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IDŹ ogłoś to po górach

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,
„Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący”
(Ap 1,8)

Kochani!

Jesteśmy na progu nowego roku kościelnego, czyli
jako wspólnota Kościoła po raz kolejny będziemy
przeżywać tajemnice naszego odkupienia, aby jak
najpełniej doświadczyć ich owoców w swoim życiu
– tak doczesnym, jak i przyszłym. Taka cykliczność
jest nam potrzebna, bo jest miarą naszego dojrzewania i wzrastania.
Wieczność jest trudna do wyobrażenia, gdyż
jesteśmy w swoim doświadczeniu ograniczeni
zmysłami. Mierzymy więc postęp życia mijającymi
nas latami, a te dają się zamknąć w kartkach
kolejnego kalendarza. Nie wiemy ile ich jeszcze
zawiśnie na naszej ścianie, ale mamy świadomość
ile ich już w swoim życiu wymieniliśmy. Początek
roku kalendarzowego stwarza okazję do refleksji, na
ile wykorzystaliśmy darowane nam 365 przeszłych
dni i nocy. Początek roku szkolnego lub akademickiego otwiera przed każdym zdobywającym wiedzę
nowe obszary wiedzy. Jednak z tych wszystkich
„nowych roków” najważniejszy jest początek roku
kościelnego. To w nim to, po raz kolejny od chrztu
świętego, będziemy postępować za Panem Jezusem.
Od adwentowych zapowiedzi Mesjasza, spełnionych w tajemnicy Bożego Narodzenia, przez Nowe
Przymierze w Golgocie Wieczernika aż po obietnicę
Chrystusa Króla Wszechświata, który „powtórnie
przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych;
a królestwu Jego nie będzie końca”.

I znowu staniemy przed pytaniem, ile to w nas
przybyło Jego królestwa i co robiliśmy, aby mogła
spełnić się codzienna modlitwa „przyjdź królestwo
Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na
ziemi”.
Każdy Adwent przypomina, że nasze życie jest
czuwaniem i oczekiwaniem na przyjście Pana.
Objawienie Boże kończy się westchnieniem –
„Przyjdź, Panie Jezu!” (Ap 22,20), czyli On cały
czas jest w drodze. Idzie do nas przez wieki, a my
idziemy do Niego przez całe swoje życie. Wszyscy
idą, aby przed Nim stanąć. Niewierzący się zdziwią,
a my nareszcie będziemy u siebie.
Ten rok przychodzi do nas z zadaniem „Idźcie
i głoście”, które u nas jest aktualne już od 31
numerów „Idź, ogłoś to po górach”. Na kolejnych
stronach przybliżymy zamysł Kościoła, wynikający z
misyjnego nakazu Pana Jezusa. Chrześcijaństwo jest
religią świadectwa. Już uczniowie Jana Chrzciciela
słyszą od Chrystusa, aby podzielili się z uwięzionym
Janem swoim doświadczeniem: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie”
(Mt 11,4). A Episkopat Polski kieruje naszą uwagę
na bliskiego nam, przez nasze Siostry Albertynki,
św. Brata Alberta, ogłaszając Rok Świętego Brata
Alberta. W tegoroczne Boże Narodzenie przypada
100 rocznica śmierci Świętego. Nie da się również
nie zauważyć w tym roku aktualności Orędzia
Fatimskiego, które musimy ponownie odczytać

Szukamy celu w życiu, aby nie upływało w stronę śmierci bez
sensu.
Bóg wie, po co nas powołał na ziemię. Wyznaczył zadania, które
mają nas przez nią przeprowadzić do nieba. Stał się człowiekiem,
abyśmy mogli dojść w swoim człowieczeństwie do świętości. Objawił
na swoje słowo, abyśmy mogli uwierzyć. Bóg mówił i mówić nie
przestał. Jedni tego nie słyszą, drudzy nie wierzą, trzeci słyszą,
wierzą i próbują. Usłyszmy w świąteczny czas, co Bóg do nas mówi,
abyśmy wiedzieli, co robić po świętach i przez kolejny Boży rok. Nie
wystarczy wyruszyć – trzeba jeszcze widzieć. A żeby wiedzieć - trzeba usłyszeć: gdzie i po co?
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i ożywić przygotowując się do przypadającej
w przyszłym roku 100 rocznicy Objawień Matki
Bożej. Objawienie fatimskie jest już na co dzień
obecne w naszym różańcu z modlitwą „O mój Jezu,
przebacz nam nasze winy…”, ale słowa papieża
Franciszka o trwającej trzeciej wojnie światowej
zmuszają do ponownego usłyszenia słów Maryi „Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój
dla świata i koniec wojny”.
Przez media świat bardzo się do nas zbliżył. Nie
możemy wymówić się niewiedzą. Na naszych oczach
zachodzą w Europie i na świecie coraz gwałtowniejsze zmiany. Niby daleko od nas, niby nie mamy
wpływu, ale kto dziś pamięta o imperatorze Auguście,
czy Tyberiuszu, skoro świat odmieniła garstka galilejskich wieśniaków. Stali się fundamentem nowej
cywilizacji, bo zaufali Jezusowi. Są fundamentem
Kościoła, w którym mamy zbawienie i chodzi tylko
o to, aby inni również mieli w tym udział. Dlatego
„Idźcie i głoście” po górach, po świecie - najpierw
tym najbliższym, że Bóg cały czas przychodzi. Cały

czas jest w drodze, aby spotkać każdego i każdą
z nas na progu nieba. A póki czas, spotkać się z
nami na progu świątyni, jak z pasterzami na progu
betlejemskiej groty. Przychodzi co roku w pamiątce
swoich Narodzin, aby ich ciepłem i radością wlać
nadzieję w każde serce, a najbardziej w te obolałe
zwątpieniem. Jest tak Wszechmogącą Miłością,
że przygarnie każdego, a szczególnie takiego, co
zabłąkał się do Żłóbka przypadkiem.
Byśmy mogli doświadczyć, po raz kolejny, tej
radości, że „Bóg się rodzi”, zapraszam wszystkich
Parafian, ich świątecznych Gości i Bożych
Wędrowców na Góralską Pasterkę. Wszystkim
też życzę pokoju serca, betlejemskiej gwiazdy
prowadzącej zawsze do Chrystusa i trwałego
doświadczenia radości tej Dobrej Nowiny, że
„Narodził się Zbawiciel,
Dusz ludzkich Odkupiciel
Na ziemi, na ziemi”.
					
Ks. Proboszcz

DROGOWSKAZY
Z nauczania Ojca Świętego
Jana Pawła II
i Franciszka

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 niepowtarzalny, 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”
(Watykan, 25 grudnia 1978 roku).

Pan rzekł do Noego: „Wejdź wraz z całą twą rodziną do arki,
bo przekonałem się, że tylko ty jesteś wobec mnie prawy wśród
tego pokolenia” (Rdz 7,1).
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Myśląc sercem…
CHODZIĆ W ŚWIATŁOŚCI
Świecimy światłem odbitym. Tyle nas widać, ile
z padających na nas promieni dotrze do źrenicy, bądź
urządzenia rejestrującego obraz. Gdy jasności zabraknie,
to nikniemy w cieniu – na zdjęciu lub w czyjejś głowie.
W jakim świetle staniemy – tak nas widać. Każdy dobry
fotograf jest dobry, ponieważ jest ekspertem od doboru odpowiedniego światła, w zależności od zamierzonego celu.
Można kogoś przedstawić w złym lub dobrym świetle.
A jacy jesteśmy, gdy światła zabraknie? Jak
wyglądamy, gdy jesteśmy czarną dziurą, z której żaden
promyk światła nie wydostanie się na zewnątrz? Skąd
w świętych ten blask, że nawet go wokół głowy widać
na obrazach, a z twarzy nieświętych emanuje mrok?
Nie jesteśmy źródłem światła, prawdy, życia i miłości.
Nie jesteśmy żadnym źródłem, lecz mamy do niego
dostęp. Znowu. Kiedyś, na początku, było to dla nas
tak naturalne, że uwierzyliśmy Kłamcy w Raju, że „na
pewno nie umrzemy! Ale wie Bóg, że gdy spożyjemy
owoc z Jego drzewa, otworzą się nam oczy i tak jak
Bóg będziemy znali dobro i zło”(Rdz 3,4). Wielu do tej
pory wierzy, że sami są źródłem blasku i żaden Bóg,
a co dopiero człowiek, nie będzie im mówił jak wygląda
prawda. Prawdą jest to, co im się jawi w mózgu. Warte
jest życia to, czemu oni pozwolą żyć i nikt im nie
będzie mówił, czym się mierzy miłość, bo oni wiedzą
najlepiej, co im sprawia przyjemność. Bóg obiecał, że
ni sczyści już ziemi potopem, więc Sodoma i Gomora
stały się metropoliami. Do czasu. Aż się zapadną same
w siebie, w ciemność, z której ani światło, ani krzyk
się nie wydostanie.
Każdy człowiek ma wybór – wierzyć w świat, który
sam wymyśla lub poznać świat, który istnieje realnie na
zewnątrz. A gdy wyjdzie na zewnątrz i rozglądnie się
wokół - to stanie z kolei przed wyborem, czy światło,
które wybrał do poznawania świata jest prawdziwe,
czy ktoś go znowu prowadzi jakimś reflektorem
w przepaść. To myśmy wywołali wojnę, czy Niemcy?
Armia Czerwona nas wyzwalała, czy grabiła? Stan
wojenny ratował Polskę przed „Solidarnością”, czy
chronił interesy komunistycznych prominentów?
Wierzymy rosyjskiej wiedzy o katastrofie smoleńskiej,
czy czekamy na wiarygodne dowody?
Jesteśmy stworzeni z dobroci Bożej, stąd chcemy
być dobrzy, a nie opowiadać się za złem. Dlatego źli
zawsze są „oni”. Potomkowie nazistów, komunistów,

mafiosów będą szukać szlachetnych
motywów zbrodniczych aktów swoich antenatów, lub
rzucać na nie wygodne dla siebie światło. Zabójcy
górników z kopalni „Wujek”, bronili się twierdzeniem,
że „oni szli na nas z kilofami, łomami i łańcuchami”.
To prawda, tylko, że górnicy byli u siebie i nie mieli
czołgów. Niemieccy okupanci, pisali do swoich rodzin,
że święta były niespokojne przez polskich bandytów.
Dowodem naszej mądrości jest świadomość, że
zawsze ktoś nam rzuca światło na sprawę. W zależności
od opcji redakcji gazety, programu telewizyjnego,
portalu internetowego, czy historyka widzimy ten krąg
rzeczywistości, który nam oświetlają. Jak sprawdzić
wiarygodność „trzymającego reflektor wydarzeń”?
Dowiedzieć się, czy ma świadomość, że nie jest
chodzącą światłością. Nie musi mieć koniecznie na imię
Jan, ale na pewno musi być „Jehohannan” – w łasce
Pana Boga i świadczyć prawdę, której jest wiarygodnym
świadkiem, bo jej sam doświadczył.
„Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu
było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego.
Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości” (J 1,6nn.)
„To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy
usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi
oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze
ręce - bo życie objawiło się: myśmy je widzieli,
o nim zaświadczamy i oznajmiamy wam życie wieczne,
które było w Ojcu, a nam zostało objawione - cośmy
ujrzeli i usłyszeli, oznajmiamy także wam, abyście
i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami
współuczestnictwo, znaczy: mieć je z Ojcem i z Jego
Synem, Jezusem Chrystusem. Piszemy to w tym celu,
aby nasza radość była pełna. Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą wam głosimy, jest taka: Bóg
jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności.
Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo,
a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy
zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy w światłości,
tak jak On sam trwa w światłości, to mamy jedni
z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego,
oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że
nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie
ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg
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jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas
z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego
nauki”(1J 1,1-10)
„ Jeszcze przez krótki czas jest wśród was światłość.
Chodźcie, dopóki macie światłość, aby was ciemność
nie ogarnęła. A kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd

idzie” (J 12,35).
Dopóki idę - mam czas i mam czas - dopóki idę.
A nie idę w ciemności, bo wiem, że narodziła się dla
mnie Światłość. Kiedyś w Betlejem. Potem w sakramencie chrztu. A teraz w każdej spowiedzi, po której
„Gloria in excelsis Deo!”
						
Andrzej Dżoń

U Sióstr …
UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Adama Chmielowskiego
i błogosławionego Honorata Koźmińskiego
W roku 2016 przypada 100. rocznica śmierci Adama Chmielowskiego
– Świętego Brata Alberta. W 2017 roku mija 130 lat od przywdziania przez niego habitu. Jego wielki
talent oraz poświęcenie dla drugiego człowieka przyczyniły się do utrwalenia wśród Polaków najważniejszych postaw społecznych oraz dały im nadzieję na niepodległość i sprawiedliwość społeczną na
kolejne dziesięciolecia.
W roku 2016 przypada również 100. rocznica śmierci błogosławionego Honorata Koźmińskiego, kapucyna,
który cały swoim życiem dowiódł, że wartości którymi się kierował i działania, jakie podejmował służyć
miały drugiemu człowiekowi, a zwłaszcza temu najbiedniejszemu, najbardziej potrzebującemu – jego
rozwojowi zarówno duchowemu, jak i społecznemu. Rozwojowi tak istotnemu, zwłaszcza w trudnych
latach niewoli narodowej i niezbędnemu dla podtrzymania, za wszelką cenę, polskiej wspólnoty narodowej,
zarówno w sferze duchowej, jak i materialnej.
Podkreślając wybitne zasługi Adama Chmielowskiego – Świętego Brata Alberta oraz błogosławionego
Honorata Koźmińskiego w działalności niepodległościowej oraz na polu pracy społecznej i artystycznej, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu ich dorobku dla dziedzictwa
narodowego, ustanawia rok 2017 Rokiem Adama Chmielowskiego – Świętego Brata Alberta oraz błogosławionego Honorata Koźmińskiego.
MARSZAŁEK SEJMU

List pasterski Episkopatu Polski z okazji Roku św. Brata Alberta
Drodzy Bracia i Siostry!
Szczyt zbliżenia się Boga do człowieka stanowi
Wcielenie Bożego Syna, przyjście na świat
poczętego z Maryi Dziewicy Jezusa Chrystusa,
który „zbawia swój lud od jego grzechów” (Mt
1,21). Przeżywamy aktualnie ostatni tydzień liturgicznego czasu Adwentu, przygotowując się
do świętowania narodzenia Emmanuela, Boga,
którego pragnieniem jest bycie z nami.

Rok św. Brata Alberta
Z dniem Bożego Narodzenia wiąże się w tym roku
specjalna okoliczność. Sto lat temu, właśnie w ten
dzień, gdy w południe dzwony wzywały do modlitwy
Anioł Pański, narodził się dla nieba św. Brat Albert,
opiekun nędzarzy i wydziedziczonych – „Brat naszego
Boga”, jak trafnie określił go Karol Wojtyła. Setna
rocznica śmierci stanowi dobrą okazję, by przybliżyć
wszystkim tę niezwykłą postać poprzez ogłoszenie
roku 2016 /2017 Rokiem św. Brata Alberta.

