowania seksualnego kobiet jest najwyższy! Przoduje Szwecja (81%),
Dania (80%) i Francja (75%). Polska znajduje się na
przedostatnim miejscu i osiąga wskaźnik 32 przy
średniej unijnej 55.
Wszystko to jest dla rządowych lobbystów i ślepych
parlamentarzystów informacją bez znaczenia. Ich celem
jest ratyfikacja chorego dokumentu, który zdemoralizuje nasze życie społeczne. Tymczasem gruntowna,
mądra i rozważna lektura dokumentu prowadzi do jednoznacznych wniosków. Kto sprzeciwia się przemocy
wobec kobiet, przemocy wobec człowieka, powinien
odrzucić ten dokument, ponieważ jest instrumentem dyskryminującym człowieka i pozbawiającym go wolności.
Jej absurdalne i szkodliwe tezy można
wskazać w kilku punktach:
1. Wprowadza mętne reguły prawne i może służyć
nadużyciom, ponieważ napisana jest w języku maksymalizmu prawnego.
Niniejsza konwencja ma na celu: ochronę kobiet
przed wszelkimi formami przemocy oraz zapobieganie, ściganie i eliminację przemocy wobec
kobiet i przemocy domowej
— czytamy w Art. 1. określającym cele konwencji.
Gołym okiem widać że regulacje te to wszechstronne
nakazy i zakazy idące w nieskończoność.
Konwencja ma na celu:
• ochronę kobiet przed wszelkimi formami przemocy
(Art. 1a)
• przyczynienie się do eliminacji wszelkich form dyskryminacji (Art. 1b)
• wspieranie rzeczywistego równouprawnienia (Art. 1b)
• stworzenie szeroko zakrojonego planu ramowego,
polityk i działań na rzecz ochrony i wsparcia
wszystkich ofiar przemocy wobec kobiet (Art. 1c)
Co ma oznaczać „całkowity brak agresji”? Kto
ma to definiować czym jest agresja, bo przecież
wiemy, że nie chodzi tu tylko o przemoc fizyczną czy
słowną. Co to są WSZELKIE formy przemocy?
Kto będzie je kategoryzował i rozszerzał te
listy? Jakie uprawnienia otrzymują podmioty zobowiązane do ELIMINACJI WSZELKICH form przemocy?
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Jak daleko sięga to RZECZYWISTE równouprawnienie? Trudno sobie wyobrazić większe uprawnienia
przekazane mocą państwowego dokumentu wszelkim
instytucjom - sądom, administracji i nieskończonej
liczbie podmiotów, których możliwość zaistnienia
zapisana jest w dalszej części Konwencji.
2. Nie definiuje precyzyjnie tego czym jest przemoc
wobec kobiet i otwiera furtkę nieskończonym
nadużyciom prawnym. Według art. 3 Konwencji to
każdy akt dyskryminacji, która może prowadzić do
psychologicznej szkody lub cierpienia kobiet, w tym
również groźby takich aktów.
Art. 40. nakazuje uchwalenie przepisów przewidujących odpowiedzialność karną zajakąkolwiek formę
niepożądanych zachowań werbalnych, niewerbalnych lub fizycznych o charakterze seksualnym,
których celem lub skutkiem jest naruszenie godności
osoby. Jednocześnie art. 4 nakazuje, aby przepisy te
były ustanawiane bez jakiejkolwiek dyskryminacji ze
względu zarówno na płeć, płeć społeczno-kulturową, jak i na tożsamość płciową. Co to oznacza? Po
pierwsze można się spodziewać konieczność wprowadzenia obowiązku uzgadniania płci na żądanie.
Dodatkowo, nie będziemy mieli żadnego prawa do
tego, by sprzeciwić się ostentacyjnej obecności
środowisk LGBTQ w szeroko pojętych przestrzeniach
społeczno-politycznych. Także w szkołach. Tego zresztą
dotyczy kolejny punkt.
3. Zamiast walki z przemocą jest pełna zgoda na
przeprowadzenie rewolucji kulturowej i wykorzenianie kultury chrześcijańskiej
Autorzy Konwencji nie diagnozują realnych źródeł
przemocy. Nie widzą ich w alkoholizmie, w uzależnieniach, w seksualizacji i brutalizacji życia, ale w heteroseksualnej rodzinie, która rzekomo powiela szkodliwe
stereotypy, w tradycyjnym wychowaniu, w religii
i kulturze. Wszystko ma zostać poddane redefinicji
i reedukacji. Art. 12.1 mówi:
Strony stosują konieczne środki, aby promować
zmiany w społecznych i kulturowych wzorach
zachowań kobiet i mężczyzn, w celu wykorzenienia
uprzedzeń, zwyczajów, tradycji i wszelkich innych
praktyk opartych na pojęciu niższości kobiet lub nastereotypowych rolach kobiet i mężczyzn.
Można się więc spodziewać, że lobby feministyczne zatroszczy się odpowiednio o podjęcie wszelkich
środków w celu „wykorzenienia” stereotypowych
ról kobiety i mężczyzny. Nie definiuje się przy tym
czym są stereotypy, które mocą prawa jakieś władcze
ciało będzie eliminowało. Wiadomo natomiast,
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że powołane na mocy Konwencji międzynarodowe
ciało GREVIO obejmie nadzór nad wdrażaniem
Konwencji.
4. Wprowadzenie nowej edukacji zwalczającej
stereotypy Art. 14. Konwencji wprowadza olbrzymie
uprawnienia do całkowitej przebudowy edukacji.
Strony podejmują działania konieczne do wprowadzenia do oficjalnych programów nauczania na
wszystkich poziomach edukacji materiałów szkoleniowych (…) dotyczących równouprawnienia kobiet
i mężczyzn, niestereotypowych ról przypisanych
płciom, wzajemnego szacunku (…).
Ten artykuł budzi wyjątkowe obawy. Kto
zdecyduje o tym na czym polegają niestereotypowe
role przypisane płciom? Kto je określi? Jak zostaną
dobrane do poziomu rozwojowego dzieci? Gdzie w tym
wszystkim prawa rodziców do wychowania dzieci
w kręgu wartości, jakich sami sobie życzą? Wątpliwości rozwiewa kolejny paragraf, który pokazuje, że
rodzice nie będą mieli już nic do powiedzenia.
5. Religia i rodzina źródłem zła i przemocy
Art. 12 ukazuje zwyczaje, tradycję i religię
w kontekście zagrożenia. Ani raz Konwencja nie
wspomina o nich jako o zjawisku pozytywnym.
Strony gwarantują, że kultura, zwyczaje, religia,
tradycja czy tzw. „honor” nie będą uznawane za
usprawiedliwienie dla wszelkich aktów przemocy
objętych zakresem niniejszej Konwencji.
Można się więc spodziewać, że wszelkie próby wychowywania dzieci do odpowiedzialności czy męstwa
zostaną uznane za przemocowe. Stawianie dziecku
wymagań to przecież oczekiwanie wysiłku, który może
zostać uznany za przemoc naruszającą jego bezrozwojowy błogostan.
Konsekwencjami prawnymi bez trudu będzie
można obciążyć nauczycieli, duszpasterzy czy dziennikarzy, którzy będą się sprzeciwiać forsowanemu
przez środowiska LGBT stylowi życia.
Ratyfikacja Konwencji to przemocowy atak na
naszą wolność. Pamiętajmy, że wszelka ochrona ofiar
przemocy została już uregulowana mocą ustawy antyprzemocowej, której możliwości są i tak posunięte bardzo
daleko. Niebieską kartę policja może nam założyć bez
naszej wiedzy, wystarczy, że zaniepokojony sąsiad
doniesie o podsłuchanej awanturze. Konwencja idzie
znacznie dalej. Każdy może się z jakiegokolwiek powodu
poczuć ofiarą, a cały system edukacyjny będzie musiał
zostać podporządkowany szeroko pojętej tolerancji.
Mamy ostatnie minuty, by podjąć w tej sprawie interwencję, choć decyzje najwyraźniej już zapadły.

