ZAKOŃCZENIE PEREGRYNACJI W RODZINACH
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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,
„który zmartwychwstał, abyśmy nie żyli już dla siebie”
(2 Kor 5, 15)

Kochani!
za nami prawie połowa kolejnego Wielkiego
Postu w naszym życiu. Od chwili chrztu
prawdziwym życiem dla nas jest Jezus Chrystus.
W Nim zostaliśmy zanurzeni, bo to oznacza słowo
„chrzest”. Skoro nasze życie zostało zanurzone w
Panu Jezusie, to nasza codzienność powinna być
nim przesiąknięta. Kiedy otaczający nas świat żył
w rytmie roku liturgicznego Adwent i Wielki Post
w sposób naturalny nas wyciszał, czasami niejako
zmuszając do skupienia się na tym co wieczne
i przed nami. Nawet w czasach komunizmu,
mimo przeróżnych form nacisku, cichło w kawiarniach i barach, a dancingi przestawały cieszyć
się frekwencją normalnych obywateli. Dzisiaj
azyl wytchnienia proponuje tylko Kościół, bo
wokół wyścig po coraz intensywniejsze doznania
i prawo do nieograniczonej samorealizacji. Dla
wielu niedziela bez zakupów staje się dniem
straconym. A tu wielkopostne praktyki, których
istotą jest odkrycie nieskończonej miłości Ukrzyżowanego Boga, aby nikt z nas już nie czuł się
nigdy niekochany. Żebyśmy doświadczywszy tak
ogromnej miłości, potrafili nią obdarzyć tych,
którym jej w życiu zabrakło.

Zakończyliśmy peregrynację po naszych
rodzinach obrazu „Jezusa Miłosiernego”. Niejednokrotnie doświadczaliśmy skuteczności
wzajemnej modlitwy: małżonków za siebie,
rodziców za dzieci, dzieci za tatę i mamę.
W modlitwach widać troskę o siebie nawzajem.
Owoce tego pielgrzymowania Pana Jezusa po
rodzinach naszej parafii będą dojrzewać miłością,
jeżeli będziemy się o nią troszczyć, przynajmniej
jak o obejście wokół domu na wiosnę.
Za chwilę, w liturgiczną uroczystość Zwiastowania Pańskiego, będziemy obchodzić 25.
rocznicę erygowania Diecezji Bielsko-Żywieckiej. W Liście Pasterskim na tę okoliczność nasz Ordynariusz przypomniał, że przez
chrzest staliśmy się dziećmi Bożymi i członkami
wspólnoty wierzących. Mamy odwagę mówić do
Boga „Ojcze” i wyznawać: „Wierzę w Kościół”.
Nasz Bóg i nasz Kościół. Jesteśmy rodziną,
a Kościół jest naszym naturalnym środowiskiem.
Świat ma prawo być, jaki mu się podoba, ale
my również mamy prawo być takimi jakimi
chcemy podobać się Bogu, chociażby się światu
to bardzo nie podobało. 100 lat od objawień

STACJA - miejsce postoju, do którego się zmierza lub
z niego wychodzi. Ale zawsze po drodze. Stacja nie jest celem.
Zatrzymujemy się przy stacjach Drogi Krzyżowej, aby wrócić
myślą w tamten czas Zbawienia i tamto miejsce złożenia za nas
okupu. I musimy wrócić w teraźniejszość, aby stąd wyruszyć
w stronę świętości. Najlepiej za kimś, kto już ją osiągnął i nas
wzywa. Wyruszmy za głosem Ewangelii i Psalmów, tak ja go
usłyszał i ożywił święty Brat Albert. Może uda nam się ożyć idąc
ku Zmartwychwstaniu.
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fatimskich i śmierci św. Brata Alberta, daje nam
mocne argumenty za rzeczywistością wiary, którą
żyjemy. Objawione przez Maryję miłosierdzie
Boga i przykład św. Brata Alberta, bliskiego nam
przez nasze Siostry, jak zmierzać ku Zmartwychwstaniu, „nie żyjąc tylko dla siebie”.
Papież Franciszek w Orędziu na ten Wielki
Post napisał, że jest on „czasem sprzyjającym
odnowieniu siebie w spotkaniu z Chrystusem
żyjącym w Jego Słowie, w sakramentach i w
bliźnim. Pan – który podczas czterdziestu dni
spędzonych na pustyni zwyciężył podstępy
kusiciela – wskazuje nam drogę, którą trzeba
pójść. Niech Duch Święty prowadzi nas do
podjęcia prawdziwej pielgrzymki nawrócenia,
by odkryć na nowo dar Słowa Bożego, by zostać
oczyszczonymi z grzechu, który nas zaślepia
i służyć Chrystusowi obecnemu w braciach potrzebujących.”
Słowo, sakrament i bliźni. Słowo Boże dotrze
do nas podczas Rekolekcji Wielkopostnych
w dniach od 18 (sobota) do 22 (środa) marca
przez posługę salwatorianina, ks. dr Stanisława
Pajora, wykładowcę teologii moralnej
z Wrocławia. Proszę zapoznać się z podanym
poniżej programem i pomoc bliskim wziąć udział
w tych duchowych ćwiczeniach, które już teraz
otoczmy modlitwą. Przeorganizujemy swój czas,
aby zaplanować i skutecznie, a nie w zmęczeniu,
skorzystać z działania Ducha Świętego.

Nakarmieni Słowem, zbliżmy się do
Sakramentu Pojednania, aby z czystym sercem
wejść w prawdziwą komunię z Jezusem w Sakramencie Eucharystii. Tajemnice obecności
Zbawiciela i zbawienia będziemy przeżywać
w liturgii Triduum Paschalnego. Wielki Czwartek,
Piątek i Wielka Sobota, to bezpośrednie przygotowanie do radosnego Alleluja Niedzieli Zmartwychwstania.
„ Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt
nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy,
żyjemy dla Pana” (Rz 14,7). Bliźni, a zwłaszcza
ten w potrzebie, jest Jezusem wyciągającym do
nas rękę. Ta ręka jest wyciągnięta po pomoc,
ale również dobrze może być ręką, która nam
przynosi ratunek. W jednym i drugim przypadku
nie możemy obok niej przejść obojętnie.
Prośmy Pana Boga i życzmy sobie z okazji
zbliżających się świąt Zmartwychwstania
Pańskiego, otwarcia na działanie łaski Bożej,
która ożywia, podnosi na duchu i pozwala
wierzyć, że miłość zakorzeniona w Bogu nie
umiera i zawsze zmartwychwstaje: w przebaczeniu, w konfesjonale, a po Sądzie Ostatecznym w Jezusie Chrystusie.
					Ks. Proboszcz

Stacja I: JEZUS SKAZANY NA ŚMIERĆ
Jezus więc wyszedł na zewnątrz,
w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym.
Piłat rzekł do nich: „Oto Człowiek” (J 19,5).
Wyniszczyli Cię –
To się nazywa Miłosierdzie.
Przy tym pozostałeś piękny.
O, jakież trudne piękno, jak trudne.
Takie piękno nazywa się Miłosierdzie.
św. Jan Paweł II „Brat naszego Boga”
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PROGRAM REKOLEKCJI
WIELKOPOSTNYCH