Pan rzekł do Abrama: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu
twego ojca do kraju, który ci ukażę” (Rdz 12,1).
str. 6

IDŹ ogłoś to po górach
Rok poświęcony uczczeniu tego szczególnego
Patrona Miłosierdzia stanowi doskonałą kontynuację
zakończonego niespełna miesiąc temu przez papieża
Franciszka Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.
„Miłosierni jak Ojciec” to hasło, które przyświecało
nam w tym czasie i wzywało do odnowienia wiary
w Boga – miłosiernego Ojca. Tak odnowiona wiara na
skutek doświadczenia Bożej dobroci, przynieść powinna
owoce w postaci przemiany serca, które otrzymuje nową
wrażliwość, niejako nowe spojrzenie na otaczający
nas świat. Prawdziwa przemiana serca z konieczności wyraża się na zewnątrz, w pełnym oddania
miłosiernym działaniu na rzecz bliźnich. Taki był
właśnie cel tego łaski czasu dla Kościoła ukazany nam
przez papieża Franciszka: „aby uczynić świadectwo
wierzących jeszcze mocniejszym i skuteczniejszym”.
W bezpośrednim następstwie Jubileuszu Miłosierdzia
mamy okazję przyjrzeć się bliżej osobie św. Brata
Alberta, który wyraziście ukazuje nam, jak w praktyce
urzeczywistniać chrześcijańskie miłosierdzie.
W roku 2016 w naszej Ojczyźnie również przeżywaliśmy 1050. rocznicę Chrztu Polski. Okres ponadtysiącletnich dziejów chrześcijaństwa w naszym
Narodzie zaowocował niezliczoną rzeszą świadków
wiary: świętych i błogosławionych, osób duchownych
i świeckich, tych którzy zostali wyniesieni na ołtarze,
jak i tych ukrytych i nieznanych. Niewątpliwie do grona
znaczących postaci w dziejach Polski należy św. Brat
Albert, jako świadek miłosiernej miłości, zwłaszcza
wobec ludzi ubogich i opuszczonych.
Rok poświęcony św. Bratu Albertowi wpisuje się
dobrze jeszcze z jednego powodu w całokształt działań
duszpasterskich Kościoła w Polsce. Temat określający
charakter tego roku brzmi: świadectwo i misja, a hasłem
które mu przyświeca są słowa zaczerpnięte z Ewangelii:
„Idźcie i głoście” (por. Mk 16,15). Jedną z zasadniczych misji chrześcijan to czynne miłosierdzie, miłość,
która przejawia się w konkretnym działaniu. Święty
Brat Albert jest bez wątpienia wyrazistym świadkiem
niesienia Ewangelii ubogim.
 	Pragniemy więc w sposób szczególny w nadchodzącym czasie ukazać tę wyjątkową osobę, jako wzór
oraz patrona czynnej miłości bliźniego. Ojciec ubogich,
jak nazywamy często św. Brata Alberta, może nas
nauczyć jak w praktyce wypełnić nakaz Jezusa:
„Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest wasz Ojciec

w niebie”. Potrzeba nam takich świadków, aby nasze
serca nie stygły, były wciąż i na nowo uwrażliwione
na niezliczone biedy ludzkie, abyśmy stale w naszym
postępowaniu byli inspirowani „wyobraźnią miłosierdzia”. Brat Albert wskazuje nam jak możemy otworzyć
nasze serca „na tych wszystkich, którzy żyją na najróżniejszych peryferiach egzystencjalnych, które często
dzisiejszy świat stwarza w sposób dramatyczny”.
Adam Chmielowski – św. Brat Albert: powstaniec,
malarz, święty opiekun ubogich
Kim był św. Brat Albert, cóż niezwykłego było w tym
niepozornym „szarym mnichu”, którego klasztorem stał
się świat materialnej i moralnej nędzy? Czym zasłużył
sobie na miano, którym określali go współcześni: „Najpiękniejszy człowiek swojego pokolenia”?
Adam Chmielowski, bo tak brzmi jego świeckie
imię i nazwisko, przyszedł na świat 20 sierpnia 1845 r.
w Igołomi pod Krakowem. Pochodził z rodziny
zubożałej szlachty. Wcześniej stracił obojga rodziców
– ojca, gdy miał 8 lat a matkę, gdy miał 14.
Z domu rodzinnego wyniósł solidne podstawy życia
religijnego oraz gorący patriotyzm. Na tyle silny, że
w siedemnastym roku życia jako jeden z pierwszych
zaciągnął się w szeregi powstania styczniowego.
W bitwie pod Mełchowem 30 września 1863 r. został
ciężko ranny w skutek czego amputowano mu nogę.
Dozgonnie naznaczony został stygmatem miłości
Ojczyzny.
Po klęsce powstania musiał udać się na emigrację.
Był to czas, kiedy zwrócił się w kierunku sztuki.
W latach 1870-1874 podejmuje systematyczne kształcenie w Akadami Sztuk Pięknych w Monachium.
Maluje pierwsze obrazy i rozpoczyna artystyczną
karierę. Znawcy przedmiotu zaliczają go do prekursorów polskiego impresjonizmu. Chmielowski uważał,
że sztuka nie stanowi wartości samej w sobie, lecz
powinna służyć wartościom wyższym, z których na
pierwszym miejscu stawiał wartości religijne. Pragnął
„sztukę i talent i myśli Bogu na chwałę poświęcić”.
W tym celu porzuca świat i wstępuje do nowicjatu
oo. jezuitów. Po kilkumiesięcznym pobycie w zakonie
odkrył, że Pan Bóg przewidział dla niego inną drogę
powołania i misji.
Zwraca się w kierunku pogodnej duchowości
św. Franciszka z Asyżu oraz jego idei Trzeciego zakonu

Rzekł Bóg do Mojżesza: „Zstąpiłem, aby wyrwać mój lud z ręki Egiptu
i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, oto posyłam
cię do faraona, i wyprowadź mój lud, Izraelitów, z Egiptu” (Wj 3,).
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dla świeckich. Stał się Patronem i Orędownikiem ludzi
ubogich, wydziedziczonych, zepchniętych na „egzystencjalne peryferia”. Spotkanie z nędzą ogrzewalni
miejskiej na krakowskim Kazimierzu, z nieludzkimi
warunkami, w jakich przebywał tam tłum nędzarzy,
poruszyło go dogłębnie. Postanowił, że ludzi tych w tak
przerażającym położeniu nie pozostawi samych sobie i
zdecydował się nimi zamieszkać. Wkrótce objął zarząd
nad miejską ogrzewalnią i przekształcił ją w przytulisko,
gdzie każdy potrzebujący mógł znaleźć pożywienie,
dach nad głową a przede wszystkim miłosierne serce.
Chcąc w pełni realizować swą misję, 25 sierpnia
1887 r. przywdział habit Trzeciego zakonu św.
Franciszka, od tego też czasu zaczął posługiwać się
nowym imieniem: Brat Albert. Rok później złożył
śluby zakonne. Aby sprostać tak wymagającemu
zadaniu, jakim była opieka nad rzeszą ubogich, Brat
Albert potrzebował współpracowników. Tak powstała
nowa wspólnota zakonna nazwana przez Założyciela
Braćmi Posługującymi Ubogim Trzeciego Zakonu
św. Franciszka, popularnie zwana albertynami. Za
umowną datę powstania zgromadzenia przyjęto rok
1888. Trzy lata później, w dniu 15 stycznia 1891 r.
habit zakonny przybrały pierwsze Siostry Posługujące Ubogim – siostry albertynki, które podjęły się
opieki nad ubogimi kobietami.
Istnienie obu zgromadzeń Brat Albert oparł na
zasadzie ewangelicznego ubóstwa. Ojciec ubogich nie
chciał posiadać niczego na własność, ani osobiście, ani
wspólnotowo. Był przy tym spokojny o rozwój swoich
dzieł, ponieważ bez zastrzeżeń ufał Bożej Opatrzności. Inną istotną zasadą, jaką Brat Albert pozostawił
swoim naśladowcom była zasada służby wobec tych,
którym nikt inny nie chciał lub nie był w stanie usłużyć.
Przytuliska stały się domami, gdzie ludzie bezdomni,
nędzarze, niedołężni, żebracy, wyrobnicy bez zajęcia
znajdą ratunek w swych ostatecznych potrzebach, a w
dalszym celu mogą uzyskać poprawę stanu materialnego
przez dobrowolną pracę zarobkową. Przy tym, w swojej
posłudze kierował się Brat Albert zasadą powszechności.
Święty Paweł, jak słyszeliśmy w dzisiejszej lekcji, uważa
się za powołanego, by „pozyskiwać wszystkich pogan
dla posłuszeństwa wierze” (Rz 1,5). Brat Albert również
przyjmuje do swoich przytulisk każdego ubogiego bez
względu na narodowość, wyznanie lub pochodzenie.

Aktualność przesłania Ojca ubogich
Czego uczy nas dzisiaj św. Brat Albert? Jakie
przesłanie nam pozostawia? Uroczysty akt beatyfikacji
w 1983 r. oraz kanonizacji w 1989 r. ukazują nam św.
Brata Alberta jako wzór dla naszych czasów.
Świadectwo jego życia wskazuje najpierw na prawdę
o nierozerwalnej więzi między miłosierdziem a chrześcijaństwem. Św. Jan Paweł II, jeszcze jako kardynał
Karol Wojtyła, ujął tę prawdę oraz świadectwo o niej
w sposób następujący: „Miłosierdzie i chrześcijaństwo
to jedno i to samo. Jeśli nie byłoby miłosierdzia,
nie ma chrześcijaństwa… Wyznanie wiary musi się
dopełnić wyznaniem miłości…”. Cóż więc znaczy
nasza wiara bez miłosierdzia, bez konkretnego zaangażowania, wyrażającego troskę o bliźniego: chorego,
samotnego, opuszczonego, ubogiego duchowo czy materialnie? Ten bliźni nie znajduje się gdzieś daleko.
Z tym właśnie bliźnim utożsamia się sam Chrystus:
„cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). W tym
bliźnim Bóg staje się Emmanuelem – Bogiem z nami.
Z kolei powstaje pytanie, w jaki sposób powinniśmy
dawać świadectwo ewangelicznej miłości? Kardynał
Wojtyła wyjaśnia nam, jak chrześcijanin powinien
wyrażać swoją wiarę: „Trzeba świadczyć swoim człowieczeństwem, trzeba świadczyć sobą i tutaj Brat
Albert jest dla nas wzorem nieporównanym. Przecież
on nie miał prawie żadnych środków, ślubował
najsurowsze ubóstwo, nie dysponował żadnymi
funduszami, żadnymi gotowymi instytucjami, tylko
postanowił dawać siebie”. Święty porzucił sztukę,
powab kariery i sławy, aby duszę swoją oddać Bogu i
bliźnim, nie zatrzymując nic dla siebie. A czym może
być owo „dawanie siebie” dzisiaj dla nas? To nic innego
jak codzienny trud, cicha ofiara ze swojego czasu,
swoich sił, swojego zdrowia, to umniejszanie siebie w
służbie bliźnim, to bycie „dobrym jak chleb, który dla
każdego leży na stole, z którego każdy może kęs dla
siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny”.
Na zakończenie podamy jeszcze jedną naukę,
przekazaną milczącym świadectwem świętego Ojca
ubogich. To nauka o godności każdego człowieka, o
konieczności okazywania szacunku i dobroci każdej
ludzkiej osobie, ponieważ kryje ona w sobie niezatarty
obraz Bożego podobieństwa. Tam, gdzie dla wielu
trudno było dostrzec nawet człowieczeństwo, przykryte

„Zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się
z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj” (Mt 5,24).
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brudem nędzy i moralnego zaniedbania, św. Brat Albert
dostrzegał oblicze Chrystusa cierpiącego – Ecce Homo.
Prośmy Boga, o taką wiarę i taką wrażliwość, abyśmy
mieli niewzruszone przekonanie, że to samemu
Jezusowi służymy: karmiąc głodnych, dając dach
nad głową bezdomnym, odziewając nagich, opatrując
chorych, wyciągając rękę do spętanych nałogami,
pocieszając strapionych, dobrze radząc wątpiącym,
sprowadzając na właściwą drogę błądzących. Oby
rok Jubileuszu setnej rocznicy śmierci św. Brata Alberta
stał się nie tylko okazją do przypomnienia świadka
bez reszty oddanego Bogu, ale przede wszystkim

przynosił owoce przemiany serc, ożywionych nową
i większą wrażliwością na ludzką biedę. Ufamy, że
pobudzenie naszej wyobraźni miłosierdzia uwidoczni się
także w konkretnych inicjatywach oraz dziełach, „aby
świadectwo wierzących stało się jeszcze mocniejsze
i skuteczniejsze”. Prośmy Matkę Najświętszą, którą św.
Brat Albert czcił szczególnym nabożeństwem, aby jako
Matka Miłosierdzia wspierała swym wstawiennictwem
wszystkich pragnących podążać szlakami miłosiernej
miłości.
Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce

Z JUBILEUSZU w JUBILEUSZ
W niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata
(20.11.br.) Ojciec św. Franciszek dokonał uroczystego zakończenia Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, zamykając Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra
w Watykanie. Pisząc przed rokiem bullę „Misericordiae
Vultus”, papież nazwał te Drzwi Bramą Miłosierdzia,
„gdzie każdy będzie mógł doświadczyć miłości Boga,
który pociesza, przebacza i daje nadzieję”. Nietrudno
zauważyć w wypowiedziach Ojca św. już od początku
jego pontyfikatu, jak często powtarza, że Pan Bóg nigdy
się nie nuży w okazywaniu miłosierdzia, lecz wciąż
czeka na każdego człowieka w geście przebaczenia
i niezmiernej miłości. Jakby na potwierdzenie tych
słów, papież chciał dać szansę wszystkim ludziom na
całym świecie, aby mogli osobiście doświadczyć tej
głębi Boga – w osobistym kontakcie ze znakami Roku
Jubileuszowego, przechodząc przez Bramy Miłosierdzia
w katedrach i w wyznaczonych sanktuariach każdej
diecezji.
Drzwi Święte zamknięte, Rok Łaski zakończony…
i nasuwa się pytanie: co dalej? Sam Ojciec św. wyraził
swe ogromne pragnienie, aby nadchodzące lata po
tym wylewie Bożego miłosierdzia były naznaczone
czułością i dobrocią wobec każdego człowieka, by to
był skuteczny znak działania Ojca bogatego w miłosierdzie.
Dla Zgromadzeń albertyńskich to życzenie Głowy
Kościoła staje się okazją do „odświeżenia” misji
służby w duchu Założyciela, bowiem kolejny rok

(od 25.12.2016 do 25.12.2017) to Jubileusz 100-lecia
śmierci św. Brata Alberta. Będzie to czas łaski dla