„List otwarty ks. bp. Ignacego Deca do Bronisława
Komorowskiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Prezydencie!
W piątek, dnia 6 lutego 2015 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę otwierającą drogę do
ratyfikacji „Konwencji Rady Europy o zapobieganiu
i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy
domowej”. Ratyfikacja tego dokumentu i wprowadzenie jego postanowień w życie rodzinne i społeczne
stanowi wielkie zagrożenie dla wartości naturalnych i ogólnoludzkich, przede wszystkim uderza
w instytucję małżeństwa i rodziny. Wskazało na to wiele
środowisk naukowych i społecznych poczuwających się
do odpowiedzialności za przyszłość Polski.
Jasne stanowisko w tym względzie zajął Episkopat
Polski. Zwolennikom ratyfikacji, powołującym się na
wyniki przeprowadzonego sondażu społecznego, trzeba
przypomnieć, że wynik ten dotyczył samej nazwy
dokumentu, która jest bardzo wzniosła i słuszna, a nie
treści dokumentu, która dla zdrowo myślących ludzi jest
nie do przyjęcia, gdyż wskazuje na błędne przyczyny
przemocy i proponuje nietrafne środki do jej przezwyciężenia. Była to zwykła medialna manipulacja.
Wszystko wskazuje na to, że ustawa została przyjęta
nie w wyniku merytorycznej, rozumnej oceny, ale
jakiegoś ukrytego dyktatu. Nie można się zgodzić ze
stwierdzeniem Konwencji, że źródło przemocy wobec
kobiet tkwi w stereotypowej, tradycyjnej rodzinie
i w religii czy w dotychczasowej kulturze, ale najczęściej tkwi ono w patologii społecznej.
Panie Prezydencie, wielokrotnie określał się Pan jako
wierzący i praktykujący katolik. Jest Pan katolikiem
od chwili chrztu, a zwolennikiem określonej partii od
pewnego czasu. Partie i rządy przemijają, a słowo Boga
trwa na wieki (Ps 119,89; Iz 40,8), słowo, którego
aktualnie strzeże Kościół, którego Pan jest członkiem.
Pomni na słowa pierwszego Papieża, św. Piotra Apostoła,
który powiedział przed Sanhedrynem: „Trzeba bardziej
słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5,29), prosimy o niepodpisywanie aktu ratyfikacji. Modlimy się za Pana
Prezydenta jako synowie i córki tego samego Kościoła
i tej samej Ojczyzny. Modlimy się o mądrość serca, by
Pan Prezydent stał zawsze po stronie prawdy i prawdziwego dobra Narodu, który obdarzył Pana najwyższym
urzędem w naszym państwie.”
W imieniu Rady ds. Apostolstwa Świeckich KEP
bp Ignacy Dec Biskup Świdnicki, Przewodniczący Rady
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NARODOWY
DZIEŃ ŻOŁNIERZY
WYKLĘTYCH