ŻABNICA 18.03 -22.03 2017 r.
SOBOTA – 18 marca
godz. 1800
		

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

NIEDZIELA – 19 marca
700
915
1100
1715
1800

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

PONIEDZIAŁEK – 20 marca
700
900
1000
1100
1500
1800

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

WTOREK – 21 marca
700
800-930
930 		
1015-1200
1430-1530
1530 		
1630-1800
1800 		

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

ŚRODA – 22 marca
700
900
1130
1400
1800

Msza św. z nauką dla wszystkich i rekolekcyjnym błogosławieństwem
Msza św. z nauką i rekolekcyjnym błogosławieństwem
dla uczniów szkoły podstawowej
Msza św. z nauką i rekolekcyjnym błogosławieństwem
dla uczniów gimnazjum
Rekolekcyjne odwiedziny obłożnie chorych w domach
Msza św. z nauką dla wszystkich i błogosławieństwem
na zakończenie Rekolekcji Wielkopostnych 2017.
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DROGOWSKAZY
Z nauczania Ojca Świętego
Jana Pawła II
i Franciszka

Akt zawierzenia świata Matce Bożej, przez Jana
Pawła II.
1. „Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża
Rodzicielko!” Ze słowami tej antyfony, którą modli
się od wieków Chrystusowy Kościół, staję dziś na
miejscu przez Ciebie wybranym i szczególnie przez
Ciebie umiłowanym, Matko, w Jubileuszowym Roku
Odkupienia.
Staję w szczególnym poczuciu jedności z wszystkimi
Pasterzami Kościoła z którymi wspólnie stanowimy
jedno ciało i jedno kolegium tak, jak z woli Chrystusa
Apostołowie byli w jedności z Piotrem.
W poczuciu tej jedności wypowiadam słowa niniejszego aktu, w którym raz jeszcze pragnę zawierzyć
„nadzieje i obawy” Kościoła w świecie współczesnym.
Przed czterdziestu laty, a także w dziesięć lat później,
Twój Sługa papież Pius XII, mając przed oczyma
bolesne doświadczenia rodziny ludzkiej zawierzył
i poświęcił Twemu Niepokalanemu Sercu cały świat,
a zwłaszcza te narody, które stanowiły przedmiot
Twej szczególnej miłości i troski. Ten świat ludzi
i narodów mam przed oczami również dzisiaj, kiedy
pragnę ponowić zawierzenie i poświęcenie dokonane
przez mojego Poprzednika na stolicy Piotrowej: świat
kończącego się drugiego tysiąclecia, świat współczesny, nasz dzisiejszy świat.
Ty, która czujesz po macierzyńsku wszystkie
zmagania między dobrem a złem, pomiędzy świa-

tłością i ciemnością, jakie wstrząsają współczesnym
światem - przyjmij nasze wołanie skierowane w
Duchu Świętym wprost do Twojego Serca i ogarnij
miłością Matki i Służebnicy ten nasz ludzki świat,
który Ci zawierzamy i poświęcamy, pełni niepokoju
o doczesny i wieczny los ludzi i ludów.
W szczególny sposób zawierzamy Ci i poświęcamy
tych ludzi i te narody, które tego najbardziej
potrzebują. „Pod Twoją obronę uciekamy się,
Święta Boża Rodzicielko! Naszymi prośbami racz
nie gardzić w potrzebach naszych!” Racz nie
gardzić! Przyjmij naszą ufność pokorną i nasze
zawierzenie!
2. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna
swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). Ta
to właśnie miłość kazała Synowi Bożemu poświęcić
siebie samego za wszystkich ludzi: „ Za nich Ja
poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli
uświęceni w prawdzie” (J 17,19). Mocą tego „poświęcenia w ofierze” uczniowie wszystkich czasów są
powołani do żywego uczestnictwa w dziele zbawienia
świata; do dopełniania tego, czego nie dostaje cierpieniom Chrystusa dla dobra jego Ciała, którym jest
Kościół (por.Kol 1,24; 2 Kor 12,15).
Gdy dzisiaj staję przed Tobą, Matko Chrystusa,
pragnę wraz z całym Kościołem, wobec Twego Niepokalanego Serca, zjednoczyć się z Odkupicielem
naszym w tym poświęceniu za świat i ludzkość,
które tylko w Jego Boskim sercu ma moc przebłagać
i zadośćuczynić!

Stacja II: JEZUS BIERZE KRZYŻ
Jeśli kto chce iść za Mnę, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia
bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie,
straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa (Łk 9, 23-24).
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Moc tego poświęcenia trwa przez wszystkie czasy,
ogarnia wszystkich ludzi, ludy i narody, przewyższa
zaś wszelkie zło, jakie duch ciemności zdolny jest
rozniecić w sercu człowieka i jego dziejach: jakie
też rozniecił w jego czasach.
Z tym poświęceniem Odkupiciela naszego, przez
posługę następcy Piotra, jednoczy się Kościół: Ciało
Mistyczne Chrystusa. O, jakże głęboko czujemy
potrzebę poświęcenia za ludzkość i świat: za nasz
współczesny świat, w jedności z samym Chrystusem!
Odkupieńcze dzieło Chrystusa ma się stawać
przecież udziałem świata przez Kościół. O, jakże
nas przeto boli wszystko, co w Kościele, w każdym z
nas, jest przeciwne świętości i poświęceniu! Jakże nas
boli to, że wezwanie do pokuty, nawrócenia, modlitwy
nie spotkało się i nie spotka z takim przyjęciem, jak
powinno!
Jakże nas boli, że tak ozięble uczestniczymy
w dziele Chrystusowego Odkupienia! Że tak niewystarczająco dopełniamy na swoim ciele to, czego „nie
dostaje cierpieniom Chrystusa” (Kol 1,24).
Niechże więc będą błogosławione wszystkie dusze,
które są posłuszne wezwaniu Odwiecznej Miłości.
Niech będą błogosławieni wszyscy ci, którzy dzień
po dniu, z niewyczerpaną hojnością, przyjmują Twoje
wezwanie, o Matko, do czynienia tego, co powie Twój
Syn, Jezus (por. J 2,5), dając Kościołowi i światu radosne
świadectwo życia natchnionego Ewangelią. Bądź błogosławiona Ty nade wszystko, Służebnico Pańska, która
najpełniej jest posłuszna temu, Bożemu wezwaniu!
Bądź pozdrowiona Ty, która jesteś cała zjednoczona
z odkupieńczym poświęceniem Twojego Syna!
Matko Kościoła! Przyświecaj Ludowi Bożemu na
drogach wiary, nadziei i miłości! Pomóż nam żyć całą
prawdą Chrystusowego poświęcenia za całą rodzinę
ludzką w świecie współczesnym.
3. Zawierzając Ci, o Matko, świat, wszystkich
ludzi i wszystkie ludy, zawierzamy Ci także samo
to poświęcenie za świat, składając je w Twym macierzyńskim Sercu.