„Otóż żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę
odpuszczania grzechów – rzekł do paralityka: Wstań, weź swoje
łoże i idź do swego domu!” (Mt 9,6).
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Kościoła w Polsce i całego Narodu polskiego, lecz w
szczególny sposób dotyczy duchowych córek i synów
Brata Alberta.
Jakie więc pragnienia wyrazi nasz Ojciec
Założyciel? Co nam przypomni, a za co upomni? Co
zaleci kontynuować, a czego zaniechać? W którym
miejscu ucieszy się z naszej posługi, a w którym nakaże
zweryfikować tożsamość albertyńską?
Takie i tym podobne zagadnienia muszą stanąć pod
rozwagę każdej siostrze albertynce i każdemu bratu
albertynowi u progu Roku Jubileuszowego. A ten próg
– to czas Adwentu, który to czas w tym roku staje się
dla nas jakby klamrą łączącą dwa wielkie wydarzenia
zbawcze: Jubileusz Miłosierdzia i Jubileusz św. Brata
Alberta, jak dwa przykazania miłości: Boga i bliźniego.
Św. Paweł Apostoł w 2. Liście do Koryntian ujął
w jednym zdaniu tę podwójną prawdę: „miłość
Chrystusa przynagla nas...” (2 Kor 5,14) – czyli objawiający się w Chrystusie Bóg = Miłość pierwszy
nas miłuje, a ta miłość skutkuje naszą miłością do
Niego. Bo miłość Chrystusa kryje w sobie zaskakującą
moc, która chwyta, jakby ogarnia człowieka, koncentruje całą uwagę na Osobie Jezusa; przynagla nas, aby
myśleć o Jego zastępczej za nas śmierci; ma ona moc
uwolnienia człowieka od siebie samego i skierowanie go ku Chrystusowi. Prawda ta radykalnie zmienia
człowieka; sprawia, że staje się nową osobą, porusza
się w nowej rzeczywistości: pojednania z Bogiem. Ale
trzeba pamiętać, że inicjatywa pojednania wychodzi
zawsze od Boga, a nie od ludzi.
Nad tymi prawdami pochylaliśmy się przez cały
ubiegły Rok Miłosierdzia. Przypominają się tutaj słowa
piosenki oazowej: „Wystarczy iskra, by rozpalić wielki
ogień, od jego żaru już dookoła wszystko płonie.
I tak z miłością Bożą jest – gdy raz doświadczysz jej –
każdemu chcesz rozgłaszać ją, każdemu dać ją chcesz.”
Tak było w życiu Adama Chmielowskiego, późniejszego Brata Alberta. Gdy sam poczuł się kochanym
dzieckiem Boga, rozpoczął wędrówkę do ludzi w największej nędzy materialnej i moralnej, czuł się przynaglany przez Chrystusa, by przywracać zatarty obraz
Bożych dzieci w tych, którzy sami lub przez innych
znaleźli się w takim stanie. Jak to robić? - to pytanie
stawiał tylko Bogu, natomiast tych wszystkich biedaków

nie pytał o nic. Ani skąd są, ani w co wierzą, nikogo
nie legitymował… Tak zaufać nieznajomemu, odartemu
z ludzkiej godności może tylko ktoś, kto całą ufność
złożył w Bogu i stale jest przez Niego zamieszkiwany – jak mówił Jezus: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie
zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go
i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać”
(J 14, 23).
Dotknięty łaską Chrystusa Brat Albert zachwycał się
Boską miłością; zapisał taką myśl: „Patrzę na Jezusa
w Jego Eucharystii. Czy Jego miłość obmyśliła coś
jeszcze piękniejszego? Skoro jest Chlebem i my bądźmy
chlebem. Dawajmy siebie samych.”
I dawał siebie… Jego decyzja zamieszkania wraz
z biedakami w krakowskiej ogrzewalni, wyrażona
słowami „muszę z nimi pozostać” przypomina Jezusowe
„muszę iść do Jerozolimy’ po to, by wypełnić zbawczy
plan Boga Ojca.
Jezus nas wykupił i schronił w Kościele. Brat Albert

„Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery
oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata” (Mt 18,15).
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zakładał schroniska i przytuliska, bo czuł się przynaglany, by tych najmniejszych chronić i przytulać...tak
czyni zawsze Bóg bogaty w miłosierdzie. Brat Albert
powtarzał swoim braciom i siostrom; „Im więcej kto
opuszczony, z tym większą miłością służyć mu trzeba,
bo samego Pana Jezusa zbolałego w osobie tego
ubogiego ratujemy”.
Zbolałego Jezusa kontemplował w swoim obrazie
Ecce Homo – zachwycał się Jezusowym Sercem,
ukazując Je nieproporcjonalnie wielkie, większe niż
zadawane Mu rany i ciernie, „bo Jego miłosierdzie
trwa na wieki”…; słuchał Jezusowych słów o posłudze
Jemu samemu w głodnych, spragnionych, chorych,
uwięzionych, nagich, bezdomnych…
I coraz wyraźniej rozumiał, że gdy dobrze się patrzy
i gdy dobrze się słucha, to nie można nie zauważać
biednych, nie można nie słyszeć wołania o pomoc,
nie można nie przejąć się stanem nędzy, opuszczenia,
osamotnienia, wzgardy… I coraz wyraźniej powtarzał
„muszę z nimi pozostać”… i muszę podzielić się swym
czasem, swoimi siłami, umiejętnościami, muszę dobrze
radzić i – jak kulawy stół podpierać od dołu…
A wtedy konieczna jest ciągła postawa służby na
wzór Mistrza – Chrystusa.
To nic, że inni wyśmiewają, drwią, nazywają
naiwnym… to nic, że te dzieła nie będą publikowane, nawet w lokalnej prasie, bo „Ten, który widzi
w ukryciu, odda w stosownym czasie”…
I przyszedł dzień Bożego Narodzenia 1916 roku.
O godz. 12.00 - gdy dzwony krakowskich kościołów
przypominały ludziom tajemnicę Wcielenia Bożego
Syna przez pokorne Fiat Maryi, Matki Jezusa –
umierał wierny Sługa Boży, Szary Brat, nazwany
przez św. Jana Pawła II Bratem naszego Boga.
Co wówczas zalecił czynić zgromadzonym zapłakanym
siostrom i braciom? Odmówić Magnificat, bo „co
Bóg działa – jest święte i dobre”.
Piękne dwa obrazy: pokorna Służebnica Pańska,
Maryja – pochylona nad Bożym Synem w ubogiej
stajence i pokorny Brat Albert odchodzący z tego świata,
leżący na prostej pryczy. Obie te Postaci wyrażają swą
postawą radość duszy zjednoczonej z Bogiem i Jego
wolą. Dlatego z ich ust może wybrzmieć, że odtąd
błogosławionymi zwać ich będą wszystkie pokolenia,

bo wielkich rzeczy dokonał w nich Bóg miłosierny,
święte jest Imię Jego… I lud w Krakowie , a potem
kolejno w innych miastach powtarzał: „umarł Święty!”
Więc w przededniu Jubileuszu Św. Brata Alberta,
wsłuchujemy się w słowa Jezusa, mówiącego, że po
owocach poznaje się drzewo i w dziękczynnej postawie
chcemy widzieć te owoce po stu latach od śmierci
„Najpiękniejszego Człowieka tamtego pokolenia”.
Może inspiracją do tych refleksji najlepsza stanie
się forma odpowiedzi samego Brata Alberta, który zapytany przez jednego z przyjaciół, czy po porzuceniu
sztuki malarskiej i oddaniu się biednym czuje się szczęśliwym? - odpowiedział, że wydaje setki bochenków
chleba, że setkom biedaków zapewnia pracę, odzienie,
dach nad głową, że wywołuje uśmiech u setek dzieci…
i dodał, by to wystarczyło za odpowiedź.
Zgromadzenie Sióstr Albertynek aktualnie pełni
posługę wśród ludzi chorych, samotnych i opuszczonych, pogubionych na drogach życia, uzależnionych; wśród dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie, świadcząc szeroko rozumianą pomoc
i wsparcie w domach pomocy społecznej, w domach
opieki (takich jak w Żabnicy), w domach samotnych
matek, w domach księży emerytów, w hospicjach,
w kuchniach dla ubogich, w przytuliskach, świetlicach
dla dzieci… w całej Polsce, a także we Włoszech,
w USA, Argentynie i Boliwii, na Syberii i Ukrainie.
Zatem drzewo albertyńskie w ciągu wieku rodzi wciąż
nowe owoce, pamiętając o słowach Ojca Założyciela:
„Powinno się być dobrym jak chleb; powinno się być
jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego
każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli
jest głodny”. A wtedy – możemy być szczęśliwymi…
Święty Albercie, Bracie nasz, wzywają Cię twe
dzieci,
bądź zawsze z nami w każdy czas, Twój przykład
niech nam świeci.
Chodź ulicami z nami wraz przez Kraków i świat cały,
by pokój, dobro ludziom nieść i miłość doskonałą.
By umieć klęknąć tak jak Ty przed Krzyżem
i biedakiem,
i dobrze czyniąc iść przez świat, być Twym
czytelnym znakiem.
		

Wspólnota Sióstr Albertynek w Żabnicy

„Jezus zaś rzekł do niej: Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź
w pokoju i bądź wolna od swej dolegliwości” (Mk 5,34).
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COKOLWIEK UCZYNILIŚCIE
„ Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili” (Mt 25,40).
Początek wolontariatu
Jednym z pierwszych ludzi, którzy pojmowali wolontariat we współczesnym znaczeniu był szwajcarski
pacyfista Pierre Ceresole. W 1920 r. zorganizował on
pierwszy obóz – Service Civil Volontaire – będący
reakcją na wydarzenia i następstwa I wojny światowej.
W obozie zebrał ochotników spośród walczących ze
sobą uprzednio krajów, aby odbudować ze zniszczeń
wojennych wioskę w pobliżu Verdun.
Pierwsi pionierzy, przybywający do USA, aby
przetrwać musieli ze sobą współpracować, budując
swoje domy, miasta, polując. Tworzyli ówczesne zalążki
społeczności lokalnych. Pomagali sobie i nowym napływającym osadnikom. Na ten okres właśnie datuje
się początek działań wolontarystycznych za oceanem.
Po II wojnie światowej powstało wiele inicjatyw
i organizacji międzynarodowych, promujących wolontariat. Jedną z nich jest UNESCO, które powołało do
życia instytucję mającą ułatwić współpracę i koordynację organizacji wolontariackich CCIVS (Coordinating Committee for International Voluntary Service),
zrzeszającą obecnie ok. 140 organizacji. W stosunku
do idei pierwotnych Ceresola, pole działalności tych
organizacji znacznie się rozszerzyło.
Powstanie Unii Europejskiej również miało wpływ na
organizację ruchu wolontarystycznego na Starym Kontynencie. Narodowe instytucje wolontariatu zrzeszają
się w sieci współpracy, opracowują wspólne programy
działania, prowadzą politykę promocji i rozwijania pracy
ochotniczej. Nie sposób jest jednoznacznie wskazać tej
jedynej i najważniejszej instytucji wolontariatu.
Wolontariat w Polsce
W Polsce istnieje długoletnia tradycja pracy społecznej,
tradycja pomagania sobie wzajemnie, angażowania
się na rzecz rozwiązywania problemów potrzebujących. Osoby działające na tym polu określano mianem
społeczników, altruistów itp. Powszechnie znane są
sylwetki Henryka Jordana, Janusza Korczaka czy postaci

literackie Wokulskiego, dr Judyma. Określenie „wolontariusz” nie było używane.
W języku polskim od dawna znane było pojęcie
wolontariusz pochodzące od łacińskiego voluntarius
– dobrowolny, ochotniczy, ale dotyczyło praktykanta
pracującego bez wynagrodzenia dla zaznajomienia się
z zawodem jak również ochotnika w wojsku.
Nas interesuje jednak szerszy kontekst społeczny tego
pojęcia, funkcjonujący w krajach o wieloletniej tradycji
wolontariatu. Określa on zarówno współczesną definicję
tej działalności, jak również ukazuje wielość obszarów
życia społecznego, w których pomagają wolontariusze. Wolontariat i pomaganie związane są nieustannie
z naszymi dziejami, potrzebą człowieka, by angażować
się w zmienianie świata, rozwój społeczny, wspieranie
najsłabszych i wykluczonych.
We współczesnym świecie działania te są wciąż
potrzebne, a idea wolontariatu jest nadal aktualna.
Wolontariat w Polsce, we współczesnym tego słowa
rozumieniu, funkcjonuje od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. W roku 1993 r. powstało w naszym
kraju, w Warszawie, Centrum Wolontariatu. Była to
pierwsza tego typu placówka w Polsce.
Obecnie nazwa Centrum Wolontariatu obejmuje
wszystkie organizacje i inicjatywy społeczne , które
promują bezinteresowną pomoc innym, przygotowują
wolontariuszy, organizacje pozarządowe i placówki
publiczne do współpracy. Głównym obszarem działań
Centrów jest pośrednictwo wolontariatu, pełniące
funkcję „skrzynki kontaktowej” dla wolontariuszy
i wszystkich osób zainteresowanych ich pomocą.
Ułatwia ono nawiązywanie kontaktu ochotników
z instytucjami i osobami oczekującymi ich pomocy.
Wolontariat jest bardzo szlachetną, indywidualną inicjatywą. Niemal w każdym z nas odzywa się
potrzeba pomocy bliźnim czy zrobienia czegoś pożytecznego na rzecz społeczeństwa. Choć wiele osób
o tym myśli, najważniejsze jest oczywiście działanie.
A najlepiej zacząć od początku - czyli odpowiedzi na
pytanie - jak zostać wolontariuszem?
Myślenie o wolontariacie należy rozpocząć od celu,
czyli - komu chcemy pomagać. Jasno określony cel
najlepiej wpływa na motywację, a możliwości jest
wiele od placówek pomocy społecznej, szpitali, szkół
poprzez organizacje pomagające ubogim, niepełno-

„Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: Jednego ci
brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz
miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną” (Mk 10,21).
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sprawnym, wykluczonym czy dzieciom i młodzieży.
Podobnych przykładów można mnożyć, a organizacji pożytku publicznego przybywa z dnia na dzień.
Rodzaj wykonywanej przez wolontariusza prac zależy
od potrzeb organizacji oraz umiejętności lub chęci ich
zdobycia przez samego wolontariusza.
Istotnym aspektem jest precyzyjne określenie czasu,
którym dysponujemy. Zdecydowanie bardziej przydatne
jest bowiem powiedzenie, iż „w każdą środę między
godziną 18 a 20 mogę działać”, niż stwierdzenie, iż
„mam dużo wolnego czasu, więc na pewno znajdę czas
na wolontariat”. Należy pamiętać, że wolontariat jest
zobowiązaniem, z którego należy się wywiązać, dlatego
wcześniej upewnijmy się, że rzeczywiście ten czas
znajdziemy. Można zdecydować się na wolontariat stały
w dłuższej perspektywie czasowej, krótkoterminowy
lub wręcz akcyjny, dotyczący jednego przedsięwzięcia
w roku np. zbiorki żywności.
Wolontariat jest dobrowolnym, świadomym i nieodpłatnym działaniem (pracą) na rzecz ludzi spoza
kręgu rodzinnego i koleżeńskiego. Wolontariusz nie
może świadczyć usług na rzecz firm, ani osób indywidualnych prowadzących działalność gospodarczą.
Warto podkreślić, iż wolontariat przynosi korzyści
nie tylko beneficjentom. Dla wolontariuszy jest

to również szansa zdobycia często pierwszych doświadczeń zawodowych, nabycia umiejętności pracy
w zespole, co jest dobrze postrzegane przez potencjalnych pracodawców. Działanie na rzecz innych
otwiera także drogę do poznania samego siebie,
a także zawarcia nowych znajomości czy nawet
przyjaźni. To także szansa na inne spojrzenie na
otaczającą rzeczywistość. Przede wszystkim jednak
wolontariat jest okazją do zrobienia czegoś dobrego
dla drugiego człowieka, co już samo w sobie jest
stanowi olbrzymią satysfakcję.
W naszej parafii po Światowych Dniach Młodzieży
zawiązała się grupa wolontariuszy, pragnąca służyć
pomocą potrzebującym. Przed nadchodzącymi świętami
przygotowują paczki dla potrzebujących rodzin, które
wcześniej odwiedziły i rozpoznały ich doraźne potrzeby.
Fundusze na paczki wolontariusze zebrali sprzedając
świece „Caritas”. Również odwiedzili Dom Spokojnej
Starości z ofertą pomocy Siostrom Albertynkom.
WOLONTARIUSZE DZIAŁAJĄ PRZY PARAFII,
SPOTYKAJĄ SIĘ W SALCE KATECHETYCZNEJ. ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ O WIELKIM
I WRAŻLIWYM SERCU DO POWIĘKSZENIA
GRONA NASZYCH WOLONTARIUSZY.