1 marca obchodzono po raz piąty
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Podziemia Antykomunistycznego, zwanych przez lata Żołnierzami
Wyklętymi.
Zawdzięczamy im naszą wolność
i nasze pragnienie wolności. Przez
różnego typu organizacje podziemne,
polityczne, przede wszystkim zbrojne (ogólnokrajowe
i lokalne), a także młodzieżowe przeszło w pierwszych
latach po wojnie ponad 200 tys. Polaków. Znaczna ich
część kontynuowała walkę o niepodległość podjętą
jeszcze 1 września 1939 r. Na polskich Kresach walczyli
Niezłomni aż do początku lat 50. W granicach dzisiejszej Polski w 1945 r., w momencie zakończenia wojny,
w lasach operowało ok. 350 oddziałów liczących nawet
po kilka tysięcy żołnierzy.
Na początku lat 50. było ich jeszcze ok. 50, liczących
nie więcej niż kilka, kilkanaście osób. Ogólnopolskie i centralne struktury organizacji podziemnych
– Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Narodowego
Zjednoczenia Wojskowego podlegającego podziemnemu Stronnictwu Narodowemu, oraz Narodowych
Sił Zbrojnych kontrolowanych przez tajną Organizację Polską – zostały zlikwidowane przez UB do
jesieni 1947 r. Ostatni żołnierze ukrywający się przed
obławami ginęli w latach 1956–1963, gdy w październiku tego roku padł Józef Franczak, pseud. „Lalek”.
Ostatni więźniowie wychodzili na wolność ograniczoną PRL-owskim prawem i bezprawiem w latach 60.
(Adam Boryczka), a ostatni żołnierz Polski Walczącej
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opuścił więzienie w 1975 r. (kpt. NSZ Tadeusz Zajączek,
„Szary”, nauczyciel).
Do końca życia Żołnierze Wyklęci i ich rodziny
byli inwigilowani przez SB. Także przez wiele lat
wolnej Polski Niezłomni musieli odczuwać żal. Powinni
przecież zostać odznaczeni, brać udział w defiladach
zwycięstwa jak ich anglosascy koledzy w 1945 r.,
mieć pomniki, a ulice polskich miast winny nosić
ich imiona. Dopiero jednak od kilku lat, 1 marca –
w rocznicę mordu sądowego dokonanego w 1951 r.
na członkach ostatniego (IV) Zarządu Zrzeszenia WiN
z ppłk. Łukaszem Cieplińskim na czele – państwo
polskie uznaje ich bohaterstwo.
Dramatyczna historia pokolenia Wyklętych
przez komunizm i nieobecnych przez dziesięciolecia w pamięci narodu staje się dziś jednym z ważniejszych fundamentów tożsamości współczesnych
Polaków, szczególnie młodych. To ich uczestnictwo
i zaangażowanie w obchody wskazują na żywotność
ducha polskiego, naszego wyjątkowego charakteru.
Bo z pokolenia na pokolenie na tej ziemi rodzi się
Armia, gotowa do powrotu!
Jan Żaryn, w Sieci Historii, nr 3(10)
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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!