O Serce Niepokalane! Pomóż nam przezwyciężyć
grozę zła, które tak łatwo zakorzenia się w sercach
współczesnych ludzi - zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości!
Od głodu i wojny - wybaw nas!
Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny - wybaw nas!
Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego
zarania - wybaw nas!
Od nienawiści i podeptania godności dziecka
Bożego - wybaw nas!
Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości
w życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym - wybaw nas!
Od deptania Bożych przykazań - wybaw nas!
Od usiłowań samej prawdy o Bogu w sercach
ludzkich - wybaw nas!
Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu wybaw nas!
Wybaw nas!
Przyjmij, o Matko Chrystusa to wołanie
nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi.
Nabrzmiałe cierpieniem całych społeczeństw!
Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata
nieskończona potęga Miłości miłosiernej!
Niech powstrzyma zło!
Niech przetworzy sumienia!
Niech w Sercu Niepokalanym odsłoni się dla
wszystkich światło Nadziei!
Fatima, 13 maja 1982 roku
i Bazylika św. Piotra w Rzymie, 25 marca 1984 roku

Chcę cierpieć z Ukochanym, Chrystusem się karmię, On we mnie
żyje, nie mogę czynić ani chcieć inaczej niż On. Święty, Święty,
Święty.
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Myśląc sercem…
SIĘ SPOPIELIŁO
Gniew, awantura, wojna. O co? Skłócone
rodzeństwo, bo przed laty ktoś potargał plakat idola,
do którego dzisiaj już nikt się nie chce przyznać.
Wrodzy sąsiedzi, bo dziadek dziadkowi sztachetę
z płotu wyjął, z którego dzisiaj zostały tylko omszałe
badylki. Skłóceni Polacy z powodu ujemnie inteligentnego polityka, którego nazwisko z trudem
ktoś dzisiaj wydłubie z pamięci. Dookoła zamki
z popiołu, który sypie po oczach przy najmniejszej
refleksji, czy aby w tych zamkach da się zamieszkać
dłużej niż na chwilę. Sypie po oczach złudzeniem, że
chwila na ziemi może być wiecznością. Współczesny
marketing duchowy stosuje znaną z Ewangelii zasadę:
„minimum wysiłku, maksimum zysku”. Jezus został
przez Ducha wyprowadzony na pustynię, by obnażyć
diabelską strategię – pogadaj z kamieniem, a bez
wysiłku będziesz miał chleb; rzuć się w dół, a skończy
się wysiłek wiary, bo nabędziesz pewności; zegnij
kolana (byle nie przed Bogiem), a świat będziesz
miał u stóp. Wszyscy padną przed tobą, jeżeli ty
padniesz przede mną – rzecze diabeł.
I wszystko kręci się wokół mnie. JA się nasycę,
MNIE aniołowie będą nosić, MOJE będzie wszystko.
I na to „ja, mnie, moje” zimny prysznic – „z prochu
jesteś i w proch się obrócisz” i wszystko czego
ten proch pragnie jest prochem, „bo urok marności
przesłania dobro, a burza namiętności mąci prawy
umysł”(Mdr 4,12). A starożytny Kohelet dzieli się
życiowym wnioskiem: „I przyjrzałem się wszystkim
dziełom, jakich dokonały moje ręce, i trudowi, jaki
sobie przy tym zadałem. A oto: wszystko to marność
i pogoń za wiatrem! Z niczego nie ma pożytku pod
słońcem (…) Kto kocha się w pieniądzach, pieniądzem
się nie nasyci; a kto się kocha w zasobach, ten nie
ma z nich pożytku. To również jest marność”.

I gorycz także naszych czasów, w których niejeden
mógłby za Mędrcem powtórzyć: „widziałem, jak
złoczyńców ze czcią składano w grobie, a ludzie
przychodzili i odchodzili z miejsca świętego,
i zapomniano w mieście o tym, co tamci czynili. To
również jest marność.”
Hiob ostrzega, abyśmy „marności nie ufali, łudząc
się, bo marność będzie naszą zapłatą” (Hi 15,31).
Jedyna nadzieja, że Bóg wysłucha mojej prośby:
„Przywróć mi życie według Twego słowa, bo
przylgnęła do prochu moja dusza” (Ps 119,25).
Bóg wysłuchuje. Odpowiada Jezusem Chrystusem,
który podaje nam rękę mówiąc: „Czas się wypełnił i
bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelie” (Mk 1,14). Zmieńcie myślenie, wbrew
reklamom świata. Odwróćcie się choć na chwile
Wielkiego Postu od sklepowych, internetowych
i telewizyjnych witryn i zobaczcie jak jestem blisko.
POSTrzymajcie ciało, aby nie zagłuszało ducha, który
tęskni za dotykiem Boga na modlitwie i jałmużną
daje dowód istnienia Opatrzności potrzebującemu.
To do nas zwraca się św. Paweł przez pośrednictwo Efezjan: „zatem mówię i zaklinam się na
Pana, abyście już nie postępowali tak, jak postępują
poganie, z ich próżnym myśleniem, umysłem
pogrążeni w mroku, obcy dla życia Bożego, na skutek
tkwiącej w nich niewiedzy, na skutek zatwardziałości serca. Oni to, doprowadziwszy siebie do nieczułości sumienia, oddali się rozpuście, popełniając
zachłannie wszelkiego rodzaju grzechy nieczyste.
Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni w Nim,
zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że – co się
tyczy poprzedniego sposobu życia – trzeba porzucić

Stacja III: PIERWSZY UPADEK
Zbyt pewny byłem siebie mówiąc: „Nigdy się nie zachwieję” Z łaski
Twojej, Panie, uczyniłeś mnie niezdobytą górą, a gdy ukryłeś swe
oblicze, ogarnęła mnie trwoga (Ps 30).
str. 8
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dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek
zwodniczych żądz, odnawiać się duchem w waszym
i przyoblec się w człowieka nowego, stworzonego
na obraz Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej
świętości. Dlatego, odrzuciwszy kłamstwo, niech
każdy z was mówi prawdę swemu bliźniemu, bo
jesteście nawzajem dla siebie członkami. Gniewajcie
się, a nie grzeszcie: niech nad waszym gniewem nie
zachodzi słońce. Ani nie dawajcie miejsca diabłu!
Kto dotąd kradł, niech już przestanie kraść, lecz
raczej niech pracuje uczciwie własnymi rękami, by
miał z czego użyczać potrzebującemu. Niech nie
wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz
tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. I nie zasmucajcie Bożego

Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani
na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród was
wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość,
znieważanie – wraz z wszelką złością. Bądźcie dla
siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie
sobie, tak jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie”
( Ef 4, 17nn).
Dostaliśmy szansę i propozycję, aby nam życie się
nie spopieliło. Aby miłość nie wygasła, radość nie
stała się wspomnieniem, a przyszłość nie przerażała
beznadzieją. Dostaliśmy Zmartwychwstanie, abyśmy
wygrzebali się z popiołu do życia wiecznego –
tu i teraz. Już teraz, tu na ziemi, abyśmy wstali
z martwych w stronę nieba.

Andrzej Dżoń

Autorami książki proponowanej na Wielki Post
jest p. Krystyna Dajka, specjalista promocji zdrowia,
żywieniowiec, dietetyk i doświadczony praktyk oraz
ks. Łukasz Piórkowski - kapłan diecezji krakowskiej,
prowadzący program Telewizji Polskiej Ziarno. Głosi
rekolekcje podczas turnusów postu Daniela. Mieliśmy
również możliwość korzystać z Jego posługi słowa,
podczas rekolekcji przed Peregrynacją Obrazu Jezusa
Miłosiernego.
„Element wyrzeczenia, jaki charakteryzuje każdy
rodzaj postu, stanowi dodatkowy, jakże bezcenny skarb
uzdrawiania, również duchowego. W każdym przypadku
odejście od praw natury w postaci przejadania się,
zwłaszcza przetworzoną i nienaturalną żywnością, oraz
łamania zasad zdrowego odżywiania może skutkować
rozwojem wielu chorób. Dlatego też podstawą przywrócenia harmonii w organizmie, czyli homeostazy,
powinien być powrót do stylu życia zgodnego z prawami
natury. Człowiek, jako element wszechświata, podlega
niezmiennym od wieków prawom natury, które są w
istocie zamysłem samego Stwórcy. Zostały stworzone w
celu zapewnienia równowagi (homeostazy) na wszelkich
poziomach, począwszy od makrokosmosu, aż do pojedynczych komórek i atomów.”
				Ze Wstępu dr Ewy Dąbrowskiej.