ŻYWY RÓŻANIEC
– ŻYWY KOŚCIÓŁ – ŻYWA WIARA
RÓŻA ŚW. URSZULI
Julia Ledóchowska urodziła się 17 IV 1865 r.
w Loosdorf (Austria). W 1883 rodzina przeniosła się
do Lipnicy Murowanej, niedaleko Krakowa. W 1886
Julia wstąpiła do klasztoru urszulanek w Krakowie. Tu,
już jako m. Urszula, zajęła się przede wszystkim pracą
pedagogiczną. W 1907 z błogosławieństwem papieża
Piusa X wraz z dwiema siostrami wyjechała do Petersburga, aby objąć kierownictwo internatu dla dziewcząt
przy polskim Gimnazjum św. Katarzyny. W 1910 nad
Zatoką Fińską powstał dom dla wspólnoty oraz – re-

alizujące idee pedagogiczne m. Urszuli – gimnazjum
z internatem dla dziewcząt. Wybuch wojny w 1914
spowodował wydalenie m. Urszuli z Rosji. Zatrzymała
się w Skandynawii: w Sztokholmie, następnie w Danii.
Wspólnie z wyjeżdżającymi kolejno z Petersburga
siostrami zorganizowała szkołę dla skandynawskich
dziewcząt, potem m.in. ochronkę dla sierot po polskich
emigrantach. Włączyła się też w życie miejscowego Kościoła i środowiska oraz podjęła współpracę
z Komitetem Pomocy Ofiarom Wojny, założonym

„Jezus mu rzekł: Idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał
i szedł za Nim drogą” (Mk 10,52).
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w służbie innym, zwłaszcza dzieciom i młodzieży.
Uśmiech, pogodę ducha i dobroć uważała za szczególnie wiarygodne świadectwo więzi z Chrystusem.
Spalała się miłością do Jezusa Chrystusa i ta miłość
pozwalała jej kochać każdego człowieka, bez względu
na wyznanie, przekonania, pozycję. Gdy umarła w
Rzymie, 29 V 1939, ludzie mówili, że zmarła święta…
20 VI 1983 w Poznaniu Jan Paweł II beatyfikował
m. Urszulę. W 1989 zachowane od zniszczenia ciało
bł. Urszuli zostało przewiezione z Rzymu do Pniew
i złożone w kaplicy domu macierzystego.
18 V 2003 w Rzymie Ojciec św. Jan Paweł II
kanonizował m. Urszulę Ledóchowską.

Róża św. Urszuli
Ledóchowskiej
Chowaniec Kazimiera
Chudy Zofia
Ćmiel Maria
Ćmiel Monika
Jopek Dadok Zofia
w Szwajcarii przez Henryka Sienkiewicza. Poprzez
akcję odczytową kształtowała wrażliwość społeczeństw
skandynawskich na sprawę niepodległości Polski.
W 1920 petersburska wspólnota urszulanek wróciła
do wolnej Polski i osiedliła się w Pniewach koło
Poznania. Wkrótce potem otrzymała od Stolicy Świętej
pozwolenie na przekształcenie się w Zgromadzenie
Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego – żyjące
duchowością urszulańską oraz tradycją pracy wychowawczej jako uprzywilejowanego narzędzia ewangelizacji, szukające równocześnie form odpowiadających
nowym potrzebom, szczególnie ludzi uboższych. Zgromadzenie szybko się rozwijało. Powstawały domy
i dzieła w Polsce i na Kresach Wschodnich, od 1928
we Włoszech, od 1930 we Francji.
M. Urszula formowała siostry do umiłowania Boga
ponad wszystko, pragnąc, aby żyły w prostocie, były
pokorne, a równocześnie pełne poświęcenia i twórcze

Kania Kazimiera
Motyka Genowefa
Marszałek Stefania
Motyka Waleria
Pietraszko Mariola
Piwowarczyk Weronika
Romańska Maria
Strzoda Anna
Szczotka Anna
Szczotka Irena

„Odparł mu: Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź
i głoś królestwo Boże.” (Łk 9,60).
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Idąc śladami świętych

Kazanie Ks. Zygmunta Kosowskiego na odpuście ku czci św. Jana Kantego w Żabnicy
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Siostry i Bracia, w ten piękny dzień słoneczny, który
dał nam Pan, stajemy dzisiaj przy stole Słowa Bożego,
w ten bardzo piękny czas waszego święta w imieniny
parafii. Dziś szczególnie patrzymy na Tego, który jest
Patronem tego miejsca. Już od wieku, ponad sto lat
króluje w tym miejscu. Patrzymy na św. Jana z Kęt.
Dzisiaj chciałem was zaprosić do takiej krótkiej refleksji
na temat tej Ewangelii, którą przed chwilą słyszeliśmy.
Pan Jezus nas zaprasza, abyśmy poznali historię dwóch
rodzin. Historię faryzeusza, człowieka z urzędu bliskiego
Boga, z miejsca świątyni także, bo on stał z przodu
i poznali jego zaskakującą modlitwę. O kim? To jednak
o sobie, modlitwę o sobie. Taki jestem wspaniały, taki
jestem gorliwy, taki jestem sprawiedliwy, taki jestem
porządny, akuratny, dokładny, przewyższam w możności
wszystkich, którzy są tu wokół mnie. Modlitwa pychy,
modlitwa tego, który jakby zapomniał o tym, że przecież
modlitwa to spotkanie z Bogiem, to oddanie siebie
Panu Bogu, a nie chwalenie się przed Panem Bogiem.
Modlitwa to jakby przede wszystkim słuchanie Pana
Boga, a nie tylko mówienie. To jedna historia.
I druga historia pokornego celnika, który z racji
chociażby swojego zawodu w tamtych czasach był
pogardzany. Ze względu na to, że był blisko cesarstwa
rzymskiego i zbierał po prostu dla nich pieniądze. Wyszarpywał często w sposób okrutny te pieniądze i był
znienawidzony, był odrzucony i on wiedział, znał swoje
miejsce. I przychodzi do świątyni z daleka i jak mówi
dzisiejsza Ewangelia nie śmiał on nawet podnieść oczu,
tylko mówił: „Panie miej litość nade mną”. Pokorna
modlitwa. Modlitwa, która była wyrazem jego wiary, była
wyrazem jego życia, i wyrazem szacunku Panu Bogu,
że Pan Bóg zna jego zamiary, zna jego serce i ten Pan
Bóg rzeczywiście go zbawi. I rzeczywiście otrzymuje
od Jezusa pochwałę: „Ten wyszedł usprawiedliwiony”.
A usprawiedliwiony to znaczy zbawiony, czyli Jezus
pochwala modlitwę pełną pokory, pełną uniżenia,
pełną takiej prawdy o sobie. Często trzeba nam stawać
w prawdzie o sobie przed Panem Bogiem i jakby tę
prawdę przekazywać.

Ale Siostry i Bracia jeszcze dzisiaj jest trzecia historia.
Historia tego bohatera, którego macie namalowanego na
tym obrazie. To jest historia Jana Kantego. Profesora
Akademii Krakowskiej, człowieka który zdobył mądrość,
który rzeczywiście posiadł mądrość, człowieka który
posiadł mądrość w książkach, nie tylko poprzez tytuły
naukowe, ale mądrość zdobył poprzez to, że umiał
słuchając Boga, poznają świat odnieść to wszystko do
drugiego człowieka. Zasłużyć sobie na zbawienie, zostać
świętym. Takie jest zadanie każdego z nas. Zdobądź
mądrość codzienności naszego życia, żeby czytać świat,
który do mnie mówi, czytać codzienność, w której Pan
Bóg do mnie przemawia. Jeśli ja odczytam tę codzienność, to wiem jak zrealizować tę wolę Pana Bóg. Bądź
wola Twoja także jest w tej modlitwie Pańskiej. Ojcze
nasz, któryś jest w niebie, ona jakby prowadzi nie tylko
do ołtarza, do Najświętszego Sakramentu, ale prowadzi
także do Jana Kantego i on to odkrył, odkrył mądrość,
że człowiek zdobywa tę mądrość poprzez spotkanie
z Panem Bogiem i jakby wcielenie tego, co usłyszał
od Pana Boga w codziennym życiu. Takie jest zadanie
każdego z nas. Takie jest zadanie wasze i takie jest
zadanie moje. Odkryć ją, być mądrym, na to mamy
całą doczesność, w tym wymiarze czasowym jaki Pan
Bóg dla każdego z nas wyznaczył. I trzeba być bardzo
czujnym, być jakby ofiarnym, żeby wykorzystać ten czas,
który każdemu z nas daje Pan. I to jest historia św. Jana
z Kęt, ale jest jeszcze czwarta historia, to jest historia
każdego z nas jak tu siedzimy.
To jest historia moja spotkania z Panem Bogiem,
który wchodzi w moje życie codzienne, który moje życie
codzienne chce prowadzić. My kiedyś zaprosiliśmy Pana
Boga do swego życia, otworzyliśmy to życie i powiedzieliśmy Panie Boże wejdź, prowadź mnie, oddaję Ci
swoje ręce, oddaję Ci swoją głowę, oddaję Ci swoje oczy,
usta, oddaję Ci swoje nogi Ty mnie prowadź. Zdecydowaliśmy się na to poprzez sakrament chrztu św., poprzez
bierzmowanie, poprzez innego rodzaju sakramenty, które
przyjęliśmy w swoim życiu i decydujemy codziennie
poprzez naszą modlitwę. Kiedy jesteśmy, spotykamy
się z Panem Bogiem i mówimy: Panie Boże prowadź

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19).
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mnie w codziennym moim życiu kiedy pracuję. Kiedy
się trudzę, kiedy przeżywam choroby, kiedy przeżywam
odrzucenie, kiedy przeżywam samotność, ale też kiedy
jestem szczęśliwy, kiedy biznes mój się rozwija, kiedy
wszystko właściwie kwitnie i krzyczał bym z radości
Panie Boże dziękuję Ci za to wszystko co posiadam.
To jest ten moment, kiedy ta moja historia łączy się
z historią Jezusa Chrystusa.
Odpust to jest spotkanie moje z Panem Bogiem, to
jest odnowienie mojej wiary, nadziei i miłości, to jest
jakby jeszcze jeden raz powtórzenie zaproszenia Pana
Boga do mojego serca poprzez tę postać, która tutaj
jest, którą macie blisko, że możecie przyjść do tego
kościoła w każdym momencie i popatrzeć na ten obraz
i powiedzieć św. Janie z Kęt naucz mnie mądrości,
daj mi tę mądrość, żebym umiał codzienność przekuć
w wieczność, żebym to wszystko, co tutaj robię na
ziemi, żeby to było zasługą dla mnie w niebie. To jest
to pierwsze zadanie.
Ale dzisiaj Pan Jezus mówi także w tej modlitwie,
ostrzega nas, że jest taka pokusa w naszym życiu
religijnym i duchowym, żebyśmy się porównywali do
innych. Zauważcie faryzeusz się porównuje, mówi:
widzicie, ja nie jestem taki, jak ten celnik. (…) Pan
Jezus mówi nie tędy droga, wy jesteście sami w sobie
wartością. Wy jesteście skarbem, wy jesteście tym, na
których Panu Jezusowi najbardziej zależy. On każdego
z nas szukał, On każdego z nas pragnie podnieść Swoimi
rękami, przeprowadzić przez ciemną dolinę naszego
grzechu. Pamiętamy, że ten Bóg nas samych tak umiłował,
że oddał Swojego Syna. Umiłował każdego z nas, każdy
kto w niego wierzy ma życie wieczne.
I to jest to, nie porównujmy się z nikim, nie słuchajmy
podszeptów złego, bądźmy sobą. Jesteście wybrani,
jesteście wielcy, jesteście wspaniali, bo jesteście uczniami
Jezusa Chrystusa. (…) Pan Bóg szanując nasz wybór
czeka na każdego z nas. Czeka, kiedy ktoś chociaż
uczyni szczelinę, żeby wlać Swoje miłosierdzie, łaskę
uświęcającą, żeby człowiek potrafił się nawrócić, żeby
zmienił życie, żeby był blisko Niego.
Ale dzisiejsza Ewangelia także mówi, aby nie tylko
nie porównywać się, ale modlić się nawzajem za siebie.
Modlitwa jest bardzo ważna, żebyśmy o tym pamiętali, ale
nie tylko dlatego, żeby uszanować Pana Boga, ale żeby
siebie wzajemnie wspierać. W czas odpustu jest pytanie
dla nas: jak ja się modlę, czy modlę się za najbliższych.