SALON
KOSMETYCZNY
„Twoje 5 Minut”

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

-Makijaże
-Solarium
-Elektrolecznictwo
-Zabiegi modelujące twarz
-Odmładzanie
-Wyszczuplanie
i modelowanie sylwetki
-Magnetoterapia

Czynne w godzinach: Pon.-Pt. 8.30–17.30, Sob. 8.30–13.30
(możliwość ustalenia godzin)

ul. Łagodna 13, Tel.: 0-784-002-557
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BÓG ZAPŁAĆ

str. 36

IDŹ ogłoś to po górach

str. 37

IDŹ ogłoś to po górach

EMILKA
POTRZEBUJE
NASZEJ POMOCY

Emilka cierpi na ciężkie mózgowe porażenie
dziecięce, postać czterokończynową spastyczną, zanik
nerwu wzrokowego, padaczkę lekooporną, zwyrodnienie torbielowate 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. Dzięki dotychczasowej ciężkiej
i systematycznej pracy malutkimi kroczkami brniemy
do przodu. Wierzymy, że uda nam się osiągnąć wiele,
a przede wszystkim zmniejszyć jej ból i cierpienie...
Jak można pomóc Emilce:
Telefon kontaktowy: Agnieszka 663 242 668
Strona
internetowa
Emilki:
www.emilkapawlak.pl
EMILKA
POTRZEBUJE
NASZEJ
POMOCY
Emilka cierpi na ciężkie mózgowe porażenie dziecięce, postać
czterokończynową spastyczną, zanik nerwu wzrokowego, padaczkę
lekooporną, zwyrodnienie torbielowate 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.
Dzięki dotychczasowej ciężkiej i systematycznej pracy malutkimi
kroczkami brniemy do przodu. Wierzymy, że uda nam się osiągnąć
wiele, a przede wszystkim zmniejszyć jej ból i cierpienie...