Zjednoczenie z Bogiem jest ważniejsze od wszelkich innych
obowiązków, w nim jest najpewniejszy środek doprowadzenia
wszystkiego ku dobremu. Modlić się, wierzyć nie wątpiąc. Św. Piotr
począł tonąć, kiedy począł wątpić.
str. 9
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ADORACJA WIECZYSTA
23 marca, czwartek 2017 roku
„Zbliżam się w pokorze i niskości swej,
Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej.
Tobie dziś w ofierze serce daję swe,
O, utwierdzaj w wierze, Jezu dzieci Twe.”
św. Tomasz z Akwinu

630

-

Msza św., wystawienie Najświętszego Sakramentu
i rozpoczęcie Adoracji

700

-

Od szkoły do kościoła

800

-

Dolna Żabnica do pierwszego mostu

900

-

Myce, od pomnika do drugiego mostu

1000

-

Od kościoła do Strażnicy

1100

-

Kępki , Górska , Wodospadowa

1200

-

Płone, Skałka, Wojtatówka, Milówki

1300

-

Górna Żabnica - od Bednarzy do tartaku

1400

-

Od strażnicy do wodospadu

1500

-

Koronka do Miłosierdzia Bożego

1515

-

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

1600

-

Żywy Różaniec

1700

-

Adoracja w ciszy

1800

-

Zakończenie Adoracji i Msza św.

Przed tak wielkim Sakramentem
upadajmy wszyscy wraz,
niech przed Nowym Testamentem
starych praw ustąpi czas.
Co dla zmysłów niepojęte,
niech dopełni wiara w nas.

str. 10

Bogu Ojcu i Synowi
hołd po wszystkie nieśmy dni.
Niech podaje wiek wiekowi
hymn triumfu, dzięki, czci,
a równemu Im Duchowi
niechaj wieczna chwała brzmi.
św. Tomasz z Akwinu
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DROGA
KRZY¯OWA
ze świętym
Janem Pawłem II
7 kwietnia 2017 r.
(piątek)

godz. 17

00

ROZPOCZĘCIE

„U Myców” k/kapliczki
koronką do Miłosierdzia Bożego

ZAKOŃCZENIE

litanią do św. Jana Pawła II
w kościele parafialnym
p.w. MB Częstochowskiej
w Żabnicy.
Po Drodze Krzyżowej Msza Święta
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LITURGIA
WIELKIEGO TYGODNIA ‘2017
NIEDZIELA PALMOWA
– 9 kwietnia
Wielki Tydzień w liturgii Kościoła
wprowadza nas w tajemnicę ostatnich
dni i godzin życia Jezusa. Warto
w tym czasie zwolnić rytm życia,
przypomnieć sobie, że oto przed nami
najważniejsze dni w roku. Triduum
Paschalne, szczyt liturgii, prowadzi
nas na spotkanie ze Zbawicielem,
który daje nam siebie w tajemnicy
Eucharystii, na Krzyżu przelewa
za nas swoją Krew, a przez Zmartwychwstanie otwiera nam bramy
wiecznego życia.
„Oto Król” - „Na krzyż z Nim!”
Niedziela Palmowa przypomina
prawdę, o której często nie
pamiętamy. Prawdę, że bardzo blisko
jest od „Hosanna” do „Winien jest
śmierci”. Cisami ludzie, którzy stali
swoje płaszcze na drodze, obcinali
gałązki z drzew i wołali; Oto Król”,
za chwilę wołać będą; „Na krzyż z Nim”. Jednak nie ludzie żyjący ponad dwa tysiące lat temu są tutaj
najważniejsi. Byłoby wielkim błędem i zupełnym niezrozumieniem Ewangelii, gdybyśmy myśląc o owej
„bliskości”, patrzyli tylko w ich kierunku. Ta „bliskość” - o czym czasami boleśnie się przekonujemy - ma
miejsce w życiu każdego z nas.

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

Stacja IV: PAN JEZUS SPOTYKA SWOJĄ MATKĘ
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia,
którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”
(J 19,26).
Matkę Najświętszą obieram za opiekunkę w moich
trudnościach. Chcę Ją czcić osobnym nabożeństwem
przez cały ciąg życia i całą wieczność.
str. 12
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WIELKI CZWARTEK – 13 kwietnia
Dzień Eucharystii
i Kapłaństwa.
„Czy rozumiecie, co wam uczyniłem?”
Po geście umycia nóg Jezus pyta swoich
uczniów: „Czy rozumiecie, co wam
uczyniłem?” To bardzo ważne pytanie.
W kontekście wielkich wydarzeń, których
jesteśmy świadkami w czasie Triduum
Paschalnego, może jedno z najistotniejszych. I to nic, że nigdy nie zrozumiemy
tajemnicy Eucharystii! kapłaństwa, że
nie zrozumiemy pokory Chrystusa, która
kazała Mu klękać przed uczniami jako
słudze. Trzeba stawiać to pytanie, by
świadomie uczestniczyć w każdej Mszy
św. Trzeba stawiać je. gdy słyszymy; Ja
odpuszczam Tobie grzechy”. Trzeba tak
pytać, by się nie przyzwyczaić, by - nie
daj Boże - wszystko, w co wierzymy, nie
uczynić czymś najbardziej naturalnym,
powszednim.

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

Stacja V: SZYMON Z CYRENY POMAGA DŹWIGAĆ KRZYŻ
I przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, (...), który wracając
z pola właśnie przechodził, żeby niósł krzyż Jego (Mk 15,21).
Bez miłości grosz jest szorstki, strawa podana niesmaczna,
opieka najlepsza niemiła.
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WIELKI PIĄTEK - 14 kwietnia
Dzień Męki i Śmierci Chrystusa
(obowiązuje post ścisły).
„Królestwo moje nie jest z tego świata”
Nie sposób zrozumieć chrześcijaństwa
bez odkrycia tajemnicy krzyża, tej przedziwnej ekonomii. Po ludzku krzyż jest
głupotą, zgorszeniem, porażką. Po ludzku
- choć i tak nie jesteśmy wstanie przed
nim uciec - trzeba unikać go jak ognia.
Nie można dać się zniszczyć, zanegować.
Nie można pozwolić sobie na to, by być
na końcu, by być ostatnim. Trzeba ufać
sobie. Ale Jezus przed Piłatem mówi:
„Królestwo moje nie jest z tego świata”.
Droga do tego Królestwa prowadzi przez
krzyż. Trzeba więc przyjąć tajemnicę
krzyża, bo tylko wtedy krzyż stanie się
bramą.
1800 Droga Krzyżowa
Liturgia Wielkiego Piątku:
- czytanie Męki Pańskiej
- adoracja Krzyża
- Komunia św.
- przeniesieni Pana Jezusa w Najśw. Sakramencie do Grobu Pańskiego
- adoracja przy Grobie Pańskim
2000
2100
2200
2400