Rodzice, którzy tutaj teraz jesteście macie ogromną
moc, macie ogromną moc błogosławieństwa, czy błogosławicie swoje dzieci w każdym momencie? Nie tylko
przy ślubie, czy błogosławicie, czy się może czasami
wstydzimy w rodzinie uczynić znak krzyża czy powiedzieć
o tym. A przecież rodzic z racji swojego powołania Ojciec
i matka mają ogromną moc, nie tylko ksiądz. To wy
macie moc daną od Pana Boga błogosławieństwa, że to
błogosławieństwo będzie towarzyszyć twojemu dziecku
a nawet jeśli odejdzie, to macie moc takiej modlitwy, że
nie odejdzie tak daleko od Pana Boga, żeby nie wróciło
do Niego
Rodzice mają moc modlitwy za swoje dzieci, czasami
odchodzące od Pana Boga, o powrót do Niego. To jest
ta ogromna łaska macierzyństwa, to jest ogromna łaska
bycia ojcem, bycia matką. To jest to, co Pan Bóg każdemu
z was dał, czym was obdarował i pamiętajmy o tym,
o wielkiej łasce jaką jest i modlitwa wspólna za siebie
nawzajem.
Niech zatem to spotkanie z celnikiem, z faryzeuszem
z Janem Kantym i ze sobą samym siostry i bracia odnawia
naszą wiarę i miłość i odnawia naszą modlitwę, nasze
spotkanie z Panem Bogiem. Nie porównujmy się i bądźmy
czasami głusi na czasami dobre rady, albo złe rady, które
są wokół nas. Bądźmy głusi na to, co czasami drugi
człowiek mówi namawiając do odejścia od Pana Boga,
żeby dać sobie spokój, nie walczyć ze złem, z wadami.
Siostry i Bracia my jako chrześcijanie musimy być
czasami głusi na to wszystko co się dzieje zniechęcającego wokół nas. Pewność miłości Boga do nas musi
stanowić rdzeń naszego życia. Jestem wspaniały, bo
jestem synem Boga, bo jestem wybrany przez Pana
Boga, bo jestem uczniem Pana Boga, mam swoją
godność. Tej godności muszę bronić, szanować i być
z niej dumny.
Życzę wam, abyście rzeczywiście za św. Janem z Kęt
byli mądrzy mądrością taką, która przekuwa się w życiu
codziennym w dobre uczynki. A przede wszystkim bycie
miłosiernym nawzajem, tam gdzie jesteście. Skończy się
odpust bądźcie miłosierni dla siebie, tam gdzie wrócicie,
w swoich sąsiedztwach, w swoich domach, w swoich
zakładach pracy, tam gdzie jesteście - bądźcie miłosierni.
Życzę wam za św. Faustyną: „oby wasze oczy, serce,
usta, ręce, nogi były miłosierne”. No i do zobaczenia
prawdopodobnie w niebie. Amen

„Idźcie! Oto posyłam was jak owce między wilki”
(Łk 10,30).
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WZOREM ŚWIĘTYCH
BĄDŹMY MIŁOSIERNI
Po raz dziesiąty ulicami Bielska-Białej przeszedł
22 października „Korowód Świętych”. Młodzi ludzie
– wielu w kunsztownie wykonanych, kolorowych przebraniach, jako postacie świętych i błogosławionych
– uczestniczyli w wieczornej procesji z pochodniami,
z modlitwą, do najważniejszego kościoła diecezji bielsko-żywieckiej.
Śpiewając litanię do Wszystkich Świętych, uczestnicy
nabożeństwa przeszli z bielskiego kościoła pw. Trójcy
Przenajświętszej do katedry. Do kościoła przyniesiono
doczesne szczątki kilkudziesięciu osób wyniesionych
przez Kościół na ołtarze.
Jak zaznaczyła rzecznik Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży diecezji bielsko-żywieckiej Dominika
Konior, hasło tegorocznego Korowodu –„Wzorem
Świętych bądźmy miłosierni” – ma przypominać
o potrzebie naśladowania tych, którzy byli apostołami
miłosierdzia Bożego.

„W zeszłorocznym Korowodzie patrzyliśmy na
świętych, którzy są świadkami miłosierdzia, a teraz
idziemy krok dalej. Teraz przypominamy, że święci
mają być dla nas wzorem do konkretnych uczynków”
– wyjaśniła. Dodała, że jest to także odpowiedź na
wezwanie papieża Franciszka, który pragnął, „by nadchodzące lata były przepojone miłosierdziem”.
W tym roku zgromadzono około 70 relikwii świętych
i błogosławionych z różnych zakątków diecezji.
W modlitwie udział wzięły delegacje z 25 parafii
z diecezji bielsko-żywieckiej.
Podczas nabożeństwa uczczenia relikwii duszpasterze diecezjalni KSM ks. Wojciech Palem i ks. Tomasz
Michniok przybliżali wiernym sylwetki świętych,
których relikwie składano na ołtarzu. W tym czasie
śpiewano inwokację: „Świeci Pańscy módlcie się za
nami. Święte Boże wspomagajcie nas”. Odmówiono
także Różaniec.

„A ona odrzekła: Nikt, Panie! Rzekł do niej Jezus: I Ja ciebie nie
potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz” ( J 8,11).
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W bielskiej katedrze odprawiona została uroczysta
Eucharystia celebrowana przez kilkunastu kapłanów.
Liturgii przewodniczył ordynariusz bielsko-żywiecki
bp Roman Pindel.
Na początku liturgii ks. Pal zauważył, że w postaci
relikwii obecnych na modlitwie jest wielu apostołów
i biskupów. „Przewodnictwo naszego biskupa w tej
Eucharystii jest dla nas znakiem tych dwóch tysięcy
lat, tego, że tu na ziemi gromadzimy się jako Kościół,
jeszcze pielgrzymujący, ale mający swój cel i ideał
w tych, którzy są naszymi patronami, naszych świętych
i błogosławionych” – podkreślił asystent KSM.
W homilii bp Pindel powiedział, że niesione
w Korowodzie relikwie świętych różnych epok
i stanów odzwierciedlają bogactwo i różnorodność
Kościoła świętych. „Są w naszej procesji męczennicy,
dziewice, wyznawcy, pustelnicy, osoby żyjące według
rad ewangelicznych, biskupi, prezbiterzy, osoby, które
laur świętości zdobyły w stanie małżeńskim, oraz te,
które zyskały świętość jako wdowy” – zaznaczył. Jak
zauważył, Korowód odwołuje się też do 8 błogosławieństw z Ewangelii św. Mateusza i jest swoistym
głoszeniem życia szczęśliwego.

„Bo błogosławieni to szczęśliwi. Bo wyniesienie
na ołtarze żyli według choć jednego z tych błogosławieństw, żyli według drogowskazów ewangelicznych”
– dodał Ordynariusz. Zaznaczył, że w tym roku idea
Korowodu koncentruje się na tych postaciach, których
życie było wypełnione miłosierdziem. W tym kontekście
biskup wspomniał św. Jana Kantego, św. Jana Pawła
II i św. siostrę Faustynę.
Wśród licznych relikwii po raz pierwszy
w „Korowodzie świętych” udział wzięły doczesne
szczątki ks.
Władysława Bukowińskiego – beatyfikowanego 11
września br. Apostoła Kazachstanu. Były tez relikwie
beatyfikowanych Męczenników z Peru: o. Michała
Tomaszka i o. Zbigniewa Strzałkowskiego, przywiezione przez młodych parafian z Rychwałdu. Szczególną
patronką tegorocznego Korowodu była św. Matka Teresa
z Kalkuty.
Nabożeństwo ku czci świętych i błogosławionych,
których relikwie znajdują się w parafialnych kościołach
i kaplicach całej diecezji, odbyło się po raz dziesiąty.
Organizatorem wszystkich edycji było Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

„CURRICULUM VITAE”

Żabnicy. W przyszłym roku ks. Jan Krawiec będzie
obchodził 60 rocznicę swoich święceń kapłańskich. Jest to istotny powód, aby w modlitwie
pamiętać o intencjach Dostojnego Jubilata.

Z RODZINNEGO ALBUMU

Czasami zdarzają się opowieści, w których
chwila została zatrzymana jak na fotografii.
„CURRICULUM VITAE” czyli wspomnienia
z życia i działalności ks. Jana Krawca syna
Michała i Walerii Śliwa to nie jedna fotografia,
to album. Obrazy Żabnicy i toczącego się w
niej życia zapamiętane przez dziecko i zapisane
w wieku dojrzałym.
W dziale „Z rodzinnego albumu”, za przyzwoleniem Autora, przedstawimy te fragmenty
dzieła naszego Rodaka, w których starsi odnajdą
klimat swojego dzieciństwa i młodości, a młodsi
będą mieli okazję popatrzeć na realia życia
tych, co nazwiskami i czynami stanowią historię

„A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał,
tak i Ja was posyłam” (J 20,21).
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W nowo wybudowanym domu rodziców, mimo że
było mi z siostrą i młodszym bratem bardzo dobrze, bo
razem z nimi i innymi dziećmi radośnie się bawiliśmy, to
jednak skończyły się dla mnie beztroskie lata dziecięce
spędzone u wujka. Mówię, skończyły się, bo u rodziców,
gdy ojciec w lecie pracował na budowach, a mamusia
w polu i domu, starsza ode mnie siostra musiała sama,
a następnie ze mną, każdego dnia do południa na
pasionku paść 3 krowy. Niestety, niedługo z siostrą
pasłem krowy, bo w siódmym roku życia siostra zaczęła
uczęszczać do pierwszej klasy szkoły podstawowej,
a obowiązki pasterza ja musiałem po niej przejąć.
W tej nowej bardzo trudnej dla mnie rzeczywistości,
zaraz po śniadaniu o godz. 7.00 rano wyprowadzałem
na pastwisko na powrozie dwie krowy, a towarzyszący
mi w pasieniu młodszy brat Józio, prowadził jedną
krowę, którą razem z wyprowadzonymi przeze mnie
krowami i baranem pod nadzorem starszej sąsiadki
pasącej w pobliżu swoje krowy, od godz. 7.00 lub
7.30 rano - z powodu małej trawy na pastwisku - aż
do godziny 12.00 w południe pilnowaliśmy. Było to
dla nas, małych chłopców oraz innych dzieci, które
podobnie jak my, od najmłodszych lat musiały paść
krowy, a dzieci ubogich rodziców nawet kozy, zajęcie
bardzo trudne, szczególnie, gdy padał deszcz lub było
zim-no i pochmurno, a my bez butów, boso, po zimnej,
mokrej trawie, musieliśmy aż do godz. 12.00 biegać
za pasącymi się krowami.
O godz. 12.00 parowa syrena w tartaku i hucie
w Węgierskiej Górce ogłaszała przerwę w pracy dla
robotników, a dla pasterzy - z których nikt nie posiadał
zegarka - bardzo upragniony koniec pasienia krów, które
po trzygodzinnym staniu w oborze, po godz. 15.00
znowu trzeba było pędzić na pastwisko i paść je aż
do zmroku, tj. do zachodu słońca, którego z wielkim
utęsknieniem wszyscy oczekiwaliśmy.
Po przypędzeniu wieczorem krów do stajni, zmęczeni,
po spożyciu kolacji, umyciu się i krótkiej modlitwie,
bardzo szybko kładliśmy się na spoczynek, by po dobrze
przespanej nocy następnego dnia znów pędzić krowy
na pastwisko.
W tych trudnych i ciężkich dla nas warunkach,
z wielkim utęsknieniem wyczekiwaliśmy na zbliżającą
się zimę, podczas której byliśmy szczęśliwi, bo nie

paśliśmy bydła, a mając dużo wolnego czasu, tak jak
inne dzieci z bratem jeździliśmy na nartach lub sankach,
albo obserwowaliśmy i naśladowaliśmy pracującego w
warsztacie ojca, który chętnie nas uczył jak mamy się
posługiwać piłami i niektórymi narzędziami stolarskimi
znajdującymi się w warsztacie.
Pewnego dnia po południu, gdy z bratem w warsztacie
majsterkowaliśmy, pracujący ojciec powiedział do mnie:
„Jasiu, przynieś mi duże dłutko znajdujące się w moim
kuferku czarnym stojącym na strychu przy kominie”.
Chociaż o czarnym drewnianym kuferku, w którym
ojciec, jako żołnierz austriacki
i polski, w czasie wojny przetrzymywał i przewoził
swoje najpotrzebniejsze rzeczy, wiele słyszałem, to
jednak nie tylko na ciemnym strychu z ciekawości
do niego nie zaglądałem, ale go z daleka obchodziłem, gdyż przypominał mi małe i duże czarne trumny,
które również ojciec na zamówienie wykonywał dla
zmarłych starszych oraz małych dzieci. Mimo tej
obawy, spełniając polecenie ojca, gdy po schodach
wyszedłem na ciemny strych zobaczyłem znajdujący
się przy kominie czarny kuferek oświetlony przez jasny
promień słońca padający na strych przez mały otwór w
dachu. Po zbliżeniu się do kuferka, gdy go nerwowo
otworzyłem spostrzegłem w nim liczne książeczki.
Na okładce jednej z nich zobaczyłem namalowanego
stojącego księdza z jakąś obrączką nad głową, który
chociaż miał położone swoje ręce na ramionach dwóch
chłopców, z których jeden trzymał u nogi duży młot,
a drugi jakąś książeczkę w rękach, to jednak w promieniach padającego światła słonecznego, wydawało
mi się, że stojący ksiądz na mnie dziwnie popatrzył.
Przerażony tym widokiem, nie szukałem dłutka, ale
szybko zamknąłem czarny kuferek i prawie z płaczem
przybyłem do ojca mówiąc: „Tatusiu, nie przyniosłem
dłutka, bo w kuferku jest jakiś ksiądz stojący z dwoma
chłopcami, którego się boję, bo on na mnie jakoś
dziwnie patrzy”.
Po tych słowach ojciec, który w swoim kuferku
między innymi rzeczami przetrzymywał egzemplarze prenumerowanego „Pokłosia Salezjańskiego”,
na którego okładce rzeczywiście był przedstawiony
ks. Bosko z dwoma chłopcami, uśmiechnął się
i chwyciwszy mnie za rękę powiedział: „Chodźmy,

„Jezus rzekł do niego: Idź, obmyj się w sadzawce Siloam – co się
tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc”
(J 9,7).
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zobaczymy tego księdza i przyniesiemy dłutko”. Gdy
znaleźliśmy się na strychu, ojciec otworzył swój kuferek,
wziął do ręki egzemplarz „Pokłosia Salezjańskiego”
i wskazując na ks. Bosko powiedział mi, żebym się nie
bał księdza Bosko, bo to wielki święty kapłan, który
nie tylko bardzo kochał chłopców, bawił się z nimi, ale
dla ubogich chłopców wybudował wspaniałe zakłady
i szkoły, w których chłopcy mogli się uczyć i pozostać
dobrymi stolarzami, ślusarzami, nauczycielami, a ci
którzy od Boga otrzymali dar powołania kapłańskiego w szkole św. Jana Bosko się wykształcili i zostali
kapłanami, by razem z księdzem Bosko pracować dla
dobra młodzieży.
Po tej krótkiej rozmowie, ojciec widząc, że ja bardzo
interesuję się księdzem Bosko, nie tylko z okazji
nadejścia „Pokłosia Salezjańskiego” wiele ciekawych
wydarzeń z życia ks. Bosko mi opowiadał, ale nawet
mi obiecał, że gdy ukończę szkołę podstawową
w Żabnicy i będę się dobrze sprawował i uczył, to

gdy będzie miał pieniążki wyśle mnie do wielkiego
salezjańskiego zakładu i szkoły salezjańskiej
w Oświęcimiu, bym się tam wyuczył i został dobrym
stolarzem, ślusarzem, nauczycielem, a nawet modli się o
to, bym pozostał dobrym kapłanem - salezjaninem i jako
kapłan z innymi salezjanami działającymi w Oświęcimiu
i Polsce pracował w zakładach salezjańskich, głównie
dla ubogiej młodzieży.
Po bardzo ciekawych opowiadaniach ojca o ks.
Bosko, chociaż jeszcze nie umiałem czytać, to jednak
już od szóstego roku życia z wielką ciekawością wiele
razy oglądałem różne obrazki - zdjęcia, znajdujące
się w nadsyłanych numerach „Pokłosia Salezjańskiego”, marząc w ciszy o tym, by zgodnie z obietnicą
ojca zostać uczniem wielkiej szkoły salezjańskiej
w Oświęcimiu, której zdjęcia w „Pokłosiu Salezjańskim” wiele razy oglądałem i podziwiałem.
W salezjańskiej szkole w Oświęcimiu pragnąłem
się wyuczyć i zostać nie stolarzem, ślusarzem, ale