Jak można pomóc Emilce:

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

Parafii Rzymsko - Katolickej
p. w. Matki Bożej Częstochowskiej
i św. Jana Kantego

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

MSZE ŚW.
w niedziele i święta kościelne: 700; 915; 1100; 1800.
1530 (w kaplicy na Skałce od VI do X)
Msze św. w święta zniesione: 700; 1600; 1800.
Msze św. w dni powszednie: 630; 1800 (1730).
NABOŻEŃSTWA W CIĄGU ROKU:
Nowenna do MB Częstochowskiej - środa 1800
Nowenna do Miłosierdzia Bożego (z wystawieniem Najśw. Sakramentu) - czwartek 1800
Koronka do Miłosierdzia Bożego - piątek 1500
Litania i Akt Oddania Najśw. Sercu Pana Jezusa I piątek miesiąca 630 i 1800
Wezwania do Matki Bożej - I sobota miesiąca 630
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu N.M.P. niedziela 640
Nabożeństwa fatimskie   - od maja do października
Nabożeństwo majowe, czerwcowe, różańcowe   po wieczornej Mszy św.
Nabożeństwo wypominkowe – niedziela 1700
Nieszpory – niedziela 1730
Droga Krzyżowa – piątki Wielkiego Postu 1530
i 1700 , niedziele Wielkiego Postu 800
Gorzkie Żale – niedziele Wielkiego Postu 1715
Nowenna do św. Jana Kantego – przed odpustem
św. Jana Kantego
KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA:
Czwartek 1400-1630
Sprawy pilne codziennie po Mszach św.
Zapowiedzi przedślubne – po wcześniejszym uzgodnieniu dnia i godziny
Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce
nr 11 8131 0005 0014 6157 2000 0010
IDŹ ogłoś to po górach - Czasopismo parafialne;
Redakcja: ks. Proboszcz Jacek Jaskiernia, Andrzej Dżoń,
Lucyna Dżoń. Kontakt z redakcją w kancelarii parafialnej
lub przez Duszpasterzy.   Nakład: 1000 egz.
Parafia p.w. M.B. Częstochowskiej, 34-350 Żabnica,
ul. ks. Karola Śmiecha 167
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HOSANNA
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PALMA
ZMARTWYCHWSTANIA
Palma zwycięstwa
palma pierwszeństwa
hosanna na każdym rogu
świat ściele płaszcze
ludziom sukcesu
byle milczeli o Bogu
Liczy się chwila
ta w błysku fleszy
błyskawic Olimpu mgnienia
czerwony dywan
życzliwe studio
człowieka w bóstwo zmienia
Palma z niedzieli
tej wielkopostnej
krzyż Chrystusowi zwiastuje
gdy świat hosanna
zaczyna krzyczeć
gdzieś się tragedia szykuje
Jeśli nie teraz
to zaraz po nas
przekleństwo błędów dogoni
dzieci co miały
świetlaną przyszłość
dzierżyć jak sztandar w dłoni
Śmierć zamiast życia
płacz w miejsce śmiechu
historia znów koło zatacza
hegemon błaznem
mędrzec nieukiem
kolczasty drut Prawdę otacza
Kłują spojrzenia
kąśliwe słowa
jak kolce ranią opinie
ten przed Piłatem
nie musi stawać
kto z nurtem posłusznie spłynie
Jeśli w Królestwo
Nieba ktoś wierzy
że się na ziemi stanie
to straci wszystko
co można kupić
aż wzejdzie Zmartwychwstanie
A.M.D.