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

Stacja VI: WERONIKA OCIERA TWARZ JEZUSOWI
Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli
jeden grosz. (...) wrzuciła najwięcej ze wszystkich (...) ze swego
niedostatku wrzuciła wszystko, co miała (por. Mk, 42 nn).
Każdemu głodnemu dać jeść, bezdomnemu miejsce,
a nagiemu odzież. Jak nie można dużo to mało.
Dewiza albertyńskich ośrodków pomocy
„Może nasze zbawienie zależy od małej rzeczy.”
str. 14
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WIELKA SOBOTA - 15 kwietnia
l00
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
ll00
1200
1300
1400
1500
1600
1700

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

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

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO - 16 kwietnia

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

Stacja VII: DRUGI UPADEK
Podnosi nędzarza z prochu, a dźwiga z gnoju ubogiego, by go
posadzić wśród książąt, wśród książąt swojego ludu (Ps 113).
Im więcej kto opuszczony, z tym większą miłością służyć
mu trzeba, bo samego Pana Jezusa zbolałego w osobie tego
ubogiego ratujemy.
str. 16
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CZYM JEST FATIMA

100. ROCZNICA OBJAWIEŃ FATIMSKICH
„Wezwanie Maryi nie jest jednorazowe. Jej apel
musi być podejmowany z pokolenia na pokolenie,
zgodnie z coraz nowymi znakami czasu. Trzeba do
niego nieustannie powracać. Trzeba go podejmować
wciąż na nowo” (Jan Paweł II, 1982 r.).
IDEA WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ
Inicjatywa Wielkiej Nowenny Fatimskiej, która
została zapoczątkowana w 2009 roku w Polskiej
Fatimie - w Zakopanem, gdzie funkcjonuje Sekretariat
Fatimski, zrodziła się ze świadomości ślubowań, jakie
zostały złożone Maryi. Począwszy od ślubów króla Jana
Kazimierza w 1656 roku, poprzez poświęcenie narodu
polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi przez Episkopat
Polski w 1946, aż po poświęcenie świata Niepokalanemu Sercu Maryi dokonane 25 marca 1984 roku przez
Jana Pawła II, mamy do czynienia z wydarzeniami,
o których nie można zapomnieć. Przed Bogiem zostały
wypowiedziane niezwykle ważne słowa, a stało się to
w dość istotnych momentach historii naszego narodu
i świata. Zostały wówczas złożone konkretne obietnice,
i to nie tylko na pewien określony czas. A zatem
one dalej obowiązują i powinny stanowić dla nas
pewien punkt odniesienia w patrzeniu ku przyszłości
i w planowaniu podejmowanych działań z myślą
o Kościele i dobru duchowym wiernych.
POCZĄTEK FATIMY W POLSCE
Kościół, także Polska złożyła ślubowania, z których
nikt nas nie zwolnił; czas je zatem na nowo sobie
uświadomić i wypełnić. Oto w 1946 roku, na progu
nowych dziejów po zakończeniu II wojny światowej,
kiedy „czerwona zaraza” zaczęła wdzierać się do duszy
narodu polskiego, kard. August Hlond wskazał Polsce
drogę ratunku w Niepokalanym Sercu Maryi. Dokonując
aktu poświęcenia, wskazał jednocześnie, że nie może
to być zryw jednorazowy. Akt ten, dokonany z wiarą,
ma być uzupełniony czynem. Biskup Stanisław Czajka
z Częstochowy swego czasu w taki oto sposób ponownie
przypominał Polsce, że wskazana droga nie kończy
się na samym akcie poświęcenia, jaki miał miejsce
8 września 1946 roku: „Poświęcenie jasnogórskie narodu
polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi było najwspanialszym aktem hołdu złożonym przez Polskę Bogarodzicy. Podobnej manifestacji, podobnych tłumów Jasna