„Idź – odpowiedział mu Pan – bo wybrałem sobie tego człowieka
jako narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów, i do
synów Izraela” (Dz 9,15).
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kapłanem, by jak ks. Bosko - którego już się nie bałem
- razem z innymi salezjanami pracować dla dobra
dzieci i młodzieży.
2. Uczeń Szkoły Podstawowej w Żabnicy
Na wiosnę 1937 roku, mamusia otrzymała z gminy
pismo nakazujące, by zgłosiła się do Kancelarii Szkoły
Podstawowej w Żabnicy i zapisała swojego syna, Jana
Krawca, urodzonego 1930 roku, do pierwszej klasy
oraz wzięła udział w konferencji, w czasie której
rodzice dzieci otrzymają instrukcję, co mają zrobić oraz
w co zaopatrzyć pierwszoklasistów. Po spełnieniu tego
polecenia, z pewnym niezadowoleniem i smutkiem
powiadomiła mnie, że od pierwszego września, razem
z siostrą Marysią zacznę uczęszczać do szkoły podstawowej.
Wiadomość ta bardzo mnie ucieszyła, gdyż cieszyłem
się z tego, że gdy pójdę do szkoły to nie będę musiał
do południa paść krów. Natomiast matka martwiła się,
kto po moim pójściu do szkoły pomoże jej w wypasaniu
bydła. Brat młodszy Józio jest jeszcze za słaby. Mąż
każdego dnia idzie do pracy, a ona ma wiele pracy
w domu i polu. Mimo tego zmartwienia, matka pewnego
dnia zabrała mnie do miasta Żywca, gdzie w czasie targu
po sprzedaniu kilkudziesięciu jajek - jajko kosztowało
wtedy 4 grosze - oraz masła, zakupiła mi piękne nowe
ubranko: buty, czapkę rogatywkę, torbę na książki,
piórnik oraz inne drobiazgi potrzebne uczniowi. Za całą
moją wyprawkę zapłaciła około 10 złotych. Chociaż
po powrocie z miasta do domu, nic w moim życiu się
nie zmieniło, gdyż dalej z bratem każdego dnia do
południa i po południu pasłem krowy i pomagałem
rodzicom w różnych pracach domowych, to jednak
często oglądałem moje wyposażenie szkolne i z wielką
niecierpliwością oczekiwałem powoli zbliżającego się
pierwszego września.
W dniu tym, odświętnie ubrany, w nowym garniturze
udałem się z mamusią do szkoły, oddalonej od domu
około 1 kilometra drogi, z której o godzinie 8.00 rano,
pod przewodnictwem nauczycieli, wyruszyła parami
nasza duża kolumna, do niedaleko położonego od
szkoły kościoła parafialnego. W wypełnionej dziećmi,
rodzicami i wiernymi świątyni, ks. proboszcz Gabriel

Zemanek odprawił szkolną mszę świętą, w czasie której
serdecznie nas powitał i w swoim kazaniu zachęcił
byśmy w szkole dobrze się zachowywali, pilnie się
uczyli, by nie tylko Bóg, rodzice, ale również nauczyciele byli z nas zadowoleni.
Po zakończonym nabożeństwie i krótkim pobycie
w szkole, bardzo zadowolony powróciłem z mamusią
i siostrą do domu.
Dnia następnego, siostra udała się na godz. 8.00 do
szkoły, a ja już bez mamusi - która musiała iść paść
krowy - na godz. 11.00 powędrowałem do szkoły,
w której pierwszoklasiści zgromadzili się na wielkiej sali
mogącej pomieścić na różnych spotkaniach w swoich
drewnianych, zielonych ławkach około stu uczniów
i uczennic, nie licząc miejsc stojących.
W dużej auli na głównej frontowej ścianie wisiał duży
krzyż. Pod nim znajdowało się Godło Polskie, tj. biały
orzeł na czerwonym tle, a obok godła były umieszczone portrety: prezydenta Polski - Pana Ignacego
Mościckiego i marszałka Polski - Rydza Śmigłego.
Na pozostałych ścianach wisiały powieszone mapy,
różne plansze, a nawet plansza z wypisanymi dużymi
cyframi tabliczką mnożenia od Ido 100.
W wielkiej sali rzucał się każdemu w oczy stojący
w kącie wielki żelazny piec mający około 2 metry
wysokości, który opalany węglem ogrzewał w zimie
wielkie pomieszczenie.
Zgromadzonych pierwszoklasistów w dużej sali, po
krótkiej modlitwie, którą poprowadziła pani Genowefa
Faber, serdecznie powitała oraz nas poinformowała, że
pierwszą klasę będzie uczyła ona ze swoim małżonkiem
Stanisławem Faberem. Lekcje religii będzie prowadził
ks. proboszcz Gabriel Zemanek. Podczas lekcji wszyscy
uczniowie mają pilnie uważać siedząc prosto z rękami
założonymi w tyle za sobą, lub położonymi przed sobą
na ławce. Podczas modlitwy odmawianej przed pierwszą
i po ostatniej lekcji mamy stać prosto ze złożonymi
rękami, gdyż modlitwa jest naszą rozmową z Bogiem.
Po tych, i wielu innych uwagach, Pani Gienia, bo tak
ją dzieci nazywały, opowiedziała nam kilka bardzo
ciekawych bajek rozpoczynając o „Jasiu i Małgosi” oraz
innych pięknych i bohaterskich postaciach. Opowiadanie było tak ciekawe i sugestywnie powiedziane, że ja
prawie nie oddychając, pragnąłem go słuchać i słuchać.

„Zejdź więc i idź z nimi bez wahania, bo Ja ich posłałem”
(Dz 10,20).
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Niestety, pani swoje ciekawe opowiadania zakończyła
krótką modlitwą i poleceniem, byśmy grzecznie
i ostrożnie udali się do domu i dnia następnego
przyszli punktualnie na godz. 11.00 do szkoły,
w której otrzymamy już książki i zeszyty i rozpoczniemy regularne lekcje.
Po zakończeniu pierwszej lekcji, z wielką radością
jak wiatr pędziłem zadowolony do domu, ciesząc się,
że w szkole będzie tak miło i radośnie.
Niestety, dnia następnego w szkole pani nie opowiadała
już pięknych bajek, ale po modlitwie wręczyła każdemu
uczniowi i uczennicy: książkę, ołówek i zeszyt
w kratkę, w którym na pierwszej stronicy był napisany
czerwonym ołówkiem przez panią krzyżyk i liczba
jeden. Wspomniane piękne znaki, każdy uczeń miał
na całej stronicy kilkadziesiąt razy pięknie i dokładnie
napisać. To polecenie mnie bardzo przeraziło, gdyż
ja umiałem rąbać drzewo, zrobić w warsztacie ojca
mały drewniany krzyżyk, paść krowy oraz potrafiłem
pomagać rodzicom w pracy, ale narysować tak pięknego
krzyżyka, jak napisała pani, nie potrafiłem napisać.
W tej trudnej sytuacji siedzący obok mnie kolega
Dyrlaga, który powtarzał pierwszą klasę, po napisaniu
w swoim zeszycie pięknych krzyżyków i jedynek,
położył mi gumę - kawałek czarnego gumowego obcasa
z buta i zachęcił mnie żebym wymazał nagryzmolone
„bohomazy” i narysował ładniejsze jedynki i krzyżyki.
Niestety, podczas wymazywania nie tylko zbrudziłem
czarną „gumą” pierwszą stronicę czystego zeszytu,
ale zrobiłem w niej dziurę. Przestraszony tym faktem
z drżeniem i wielkim przerażeniem oczekiwałem na
zbliżającą się panią, która niektórych uczniów chwaliła
za bardzo dobrze napisane krzyżyki i jedynki.
Gdy pani nauczycielka zbliżyła się do mnie
i zobaczyła mój zabrudzony i przedziurawiony zeszyt,
złożyła ręce i bardzo zdziwiona rzekła: „Jasiu! Coś ty
to zrobił? Coś ty to zrobił?”
Ja przestraszony, drżąc ze strachu, uchwyciłem dłoń
pani i ucałowałem ją w rękę mówiąc: „Przeprosom
Panią, ja się poprawie i będę grzeczny”. Zaskoczona tą
odpowiedzią nauczycielka, zdziwiona zapytała: „Jasiu
dlaczego ucałowałeś panią w rękę?”
Dlatego, bo mamusia mi powiedziała, że gdy będę
w szkole niegrzeczny, to mam panią ucałować w rękę,

przeprosić i obiecać, że będę grzeczny i się po-prawię.
Po tych słowach, pani chwyciła mnie za prawe ucho
i rzekła: „Jasiu! Ja cię powinnam mocno wykręcić za
prawe ucho, ale ponieważ nie zrobiłeś tego złośliwie,
dlatego ci nic złego nie zrobię, ale zło musimy
naprawić”. Pani mówiąc te słowa, pogłaskała mnie
po głowie i wyrwawszy zbrudzoną kartkę z zeszytu, na
następnej czystej stronicy napisała jedynkę i krzyżyk
mówiąc: „Jasiu! Zabierz zeszyt do domu i z pomocą
mamusi, naucz się pisać jedynkę i krzyżyk, a gdy
już będziesz pisał ładnie, napisz jedynki i krzyżyki
w czystym zeszycie, co ja jutro sprawdzę”. Po tym
poleceniu i skończonej pierwszej lekcji prawie z
płaczem po-wróciłem do domu, żaląc się matce, że
nie pójdę do szkoły, bo nie umiem, jak inne dzieci
pisać jedynek i krzyżyków. W tej trudnej sytuacji,
mamusia mnie nie tylko pocieszyła, że się tego nauczę,
ale pod jej nadzorem po dłuższym pisaniu, coraz to
piękniejszych jedynek i krzyżyków podobnych do pani
nauczycielki, z zadowoleniem wpisałem do czystego
zeszytu, ładnie napisane krzyżyki i jedynki. Następnego
dnia w szkole, pani Genowefa nie tylko sprawdziła,
ale pokazała wszystkim dzieciom mój zeszyt mówiąc:
„Patrzcie! Jasiu Krawiec wczoraj nie umiał napisać
krzyżyka i jedynki, a dzisiaj dzięki swojej pilności i sumienności napisał bardzo dobrze swoje wypracowanie,
dlatego proszę was, byście go naśladowali w pilności”.
Po tym fakcie bardzo polubiłem Panią Nauczycielkę,
która się dla mnie okazała lepsza jak mamusia, gdyż
mama, gdy coś zbroiłem często dała mi klapsa, a pani
nauczycielka nie tylko nie wykręcała mnie za ucho, ale
mnie pochwaliła i zachęcała do dalszej pilnej pracy
naukowej.
Wspominając o tym moim pierwszym smutnym
wydarzeniu szkolnym, pragnę mocno podkreślić, że
pani Genowefa i pan Stanisław Faber, młodzi małżonkowie po skończonym Seminarium Nauczycielskim byli
bardzo dobrze przygotowani do pracy pedagogicznej
i nie tylko nas zgodnie z programem ówczesnej szkoły
kształcili, ale co najważniejsze, dla nas dzieci żyjących
w trudnych warunkach materialnych i kulturowych,
dobrze wychowywali i do życia przygotowywali.
c.d.n.

„Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych,
ale grzeszników” (Mt 9,13).
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50 i 60 ROCZNICE MAŁŻEŃSKIE
W NASZEJ PARAFII
Miłość mi wszystko wyjaśniła,
Miłość wszystko rozwiązała dlatego uwielbiam tę Miłość,
gdziekolwiek by przebywała.
A że się stałem równiną dla cichego otwartą przepływu,
w którym nie ma nic z fali huczącej, nie opartej o tęczowe pnie,
ale wiele jest z fali kojącej, która światło w głębinach odkrywa
i tą światłością po liściach nie osrebrzonych tchnie.
Więc w tej ciszy ukryty ja - liść,
oswobodzony od wiatru,
już się nie troskam o żaden z upadających dni,
gdy wiem, że wszystkie upadną.
św. Jan Paweł II

„Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie” (Mt 10,7).
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Małżeństwo obchodzące
50. rocznicę ślubu

Rozalia i Karol Kupczak
Pary małżeńskie obchodzące
60. rocznicę ślubu

Anna i Jan Dudka
Agnieszka i Stanisław Feil
Władysława i Stanisław Rubys
Wanda i Czesław Żyrek

„Jezus im odpowiedział: Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co
słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi
chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą; umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię” (Mt 11,4 ).
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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
4
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1
Marzec
8
Kwiecień 5
Maj
10
Czerwiec 7
Lipiec
5
Sierpień
2
Wrzesień 6
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Grudzień 6
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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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Przepisy trzy…
Papież Paweł VI stworzył pojęcie „cywilizacji
miłości”, a św. Jan Paweł II charakteryzując cywilizację zachodnią określił jej trendy „cywilizacją śmierci”. Nie tylko ze względu na przyzwolenia
uśmiercania słabych, chorych i bezbronnych, ale
przede wszystkim dlatego, że taka cywilizacja nie
uwzględnia ani prawdziwej miłości, ani prawdy, ani
życia wiecznego. Żyjemy do śmierci i trzeba do tego
czasu wycisnąć z życia jak najwięcej. Ponieważ takie
myślenie nie godzi się z naszym przeczuciem, że
miłości należy się wieczność, że jesteśmy kochani,
trzeba zmusić nas do zmiany myślenia. Jeden z takich
mechanizmów opisuje W. Wencel w artykule „Kabaret
śmierci” (wSieci, 45/2016). Praktyczny wymiar takiej
manipulacji widać po tym, jak łatwo niektórym
przychodzi wiara w to, że to ZOMO tworzyły Solidarność, której dzisiaj zagraża demokratyczny
rząd i Kościół. Zauważa to prof. A. Nalaskowski
(wSieci50/2016) mówiąc o „Emocjach obrotowych”.
Przeciwstawne (i dlatego często tak poniewierane i
wyśmiewane)temu nurtowi fałszu jest Radio Maryja
„bliskie zwykłym ludziom”, które jest fenomenem
aktywności w komunikowaniu ze sobą ludzi i trosce
o prawdę w wymiarze społecznym. Zaakcentował
to w swojej homilii abp M. Jędraszewski dziękując
Radiu Maryja za miłość do Ojczyzny i Kościoła, a
przede wszystkim za dzielenie się tą mądrą miłością.

„Kabaret śmierci”

Miało być wielkie poprawianie Stwórcy i natury,
a wyszła prowizorka, brakoróbstwo, tandeta.
W XX wieku cywilizacja śmierci zachowywała się
poważnie. Tworzyła zbrodnicze ideologie, potężne
arsenały broni i wielkie armie. Jej wysłannicy nosili
czarne mundury i trupie główki na czapkach albo
wymachiwali czerwonymi od ludzkiej krwi sztandarami. Jej naturalnym środkiem ekspresji był patos.

Uwielbiała opery Ryszarda Wagnera i śpiewy Chóru
Aleksandrowa, swoim architektom kazała wznosić
ogromne budowle, malarzom – przedstawiać monumentalne sceny zbiorowe, poetom – heroizować wodzów
rewolucji. Swoim ofiarom nie pozostawiała złudzeń:
mordowała ich na skalę przemysłową. Ktokolwiek stał
po stronie życia, patrzył na łagry i obozy koncentracyjne
z uczuciem grozy.
Dążąc do zdobycia władzy nad światem, totalitaryści XX w. z reguły zachowywali realizm. Głównym
narzędziem w ich rękach była przemoc militarna.
Wprawdzie komuniści próbowali zawracać rzeki kijem,
a naziści prowadzili eksperymenty genetyczne z myślą o
stworzeniu „nadczłowieka”, ale starali się podporządkować sobie prawa natury, a nie je znieść lub zignorować.
Dzisiaj cywilizacja śmierci działa zupełnie inaczej. Jej
propagowane przez media ideologie są tak głupie, że
trudno znaleźć w nich choćby ziarenko sensu. Weźmy
jako przykład opinię, że człowiek rodzi się nie jako
chłopiec lub dziewczynka, lecz jako „czysta karta” i
płeć może sobie wybrać w późniejszym okresie życia.
Chyba nikt o zdrowych zmysłach nie traktuje tego
twierdzenia serio. Jedni parskają śmiechem, inni stukają
się w czoło, większość nie rozumie, o co chodzi.
Żeby uświadomić sobie absurdy współczesnej cywilizacji śmierci, wystarczy przyjrzeć się jej wyznawcom.
Mężczyzna, który zapragnął być kobietą, zgolił wąsy,
założył wypchany stanik i paraduje w sukni. Feministka
domaga się likwidacji pisuarów – pragnie, by obie
płcie siusiały na siedząco. Wojujący „gej” żąda, byśmy
uznali nieodpowiednie dopasowywanie puzzli w biologicznej układance za wzór precyzji. Nowoczesny
„artysta”, który nie potrafi malować, składa bluźniercze
instalacje z części kupionych na Allegro. Miało być
wielkie poprawianie Stwórcy i natury, a wyszła jakaś
prowizorka, brakoróbstwo, tandeta. Przyszywanie łat,
maskowanie braków, wata i plastik. Jedno nie pasuje
do drugiego, a całość ledwie trzyma się kupy. Przecież
gdyby nowoczesne ideologie miały do zaoferowania coś
naprawdę konkurencyjnego wobec planów Pana Boga,
zadbałyby o komfort swoich klientów. I nie narażałyby
ich na śmieszność.
W końcu XIX w. w Brukseli powstał „Cabaret de la
Mort” (Kabaret Śmierci), który wkrótce został przeniesiony do słynnej dzielnicy Montmartre w Paryżu. Tam
przemianowano go na „Cabaret du Néant” (Kabaret

„Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: Pójdźcie,
błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo,
przygotowane wam od założenia świata!” (Mt 25, 34).
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Nicości). Goście tego modernistycznego przybytku
mogli podziwiać dziesiątki ponurych rekwizytów.
Pod wpływem zakulisowego operowania światłem
„ożywały” sceny rzezi na obrazach, a ułożeni w
trumnach śmiałkowie na chwilę „zamieniali się” w
kościotrupy. Jedno z haseł umieszczonych na ścianach
brzmiało: „Życie jest głupotą, którą koryguje śmierć”.
Dzisiejsza cywilizacja śmierci również przypomina
kabaret, w którym występują przebierańcy i gdzie
stosuje się iluzjonistyczne sztuczki. Niestety, tym razem
nie jest to odpowiedź na ludyczne zamiłowanie do
makabry. Śmierć jest tu przerażająco realna, a jej ostrze
codziennie godzi w miliony ludzkich dusz.
Najbardziej żal wspomnianych już wyznawców cywilizacji śmierci, bo to oni w pierwszym rzędzie stają
się jej ofiarami. Dotknięci problemem homoseksualnym,
kompleksami na tle własnej męskości czy kobiecości,
chcą wierzyć, że ich transgresje dadzą się oswoić w
kulturze. Mają dość wyrzutów sumienia, wewnętrznej walki, poszukiwania źródeł swojego dramatu.
Ponieważ trudno im zmienić siebie, udają, że świat
jest inny niż w rzeczywistości. Ignorują prawa
natury. Fakt, że tylko związek mężczyzny i kobiety
prowadzi do prokreacji, zbywają dziecinnymi kontrargumentami o „toksyczności tradycyjnej rodziny”. I tę wizję
pragną narzucić milczącej większości. Za swój upór
płacą samotnością, skazując się na wieczną pogoń za
fantomem miłości. Uciekają w ideologiczny aktywizm
albo w tzw. fun, powierzchowną zabawę, która pozwala
przytłumić rozpacz. Gdyby tylko wiedzieli, że jest
Ktoś, kto kocha ich takimi, jakimi są. I że wcale nie
muszą stać się bezgrzeszni, by – zaufawszy Chrystusowi – z dnia na dzień wkroczyć na drogę życia.
Dzisiejsza cywilizacja śmierci również jest kabaretem,
w którym występują przebierańcy i gdzie stosuje się
iluzjonistyczne sztuczki. Dlatego ją bagatelizujemy.
Siedząc na widowni, mamy wrażenie, że jesteśmy
bezpieczni, bo od sceny dzieli nas zdroworozsądkowy
dystans. Tyle że akurat ten Kabaret Śmierci w gruncie
rzeczy zupełnie nie jest śmieszny. To nie odpowiedź
na ludyczne zamiłowanie do makabry. Śmierć jest tu
przerażająco realna i każdego dnia zbiera swoje żniwo.
W Europie Zachodniej demon politycznej poprawności już dawno dotarł na szczyty władzy, na uniwersytety, do szkół i unijnych instytucji. Rodzicom odbiera
dzieci (dosłownie i w przenośni), mnoży ofiary aborcji

i eutanazji, seksualizuje postawy i wyobraźnię uczniów,
toczy bezwzględną wojnę z Kościołem. Podróżując
w rydwanie zaprzężonym w media, nieprzyjaciel jest
coraz bliżej naszych rodzin.
Czy istnieje ktoś, kto może w porę przerwać
ten spektakl? Oczywiście, że istnieje. To nasz
Pan, który może wszystko. Od nas wymaga tylko
jednego: żebyśmy jako pojedynczy grzesznicy, jako
wspólnota wiernych i jako naród potraktowali Go
poważnie.

BLISKIE ZWYKŁYM
LUDZIOM
25-lecie
Dzieła Radia Maryja
Dwadzieścia pięć lat temu, 8 grudnia 1991 r., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny, została zainaugurowana działalność Radia Maryja
Do słuchaczy Radia dotarły wtedy słowa tych samych
czytań mszalnych, co dzisiaj - o walce złego ducha
z człowiekiem, który ulega jego kłamstwu, o Maryi
jako wzorze zasłuchania i rozważania Bożego słowa,
o miłosierdziu Boga, które daje wszystkim ludziom
nadzieję na ostateczne zwycięstwo. (...)

Czas nadziei

Rok 1991 był dla naszej ojczyzny czasem wielkich
oczekiwań, wyrzeczeń i nadziei, ale także zupełnie
nieoczekiwanych nowych ideowych zmagań. Wykuwała
się przyszłość Polski - i to nie tylko ekonomiczna, ale
i duchowa. Wprawdzie dwa lata wcześniej, w 1989 r.,
upadł w naszym kraju reżim komunistyczny, ale
niektórzy jego dawni przedstawiciele w połączeniu z
nowymi sojusznikami za jedyny cel życia społecznego
zaczęli stawiać osiągnięcie wygody i materialnego
dobrobytu, a gdy chodzi o struktury państwowe,
z ogromną nachalnością, mając w ręce niemal
wszystkie media, głosić idee demokracji pozbawionej wszelkich trwałych wartości. Swym niepokojom
wynikającym z takiego kierunku przemian w Polsce
Ojciec Święty Jan Paweł II dał wyraz w opublikowanej

„Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: Idźcie precz ode
Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego
aniołom!” (Mt 25,41 ).
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w dniu 1 maja 1991 r. encyklice Centesimus annus.
Podstawowe źródło nowych niebezpieczeństw widział
on w ateizmie. (...)
Najgłośniejszym i komentowanym stał się ten
fragment encykliki, w którym papież odniósł się do
tego, czym powinna być zdrowa demokracja. Pisał:
„Autentyczna demokracja możliwa jest tylko w
państwie prawnym i w oparciu o poprawną koncepcję
osoby ludzkiej. Wymaga ona spełnienia koniecznych
warunków, jakich wymaga promocja zarówno poszczególnych osób, przez wychowanie i formację w duchu
prawdziwych ideałów, jak i »podmiotowości« społeczeństwa, przez tworzenie struktur uczestnictwa oraz
współodpowiedzialności. Dziś zwykło się twierdzić,
że filozofią i postawą odpowiadającą demokratycznym formom polityki są agnostycyzm i sceptyczny
relatywizm, ci zaś, którzy żywią przekonanie, że
znają prawdę, i zdecydowanie za nią idą, nie są,
z demokratycznego punktu widzenia, godni zaufania,
nie godzą się bowiem z tym, że o prawdzie decyduje
większość, czy też że prawda się zmienia w zależności
od zmiennej równowagi politycznej. W związku z tym
należy zauważyć, że w sytuacji, w której nie istnieje
żadna ostateczna prawda, będąca przewodnikiem dla
działalności politycznej i nadająca jej kierunek, łatwo
o instrumentalizację idei i przekonań dla celów, jakie
stawia sobie władza. Historia uczy, że demokracja bez
wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm” (CA, 46).
Miesiąc później Jan Paweł II przybył po raz czwarty
do Polski. (...) Chciał przypomnieć Polsce najgłębsze
fundamenty, na których powinna ona budować swój
byt narodowy, kulturowy i państwowy.

Dzieło Radia Maryja

„Drodzy bracia i siostry, ja jestem jednym z was.
Byłem stale, na różnych etapach, i jestem teraz.”
Zaledwie Jan Paweł II wyjechał z naszego kraju,
w mediach głównego nurtu doszła do głosu krytyka jego
programu duchowej odnowy Polski. Nie uszanowano
papieskich słów. W jakiejś mierze nimi wzgardzono.
Stwierdzano, że papież był dobry na czas walki
z komunizmem, ale teraz to już nie ma prawa
zabierać głosu w sprawach publicznych. A przede
wszystkim nie zna się na demokracji i wolności.
Kto miał go wtedy publicznie bronić? Kto mógł

skutecznie tłumaczyć i na co dzień przybliżać polskiemu
społeczeństwu prawdę zawartą w jego nauczaniu?
Katolickie środki społecznego przekazu były dość słabe,
a przy tym rozproszone. Brakowało też niezbędnego
kapitału, aby zbudować trwałe i społecznie znaczące
ośrodki medialne. W jakiejś mierze ta sytuacja przypominała tę, w jakiej znalazł się na początku swojego
pontyfikatu Pius XI, mając do dyspozycji jedynie „Osservatore Romano”.
W tej trudnej dla Kościoła katolickiego w Polsce
chwili pojawił się nie znany jeszcze prawie nikomu
redemptorysta, o. Tadeusz Rydzyk. Nie miał pieniędzy,
ale wiedział, że jeśli na trudne sprawy patrzy się
z pełnym zaufaniem pokładanym w Panu Bogu, to
rzeczy niemożliwe okazują się w pełni możliwymi.
Przede wszystkim miał jasną koncepcję radia, które
należało wówczas stworzyć - które on wówczas, właśnie
w 1991 r., chciał powołać do istnienia: Radio Maryja.
Inne od tego, które zobaczył w Italii. Jak wyznał w
jednym z niedawnych wywiadów: „brakowało mi
tam spraw społecznych”. Tymczasem jego zdaniem,
„katolickie radio nie musi nieustannie powtarzać:
»Bóg, Bóg...«. Ono musi pomagać w życiu według
wartości, jakie niesie Ewangelia. To musi być bezpośrednie odniesienie do życia. Bardzo prosto, jasno,
bez zagmatwania, jakie dzisiaj jest w świecie. Radio
Maryja takie jest. Bliskie zwykłym ludziom i ich
problemom. Na pytanie-zarzut o politykę w tym radiu,
odpowiedział krótko: „Co to jest polityka? Troska
o dobro wspólne! Ojczyznę! To jest nasze życie. Nie
możemy stać obok i udawać, że to nas nie dotyczy.
Ewangelia musi przenikać wszystkie sfery życia”.
W programie Radia Maryja jest zatem wszystko, co
życie stanowi: wspólna modlitwa o różnych porach dnia,
rzetelne informacje o wydarzeniach świata, katechezy
i konferencje, dyskusje na ważne dla Kościoła, narodu
i państwa tematy, rozmowy niedokończone... W ten
sposób Radio stało się przekazicielem nauczania, które
zostawił nam Jan Paweł II Wielki. Gdybyśmy chcieli
dać syntezę treści, które nieprzerwanie od 25 już lat
płyną z Torunia do Polski i wszędzie tam, dokąd
dociera głos Radia Maryja, to na pewno znajdziemy
w nim rozwinięcie tego przesłania, które w związku
z Dekalogiem przedstawił nam i przekazał jako jedno
wielkie zobowiązanie nasz święty Rodak.

„A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych
i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co
wam powiedziałem” (Mt 28, 7).
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Radio stało się też głosem tych wszystkich Polaków,
których rodzące się od 1989 r. społeczeństwo liberalne
chciało wykluczyć i zmusić do milczenia. Stąd o.
Tadeusz nie lubi sformułowania „środki masowego
przekazu”. Jak wyznał we wspomnianym wywiadzie,
„to brzmi jak pas transmisyjny. W jedną stronę. Ktoś
ciągle do kogoś mówi. A ja chciałem, żeby Radio
Maryja było wzajemną komunikacją. Dlatego wolę
mówić o środkach społecznego komunikowania.
Radio Maryja to rodzina”. (...)
Świętując dwudziestopięciolecie Radia Maryja,
dziękujemy Panu Bogu za wszystkie wielkie dzieła,
które zapoczątkował Ojciec Dyrektor. Dziękujemy
Tobie, Ojcze Tadeuszu, oraz wszystkim Twoim Współpracownikom za miłość do Matki Najświętszej, dzięki
której w tysiącach polskich dłoni codziennie z wielką
czcią przesuwane są paciorki Różańca. Za miłość do
Kościoła, która sprawia, że w tylu domach rozbrzmiewa
„katolicki głos”. Za miłość do ojczyzny, która uczy
nas żarliwego patriotyzmu. Dziękujemy z całego serca!
Abp M. Jędraszewski,
fragment homilii wygłoszonej 3 grudnia 2016 r.
z okazji 25-lecia Radia Maryja.

Emocje obrotowe
Zauważam dość niepokojące i niecodzienne zjawisko,
które nazwałbym translokacją, a zatem przemieszczeniem złych emocji, doświadczeń, wspomnień, urazów
i pamięci w zupełnie nowe rewiry.
13 grudnia 1981 r. to dla mnie nieodmiennie śnieżna
i mroźna zima oraz obowiązkowa służba wojskowa
(po studiach), rajd bojowym wozem piechoty (bwp)
z Braniewa do Warszawy, a tam bezsensowne patrolowanie pustej jak Sahara drogi.
Ale najważniejsze były emocje. Zostałem wyrwany
do armii z samego środka organizowania nauczycielskiej „Solidarności” (zresztą nie robiłem tego sam),
zostawiłem żonę z maleńkim oseskiem, na dodatek
brzemienną, byłem wściekły na Jaruzela i od tego
momentu nie miałem już żadnych wątpliwości, komu
naprawdę ten sowiecki sługus służy. Wymiotowałem na
widok plakatów „Dziękujemy wam, żołnierze. Matki
Polki”.