Góra nie widziała nigdy przedtem. Sama Matka Najświętsza wyraziła życzenie w Fatimie, aby poświęcono
świat Jej Niepokalanemu Sercu. Ale jednym i tym
samym zdaniem wyraziła także życzenie o Komunię
św. wynagradzającą w pierwsze soboty miesiąca”.
W podobnym duchu brzmiały słowa aktu poświęcenia
wspólnot zakonnych, który zawierał bardzo konkretne
zobowiązania na przyszłość: „Aby pocieszyć Twoje
Niepokalane Serce, spełniać będziemy Jego życzenia,
poświęcając pierwsze soboty miesiąca czci Twego Niepokalanego Serca przez nabożeństwo według Twoich
wskazówek. Kochać będziemy tak drogi Ci różaniec
święty”.
ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE
Z POŚWIĘCENIA SIĘ NIEPOKALANEMU
SERCU MARYI
Czyż przywołane słowa nie stawiają konkretnych
i ważnych pytań, jak np.: czy dziś pamiętamy treść
obietnic i zobowiązań, które dobrowolnie i świadomie
złożyliśmy Bogu? Czasem rodzi się wątpliwość, czy
zobowiązania te zostały wówczas jasno sprecyzowane.
Trudno bowiem wypełnić to, czego od początku nie
jest się świadomym. Otóż, co należy podkreślić, zobowiązania wynikające z treści złożonych ślubowań aż
nadto były podkreślane i jednoznacznie wskazywane.
W takim oto kształcie narodziła się na polskiej ziemi
po-bożność fatimska, która od początku związana jest
z nabożeństwem do Niepokalanego Serca Maryi.
PYTANIE O FATIMĘ
Słabością naszych czasów są narastające wszelkiego
rodzaju podziały oraz poczucie bezradności. Często
mówimy: co ja sam mogę zrobić, nie zmienię świata, nie
pokonam zła, nie przezwyciężę ograniczeń, które stoją
na mojej drodze. Rzeczywiście, czy sam jedynie dzięki
ludzkiej zaradności mogę zmienić świat? Nie! Oto
zamysł Nowenny wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom
poprzez pragnienie zjednoczenia serc kochających
Maryję, by wspólnie podjąć się służby dla naszej
Matki. Oto Fatima przekazuje nam bardzo potrzebne
i konkretne „lekarstwo” z Nieba, jak zmienić świat, jak
stawić tamę złu, które być może napawa nas lękiem.
Popularne w polskiej rzeczywistości są czuwania
fatimskie, jak też „procesje światła” organizowane 13.
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dnia w miesiącach od maja do
października. Jednak nasuwa się
dziś wątpliwość: czy naprawdę
stanowi to istotną treść objawień
fatimskich? Wystarczy postawić
pytanie: z czym kojarzy się nam
orędzie Matki Bożej z Fatimy?
Odpowiedź bardzo często będzie
oscylowała wokół zamachu na
Jana Pawła II, wokół czuwań
fatimskich 13. dnia miesiąca, tzw.
fatimskiej tajemnicy, prośby o
odmawianie różańca. Czy jednak
te kwestie w pełni wyczerpują
treść fatimskiego przesłania?
FATIMA - FAKT I TREŚĆ OBJAWIEŃ
Przywołajmy w tym kontekście słowa Matki Bożej
wypowiedziane w czasie pierwszego objawienia, czyli
13 maja 1917 roku: „Przyszłam was prosić, abyście
tu przychodzili przez 6 kolejnych miesięcy, dnia 13.
o tej samej godzinie. Potem powiem, kim jestem
i czego chcę”. Zauważmy, iż Maryja w samym fakcie
ukazania się w 13. dniu miesiąca nie zawarła całego
przekazu, dzieci bowiem mają przychodzić przez
kolejne miesiące, a dopiero później „niezwykła Pani”
oznajmi, kim jest i czego pragnie. Zatem postrzeganie
orędzia fatimskiego jedynie w ramach 13. dnia miesiąca
jest pewnym uproszczeniem. Czym innym jest dzień
objawień - przychodźcie tu przez kolejne miesiące,
a czym innym treść objawień - później powiem wam,
czego pragnę. Dzień objawień i cała bogata tradycja
z nim związana, będąca dziękczynieniem za ten dar,
nie może być jedynym sensem fatimskiej pobożności.
Składać dziękczynienie za dar z Nieba, podtrzymywać
żywą pamięć jest czymś chwalebnym i godnym uznania,
lecz nie może stać się celem samym w sobie, gdyż nie
jest formą wypełnienia wezwania płonącego z Fatimy.
Nieporozumieniem byłoby, gdybyśmy zatrzymali się
jedynie na dziękczynieniu, a zapomnieli o treści daru,
za który dziękujemy, jak również nie podjęli apelu
skierowanego do nas przez Matkę Bożą.
FATIMA TO NABOŻEŃSTWO DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI
Świadomi jesteśmy prośby Maryi dotyczącej pokuty,
codziennej modlitwy różańcowej. Ale to wszystko dalej
nie wyczerpuje pełnej i zasadniczej treści Fatimy. Istotą
przesłania jest bowiem Serce, tzn. dar nabożeństwa do
Niepokalanego Serca Maryi. „Bóg pragnie ustanowić na
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świecie nabożeństwo do Mego Niepokalanego Serca”.
Jeśli zrobi się to, jak mówi Maryja, o co prosi Bóg,
wiele dusz zostanie uratowanych przed piekłem, wojna
się skończy, nastanie pokój na świecie, nie będzie głodu,
sprawiedliwi nie będą prześladowani, Rosja się nawróci
i jej błędy nie będą rozlewać się po świecie, nadejdzie
czas tryumfu Jej Niepokalanego Serca.
Nabożeństwo to, zgodnie ze słowami Maryi, ma
wymiar poświęcenia się Jej Niepokalanemu Sercu
oraz wynagrodzenia za grzechy w pięć pierwszych
sobót miesiąca. Poświęcenie się Sercu Maryi bardzo
często łączone jest z prośbą skierowaną do papieża, by
poświęcił Rosję w kolegialnej jedności z biskupami.
Jednak apel ten dotyczy również każdego z nas, byśmy
sami poświęcali się Jej Niepokalanemu Sercu. Kościół
przypomina nam o tym w dniu 22 sierpnia - we wspomnienie Maryi Królowej.
Prośba Matki Bożej zawiera również wezwanie
do wynagrodzenia w pierwsze soboty miesiąca, o
czym bardzo konkretnie mówi Maryja w roku 1925.
A mianowicie: przez pięć kolejnych miesięcy w pierwsze
soboty, w intencji wynagradzającej, powinniśmy
przystąpić do spowiedzi św., przyjąć Komunię św.,
odmówić jedną część różańca oraz przez 15 minut
rozmyślać o obecności Maryi przy Jezusie, rozważając
jedną lub kilka tajemnic różańcowych. Oto apel
i wezwanie płynące z Fatimy, ciągle aktualne i niewypełnione.
Wielka Nowenna Fatimska jako idea duszpasterska
stanowi zaproszenie skierowane do wszystkich, by
na nowo pochylić się nad treścią orędzia z Fatimy,
dostrzec w nim imperatyw dotyczący nabożeństwa do
Niepokalanego Serca, by wsłuchać się w treść prośby
Maryi i czynem na nią odpowiedzieć.
Ks. Krzysztof Czapla SAC
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Nabożeństwa Fatimskie 2017
„Przyszłam was prosić, abyście przychodzili tu przez sześć kolejnych miesięcy, trzynastego dnia, o tej
samej godzinie... Odmawiajcie różaniec codziennie, abyście uprosili pokój dla świata i koniec wojny.”
(Słowa Matki Bożej do Łucji z pierwszego objawienia 13 maja 1917 roku w Cova da Iria)

13 maja
13 czerwca
13 lipca
12 sierpnia
13 września
13 października

- sobota
- wtorek
- czwartek
- sobota
- środa
- piątek

Program nabożeństw:
1800 - Różaniec fatimski
- Msza św. z kazaniem
- Procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej.

„O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź
wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego
miłosierdzia.”

Majówki przy kapliczkach: 5, 12, 19 i 26 maja

Droga Krzyżowa
na Matyskę

Piątek
2 czerwca 1930
Stacja VIII: JEZUS SPOTYKA PŁACZĄCE NIEWIASTY
A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i
płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: „Córki
jerozolimskie, nie płaczcie nade Mnę; płaczcie raczej nad sobą
i nad waszymi dziećmi!” (Łk 23, 27-28).
Dopuszcza Pan Bóg złe, ażeby je w dobre przemieniał, niech
będzie zawsze uwielbiony.
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U Sióstr …
Święty Brat Albert wobec
tajemnic paschalnych
Rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu... jeszcze
dźwięczą nam w uszach słowa kapłana: „nawracajcie
się i wierzcie w Ewangelię”, które usłyszeliśmy podczas
posypania głowy popiołem u progu tego świętego czasu
łaski, czasu głębszej zadumy, refleksji, rozważania
tajemnic zbawczych…
W trwającym Roku Św. Brata Alberta spróbujemy
przyjrzeć się, w jaki sposób ten Szary Brat wnikał
w Wielką tajemnicę naszej wiary i jak łaska płynąca
ze Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa formowała
go na człowieka oddanego Bogu i ludziom.
Całe życie Brata Alberta przypadało na czas niewoli
narodowej. Podzielał więc trudności codziennego życia
z wszystkimi ówczesnymi Polakami. Jednak najskuteczniej na kształtowanie się wartościowej osobowości
młodego Adama wpływały osobiste doświadczenia trudności, bólu, cierpienia. Wcześnie osierocony
przez rodziców, zdany był na pomoc krewnych, więc z
braku wystarczających środków finansowych z trudem
zdobywał wykształcenie. Jako młodzieniec walczył w
powstaniu styczniowym - ranny w bitwie musiał poddać
się amputacji nogi; studiował w różnych miastach
polskich i europejskich, aż w końcu uzyskawszy
stypendium mógł ukończyć 5-letnie studia malarskie
w Monachium (1869-1874).
Twórczość artystyczna przyczyniła się do sublimacji
jego osobowości i pomagała w poszukiwaniu własnego
miejsca w świecie. Zawsze był człowiekiem głęboko
religijnym, ale teraz nabierał przekonania, że sztuka
powinna być wyraźnie podporządkowana miłości Boga i
skierowana ku Jego chwale, więc rozpoczął malowanie
obrazów religijnych. To nadal nie zaspokajało jego
pragnień, dlatego kolejnym krokiem było wstąpienie

do zakonu jezuitów. Tam przeżył ogromną udrękę
duchową i po kilku miesiącach musiał opuścić zakon.
Ks. Konstanty Michalski - biograf Brata Alberta nazywa ten czas zmagania wewnętrznego tajemnicą
trudną do zrozumienia, był to bowiem dla wrażliwego
artysty etap trudnej i bolesnej drogi. Sam Brat Albert
tak to wspominał: „Byłem przytomny, nie postradałem
zmysłów, ale przechodziłem okropne męki, skrupuły
i katusze najstraszniejsze.”
I wówczas wyraźnie wkracza Jezus Chrystus
ze swoim miłosierdziem. Obdarza Adama wielkim
pokojem serca po głębokim przeżyciu Sakramentu
Pokuty podczas pobytu u rodzonego brata na Podolu.
Równocześnie otrzymuje nowego mistrza duchowego –

Stacja IX: TRZECI UPADEK
Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: „Panie, ile razy mam
przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem
razy?”. Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż
siedemdziesiąt siedem razy” (Mt 18, 2l n).
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św. Franciszka z Asyżu poprzez zetknięcie się z tercjarstwem franciszkańskim. Świadomość dotknięcia łaską
Miłosiernego Jezusa będzie odtąd dźwignią całego życia
Adama, będzie pogłębiać dziecięcą ufność i pogodę
ducha. Z wdzięczności odpowiada całkowitym oddaniem
się Bożej sprawie. Wciąż nadsłuchuje, rozważa w sercu
i wypełnia Wolę Boga objawioną w Chrystusie. Staje
się Bratem wszystkich biednych i skrzywdzonych...
W notatkach jego czytamy: „Czy Panu Jezusowi
cierpiącemu mękę i za mnie ukrzyżowanemu mogę
czego odmówić? (…) Czy dla wywdzięczenia się Panu
Jezusowi za mękę i śmierć dla mnie mógłbym czego
odmówić, o czym bym na pewno wiedział, że tego
chce?”
Trud istnienia, bezsens śmierci, cierpienia - są to
doświadczenia, które poza Bogiem czynią życie ludzkie
często życiem bez sensu lub dramatyczną pomyłką.
Jezus wszedł w naszą ludzką rzeczywistość do końca,
po wszystkie sprawy, które są trudne, niezrozumiałe.
Bóg nie przyjął postaci mocy, ale postać miłości, nie
manifestuje swej wszechmocy przez to, by trzymać to,
co własne, boskie, lecz w oddaniu Siebie. Bóg trwa
jakby w odwiecznym wyzbywaniu się, w odwiecznym
obdarowywaniu się w życiu Trójcy Świętej. Stąd też
każda osoba ludzka stworzona na obraz i podobieństwo
Boże jest obdarowana taką zdolnością - wypowiadania
się poprzez dar z siebie dla innych.
Jezus wchodząc na świat jakby ciągle przekonuje
człowieka odkrywając Swoje wnętrze, Swoją istotę,
odpowiadając na pytanie – pojawiające się w Ewangelii
– kim On właściwie jest? Św. Paweł w Liście do
Filipian pokazuje, jak Bóg poprzez wyniszczenie
i uniżenie Swego Syna wywyższa Jezusa w chwale
(Flp 2, 9-11). Pan Bóg zdecydowanie staje po stronie
takiego sposobu życia – mianowicie: ofiary z siebie,
taką postawę odsłania w Chrystusie. Ludzie, którzy są
w stanie zrezygnować dla innych, okazują swoją moc
a nie słabość. To właśnie oznacza miłość – być dla
każdego, kto wzywa (czasami bez słów), wzywa przez
odsłanianie się w całej prawdzie swojego poniżenia i tą
prawdą przyzywa współczucia, pomocy, miłości. Przez
taką kondycję przyzywają miłości wszyscy „ubodzy
duchem”, którzy „łakną i pragną sprawiedliwości”,

którzy sami są „miłosierni”.
Św. Brat Albert wczuwał się w ból Bożego Serca.
Miał jasne widzenie i rozumienie, jak Serce Jezusa jest
wrażliwe na wszystko, co uwłacza ludzkiej godności,
jest Ono „zelżywościami nasycone”. Ewangelia Męki
Chrystusa przywoływała przed oczy jego duszy te
wszystkie zelżywości: od pojmania w Ogrójcu poprzez
nocne uwięzienie, pogardę u Annasza i Kajfasza, wyrok
Sanhedrynu, trybunał Piłata, Heroda, poprzez biczowanie,
cierniem koronowanie, wyrok ukrzyżowania, poprzez
drogę krzyżową na miejsce Golgoty, konanie na drzewie
hańby aż do ostatecznego „Wykonało się”…
Rozmyślał - jak Jezus przeszedł przez życie,
czyniąc wszystkim dobrze; sprawiał, że głusi słyszeli,
ślepi widzieli, chromi chodzili, umarli powracali do
życia, a ubogim głosił Dobrą Nowinę...sam nie miał
gdzie głowy schronić, nazwano Go przyjacielem
grzeszników i celników… Takie Serce odczytywał
w całej Ewangelii, ale szczególnie kontemplował Serce
cierpliwe i wielkiego miłosierdzia! Tak widziane Serce
odsłoniło do końca tajemnice w Nim zapisane, gdy
zostało przebite na krzyżu włócznią. Bo czymże jest
miłosierdzie jak nie tą ostateczną miarą miłości, która
zstępuje w samo centrum zła, aby je dobrem zwyciężyć?
Z otwartego Serca wypłynęła Krew i woda – jest to
znak ludzkiej śmierci Nieśmiertelnego Boga. Stając
przed tą tajemnicą Boga – Człowieka, startego za
nasze złości, nasyconego zelżywościami, przywoływał
proroctwo Izajasza: „Oto mój Sługa, Wybrany mój...Jak
wielu osłupiało na Jego widok – tak nieludzko został
oszpecony Jego wygląd i postać Jego była niepodobna
do ludzi… wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż
boleści, oswojony z cierpieniem… wzgardzony tak, iż
mieliśmy Go za nic...” (Iz 52,14; 53,2-3) i wyznawał
z wiarą: w Nim mieszka cała pełnia Bóstwa, jest On
współistotny Ojcu, Bóg z Boga, światłość ze światłości,
zrodzony a nie stworzony, przedwieczne Słowo…
Brat Albert tę prawdę zawarł w swoim obrazie
Ecce Homo. Sam obraz, rozpoczęty już we Lwowie
w 1880 roku, stanowi jakąś tajemnicę Autora; przed
nim dojrzewał do mistyki. Stopniowo domalowywał
poszczególne części, bo na początku namalował tylko
Głowę Chrystusa. Woził ten obraz wszędzie, a gdy go