Jednak najdotkliwsza była ta wściekłość, potem
stopniowo nakręcana przez kartki na rajtuzy, pieluchy,
mięso, wódę, słodycze, benzynę i kwitnącą korupcję.
Kartki na benzynę były wtedy ważniejsze niż pieniądze.
Cały naród chodził wściekły, cały naród klął i szukał
pociechy w Kościele. Jakże łatwo zapomnieliśmy rolę
Kościoła w tamtym czasie. Kantyny w jednostkach
wojskowych i pewnie milicyjnych uginały się od niezłej
garmażerki, a lodówki w domach pękały od powietrza.
Polska była wściekła, rozgoryczona, a miejscami
żądna zemsty. Ja też chciałem tego chorążego, który
nazwał mnie „zasra...m polskim inteligentem” stłuc na
kwaśne jabłko. Nie było sposobności, chociaż pięści
były niczego sobie. Za wyrwany (ponad) rok z życia
rodzinnego, za ukradziony na robienie doktoratu czas,
za tego oseska i tamtego w drodze byłem gotów tłuc
głupawych, dumnych z siebie trepów do krwi. Na
wszelki wypadek fasowano nam broń bez amunicji.
To były emocje, uczucia, wściekłość nieporównywalne z innymi. Kto nie przeżył, nie zrozumie.
Teraz, 35 lat później, dochodzi do próby, której sam
diabeł by nie wymyślił. Chyba że to bies z pozłacanego
Kremla. Otóż owe opisane wyżej emocje próbuje się
odwrócić. Cały emocjonalny, buntowniczy i sprawiedliwy gniew upokorzonych i skrzywdzonych próbuje
się przy pomocy agentów wpływu, prowokatorów, samozwańczych „sprawiedliwych” odwrócić przeciwko
tym, których skrzywdzono, którym przetrącono życie,
złamano kręgosłupy.
Chodzi o to, aby go wypreparować i doprowadzić
do kryształowo czystej, służalczej formy. Dochodzi do
prób przekierowania tamtego gniewu i tamtej wściekłości przeciwko tym, którzy tę wolność wywalczyli
(proszę mi tu nie wliczać „Bolka”). Kijowski i jego
suflerzy podpowiadają i wskazują „a teraz tych macie
nienawidzić”.
Sprzyja temu data. 13 grudnia. „Pamiętacie?!”,
„Pamiętamy!”, „No to ruszamy na Kaczyńskiego!” Już
nieważne ZOMO, koksowniki, patrole i internowania.
Liczy się 13 grudnia. Szkoda nie wykorzystać, nie?
W ten właśnie sposób w Polsce nienawiść, wściekłość,
ale i tożsamość stają się sceną obrotową, czymś uniwersalnym, czymś możliwym do zastosowania wszędzie
i przeciw każdemu, we wszystkich tak naprawdę okolicznościach. Wystarczy trochę manipulacji, krzyków
i gotowe.

„A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim
braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą”
(Mt 28,10).
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Pomóż Emilce - podaruj jej 1% swojego podatku!

Emilka przyszła na świat 31 lipca 2010r. w stanie ogólnym bardzo ciężkim.
Jej siostra bliźniaczka zmarła wewnątrzmacicznie około dwa dni przed porodem. Skutkiem tego
było silne niedotlenienie oraz ciężka zamartwica okołoporodowa. Dziś Emilka ma 5 i pół roku. Cierpi
na hydranencefalię - bardzo rzadką wadę mózgu, która oznacza, że dwie półkule nie istnieją, a ich
miejsce zajmują torbiele wypełnione płynem mózgowo-rdzeniowym. Dodatkowo schorzeniu temu
towarzyszy małogłowie, padaczka lekooporna, refluks przełykowo-żołądkowy, przewlekła choroba
nerek i zanik nerwów wzrokowych. Emilka nie siedzi, nie chodzi, nie obraca się, nie bierze zabawek
do rączek. Jednak ma niesamowitą wolę i chęć życia. Kocha i chce być kochana. Walczy dzielnie
o każdy, kolejny dzień, tak jak kiedyś walczyła o swoje życie.
Kompleksowa, codzienna i systematyczna rehabilitacja, wspomagające metody rozluźniania mięśni
oraz wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne to szansa na poprawę stanu zdrowia, uśmierzenie bólu
i cierpienia oraz psycho-ruchowy rozwój Emilki.

Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę". W celu szybszej weryfikacji i księgowania wpłat bardzo prosimy nie wpisywać zdrobnień, słów odmienianych przez przypadki i wyrazów: dla, na, leczenie, rehabilitacja itp.
2. Wpłacając pieniążki na konto
dla wpłat na terenie Polski na numer konta: 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 dla wpłat zagranicznych: Bank
BPH SA, kod SWIFT (BIC): BPHKPLPK Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą" ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
z dopiskiem w tytule wpłaty: 14691 Pawlak Emilia - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia.

Minął Rok Pański 2015
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:
20.12.2015r. 26.12.2015r. 02.01.2016r. str. 30

Julia TETŁAK, c. Tomasza i Magdaleny
Karol WOJTYŁA, s. Wojciecha i Julii
Tobiasz Franciszek ŻYREK, s. Adama i Barbary
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Nikodem MAŚLANKA, s. Norberta i Sylwii
Emanuel Jan ZAWADA, s. Krzysztofa i Anny
Marta SZARY, c. Ryszarda i Agnieszki
Marlena Beata MIKUSZEK, c. Macieja i Elżbiety
Bartłomiej JARCO, s. Szymona i Katarzyny
Natalia Barbara KUBIESA, c. Mateusza i Justyny
Mikołaj GÓRSKI, s. Jerzego i Doroty
Tomasz MIZIA, s. Stanisława i Anny
Nadia PAWLUS, c. Szymona i Renaty
Kornelia PIGOŃ, c. Wojciecha i Edyty
Kamil CHMURA, s. Łukasza i Anny
Grzegorz WĄDRZYK, s. Kamila i Bożeny
Jakub Marcin KUPCZAK, s. Marcina i Justyny
Nikola Łucja WOJTYŁA, c. Piotra i Aliny
Jakub Filip ZOŃ, s. Ireneusza i Agaty
Mikołaj Łukasz SZARY, s. Adama i Aleksandry
Julia Małgorzata RYŻKA, c. Marcina i Moniki
Justyna KRZUS, c. Mateusza i Karoliny
Filip GOLEC, s. Jana i Marty
Nicola DYDUCH, c. Arkadiusza i Moniki
Antonina Lena KUPCZAK, c. Tomasza i Sylwii
Gabriela Anna BIEGUN, c. Daniela i Teresy
Amelia BEDNARZ, c. Łukasz i Magdaleny
Antonina Małgorzata WOJTYŁA, c. Szczepana i Marty
Wojciech SŁOWIK, s. Stanisława i Moniki
Martyna Zofia JANIK, c. Andrzeja i Teresy
Jakub RUFFINYI, s. Tibora i Małgorzaty
Klementyna ŁYSOŃ, c. Marcina i Jolanty
Filip MOTYKA, s. Miłosz i Marii
Patrycja ŻYREK, c. Dariusza i Anny
Maria Magdalena KUPCZAK, c. Tomasza i Adriany
Tymoteusz WITOS, s. Krzysztofa i Renaty
Stanisław ŻYREK, s. Pawła i Marty
Wojciech Władysław BIEGUN, s. Krzysztofa i Marioli
Rita Kinga KUPCZAK, c. Pawła i Renaty
Tamara Malwina BIRGER, c. Krzysztofa i Elżbiety
Igor Tomasz GOLEC, s. Krzysztofa i Magdaleny
Marlena Aleksandra URBAŃSKA, c. Przemysława i Aleksandry
Julia ŻYREK, c. Łukasza i Anety
Wojciech DUDKA, s. Jana i Moniki
Jakub URBAŚ, s. Leszka i Anny
Maja Oliwia CHOWANIEC, c. Dariusza i Doroty
Alicja Iwona RUBYS, c. Pawła i Moniki
Antoni HAZUKA, s. Jacka i Sylwii
Maria KUPCZAK, c. Piotra i Kamili
Helena Wiktoria GLISZCZYŃSKA, c. Karola i Małgorzaty

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

30.01.2016r. 06.02.2016r. 13.02.2016r. 27.02.2016r. 06.03.2016r. 13.03.2016r. 19.03.2016r. 19.03.2016r. 19.03.2016r. 19.03.2016r. 26.03.2016r. 02.04.2016r. 16.04.2016r .23.04.2016r. 23.04.2016r. 24.04.2016r. 28.05.2016r. 18.06.2016r. 25.06.2016r. 26.06.2016r. 02.07.2016r. 03.07.2016r. 10.07.2016r. 16.07.2016r. 23.07.2016r. 30.07.2016r. 02.08.2016r. 06.08.2016r. 13.08.2016r. 13.08.2016r. 20.08.2016r. 20.08.2016r. 20.08.2016r. 27.08.2016r. 18.09.2016r. 23.09.2016r. 01.10.2016r. 22.10.2016r. 29.10.2016r. 29.10.2016r. 29.10.2016r. 30.10.2016r. 04.11.2016r. 06.11.2016r. 12.11.2016r. 13.11.2016r. -
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19.11.2016r.
04.12.2016r.
17.12.2016r.
17.12.2016r.
26.12.2016r.

Franciszek Dawid MOTYKA, s. Grzegorza i Beaty
Nikodem Jan MARSZAŁEK, s. Marcela i Dagmary
Jan Tomasz MATUSZEK, s. Tomasza i Joanny
Hanna, Julia Sołtysek c. Szymona i Urszuli
Dawid, Dacjan Urbaś-Smolicki s. Tomasza i Moniki

-

Odeszli z nadzieją zmartwychwstania...
26.12.2015r.
11.01.2016r.
21.01.2016r.
31.01.2016r.
12.02.2016r.
13.02.2016r.
16.02.2016r.
23.02.2016r.
09.03.2016r.
17.03.2016r.
18.03.2016r.
20.03.2016r.
21.03.2016r.
02.04.2016r.
04.04.2016r.
24.04.2016r.
01.05.2016r.
01.05.2016r.
03.05.2016r.
09.05.2016r.
14.05.2016r.
16.06.2016r.
19.06.2016r.
22.07.2016r.
24.07.2016r.
02.08.2016r.
13.09.2016r.
15.09.2016r.
23.09.2016r.
05.10.2016r.
06.10.2016r.
15.10.2016r.
23.10,2016r.
29.10.2016r.
08.12.2016r.
09.12.2016r.
11.12.2016r.
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†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

Zofia WOJTYŁA		
Janina JARCO		
Franciszek GODZIŃSKI
Czesław WOJTYŁA		
Jadwiga TYRLIK		
Barbara RYŻKA		
Jozef KRAWIEC		
Stanisław KUPCZAK
Ignacy BEDNARZ		
Zofia KOŹLIK		
Franciszek TONDERSKI
Józef PIWOWARCZYK
Stanisław DUDKA		
Karol JARCO		
Tadeusz ŻYREK		
Helena KONIOR		
Władysław TYRLIK		
Jerzy DUDKA		
Jan WOJTYŁA		
Stanisław BEDNARZ
Aniela POTASIAK		
Tadeusz PAWLUS		
Aniela Strzałka		
Jadwiga TETŁAK		
Mieczysław NOWAKOWSKI
Stanisław JURASZ		
Józef GLUZA		
Emilia CHOWANIEC
Stanisław BARCIK		
Jadwiga STRZAŁKA
Stanisław ŻYREK		
Karol HŁADOWCZAK
Stanisław KUPCZAK
Jan BEDNARZ		
Tomasz Stasica		
Anna Stopka		
Rudolf Rusek		

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

70
88
83
63
92
56
83
60
89
66
80
61
70
84
70
88
64
53
66
77
85
72
83
86
70
76
60
66
77
84
83
67
75
63
40
83
86

„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto
we Mnie wierzy, choćby
i umarł żyć będzie. Każdy,
kto żyje i wierzy we Mnie
nie umrze na wieki”
(J 11, 25)
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„Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą,
nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z
niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma…”
(1 Kor 13, 4).

Sakrament Małżeństwa zawarli
28.03.2016r.
09.04.2016r.
30.04.2016r.
14.05.2016r.
18.06.2016r.
25.06.2016r.
02.07.2016r.
23.07.2016r.
30.07.2016r.
06.08.2016r.
03.09.2016r.
10.09.2016r.
17.09.2016r.
24.09.2016r.
22.10.2016r.
29.10.2016r.
12.11.2016r.

-

Daniel SYPTA i Joanna FEIL
Ireneusz ZOŃ i Agata WALASZEK
Tomasz JAŃCZAK i Monika PIECZARKA
Mieczysław KRAWIEC i Magdalena KOCOŃ
Patryk BŁACHOWICZ i Klaudia FEIL
Andrzej NOWAKOWSKI i Łucja STRZAŁKA
Paweł JURASZ i Katarzyna KROKOS
Marcin KUPCZAK i Justyna JURASZ
Albert GOLEC i Beata JURASZ
Wojciech NIEDZIAŁ i Maria GOLEC
Piotr BEDNARZ i Sylwia KUPCZAK
Szymon PYKA i Karolina WOJTYŁA
Krzysztof PAWLUS i Ewelina RYKAŁA
Artur GÓRECKI i Jolanta JANOTA
Mateusz TETŁAK i Marcela TETŁAK
Mateusz KUBIESA i Justyna NOWAK
Kamil KUPCZAK i Agnieszka POTASIAK

Poza Parafią...
Tadeusz BIEGUN i Beata PODEJMA – RYCERKA GÓRNA
Michał KRZUS i Magdalena PSZCZÓŁKA - ŻYWIEC
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IDŹ ogłoś to po górach
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!

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).

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

NABOŻEŃSTWA W CIĄGU ROKU:
Nowenna do MB Częstochowskiej - środa 1800
Adoracja Najśw. Sakramentu - czwartek 1700-1800
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

www.parafiazabnica.pl
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WĘDROWIEC
A gdyby światło nagle zgasło
w pół drogi
w pół myśli
w pół słowa
jak gdyby w lesie
droga wśród promieni
która w ciemnościach
z nagła gdzieś się chowa
Jak wątek
co się nagle urwał
gdy pomysł grzęźnie
w niepamięci
jak dialog
co do nikąd wiedzie
bo przyjaźń
właśnie na zakręcie

I pustka wkoło
chociaż wszędzie
drzew pełno
i słów w słowniku
nie ubyło
a myśli tyle że z natłoku
na mądrość
miejsca nie starczyło
A gdy się Światłość
w nas narodzi
której nie zgasi
żadna ciemność
to droga
w niebo poprowadzi
i życie żadne
nadaremno

Nie nadaremno
życie małe
w promieniach słomy
cicho kwili
nie nadaremno
łez modlitwa
i krzyk cierpienia
w bólu chwili
Nie nadaremno
Bóg się rodzi
by w ludzkim ciele
świat przemierzyć
a my po śladach
Jego Słowa
możemy w miłość
znów uwierzyć

		

A.M.D.