Iść zawsze naprzód,
choćby po gorzkich zawodach i szalejących bałwanach morskich,
gdy opieka Boska nad nami (...).
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skończył, dołączył swą modlitwę:
„Królu niebios, cierniem ukoronowany, ubiczowany,
w purpurę odziany. Królu znieważony, oplwany, bądź
Królem i Panem naszym, tu i na wieki. Amen.”
Św. Brat Albert chcąc ukazać obraz miłości Boga
w Sercu Jezusa, wybrał z Ewangelii scenę u Piłata.
Dlaczego? Bo w tej godzinie Jezus - Ecce Homo został
najbardziej odrzucony, wzgardzony, wyszydzony, odepchnięty, sponiewierany, opluty… a miłość najpełniej
okazuje się wtedy, gdy jest odrzucona. Równocześnie
Jezus w tej godzinie jest najbardziej wolny w miłości
– mówi: „nikt mi nie odbiera życia, Sam je oddaję”.
Jezus zbawił nas nie dlatego, że umarł na krzyżu, ale
dlatego, że kochał do końca i modlił się za nieprzyjaciół.
Taką też postawę przyjmował Szary Brat
w codziennej posłudze ludziom. Praca wśród biednych
wymagała największego samozaparcia i poświęcenia. Wielu pytało: jak to możliwe, że utalentowany
artysta o poważnym już dorobku malarskim wszedł do
przytułków, aby posługiwać największej nędzy przez
30 lat – z heroizmem? Motorem sprawczym był
zapewne Chrystus!
Brat Albert uparcie piął się ku górze, nieustannie
wzrastał duchowo, na przekór kalectwu i chorobie
nowotworowej, mawiał: „Nie postępować przez
ciągłe zwycięstwa nad sobą, znaczy cofać się”. Gest
wyciągania pomocnej dłoni i pochylania się nad ludzką
niedolą pojmował dosłownie, słowa Chrystusa czynił
ciałem, służąc innym i wyrzekając się dla nich wszystkiego. To nie praca charytatywna go pociągała, lecz
mistyczne widzenie Chrystusa, którego nagle zobaczył
tam, gdzie nie dostrzegł Go nikt inny.
Z wewnętrznej potrzeby wypełnienia powierzonej
mu misji zszedł na samo dno, co odpowiadało jego
nowemu rozumieniu pokuty – jako przemiany a nie
umartwiania samego siebie. Brat Albert przyoblekł
nową szatę pokutniczą, której osnowę stanowiła nędza
przytulisk, ogrzewalni i zaułków miejskich, gdzie szukał

nędzarzy. Nie mówił kazań, nie narzucał się ze swoimi
poglądami… jedynie był blisko, żył z nimi… Zdumiewa
nas ta rezygnacja z wszelkiego bezpośredniego religijnego oddziaływania na tych włóczęgów. Przypominał
braciom i siostrom, że trzeba „stać się nędzniejszym
od najnędzniejszych”. I właśnie na samym dnie
świata dokonało się jego zjednoczenie ze znieważanym i opluwanym Chrystusem… Swoich naśladowców posyłał w świat – ten najbliżej żyjący i cierpiący
w zasięgu ręki, aby w te ciemne zakamarki wnosili
ciepło i światło, aby odmieniali tam ludzi poprzez
bycie z nimi. Obecny Ojciec św. Franciszek nazywa
te obszary peryferiami ludzkich bied.
Pragnieniem Brata Alberta było, aby jego bracia
i siostry umieli żyć w warunkach surowych, ale jednocześnie pilnował, aby umartwienia nie zniszczyły
pogody ducha i radości, aby tym bardziej – jak się
wyrażał – nie zniszczyły nerwów. Czerpał tę mądrość z
własnego doświadczenia cierpień ducha ponad miarę w
nowicjacie u jezuitów. Troszczył się więc o dobre samopoczucie we wspólnotach albertyńskich. Oto fragment
z listu do braci:
„Niech brat się rozwesela i wszystko zdaje na
Opatrzność Bożą z całą ufnością, żeby ducha
zakonnego nie tracić. Sługa Boży ma być wesoły
i spokojny, bo wie, że nad nim Opieka Boska.”
Również nas wszystkich zachęca św. Brat Albert,
abyśmy mocno ufali Chrystusowi, Który umarł i zmartwychwstał dla każdego człowieka, Który zaprasza
nas do głębokiej komunii z Sobą w Eucharystii oraz
wiernego i wytrwałego kroczenia Jego drogą. Oto
słowa zachęty Brata Alberta: „Jeżeli Pan Jezus mówi
A, to chce, żeby powiedzieć B, C, i do samego końca
cały alfabet (…) A jaki koniec? Koniec jest święta
miłość, święte zjednoczenie, w którym Pan Bóg oddaje
wszystko Swoje i Siebie, a dusza tak samo.”
„Zawsze się modlić. Nie prosić – to nic nie mieć”.
Wspólnota Sióstr Albertynek w Żabnicy

Stacja X: JEZUS Z SZAT OBNAŻONY
Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą,
Jak wosk się staje moje serce, we wnętrzu moim topnieje.
A oni się wpatruję, sycę mym widokiem; moje szaty dzielę
między siebie i los rzucają o moją suknię (Ps 22).
Brat (...) dogorywa, proszę się za niego pomodlić (...)
i ja zapewne stąd nie pojadę, bo trudno tak od konającego
biedaka odjeżdżać.
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ECCE SACERDOS
Jubileusz 60 i 25-lecia święceń i posługi kapłańskiej
„Nasze życie jest darem Bożym. Powinniśmy uczynić z niego coś dobrego. Wiele jest sposobów
dobrego wykorzystania życia, angażując je w służbę ideałom ludzkim i chrześcijańskim. Jeżeli dzisiaj
mówię wam o całkowitym poświęceniu się Bogu w kapłaństwie, to dlatego, że wielu z was Chrystus
wzywa do tej nadzwyczajnej przygody. On potrzebuje, chce potrzebować waszej inteligencji, waszych
sił, waszej wiary, waszej miłości, waszej świętości. Jeżeli Chrystus wzywa was do kapłaństwa, to
dlatego, że On chce pełnić swoje kapłaństwo za pośrednictwem waszego poświęcenia i posłannictwa
kapłańskiego. Chce przemawiać do dzisiejszych ludzi waszym głosem. Konsekrować Eucharystię
i odpuszczać grzechy za waszym pośrednictwem. Kochać waszym sercem. Pomagać waszymi rękami.
Zbawiać waszymi trudami. Pomyślcie dobrze. Odpowiedź, którą wielu z was może dać, będzie skierowana
osobiście do Chrystusa, który was wzywa do tych wielkich rzeczy.
Historia każdego powołania kapłańskiego, podobnie zresztą jak każdego powołania chrześcijańskiego, jest historią niewymownego dialogu między Bogiem a człowiekiem, między miłością Boga, który
wzywa, a wolnością człowieka, który z miłością mu odpowiada.”
Św. Jan Paweł II

Dziękujemy Czcigodnym Jubilatom Rodakom i ks. Wikaremu
za powiedzenie Bogu „TAK”, na wzór Maryi, Matki Boga.
Dziękujemy za umiłowanie miłości Boga i ludzi:
ks. Janowi Krawcowi
w 60 lecie kapłaństwa

ks. Józefowi Szlachcie
w 30 rocznicę święceń kapłańskich

ks. Maciejowi Legierskiemu
w 20 rocznicę święceń kapłańskich

ks. Adamowi Ciapce
w 25 –lecie kapłaństwa
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ŻYWY RÓŻANIEC
– ŻYWY KOŚCIÓŁ – ŻYWA WIARA
RÓŻA MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ
W 1916 r. w niewielkiej portugalskiej miejscowości
o nazwie Fatima trójce pobożnych dzieci: sześcioletniej
Hiacyncie, jej o dwa lata starszemu bratu Franciszkowi
oraz ich ciotecznej siostrze, dziewięcioletniej Łucji,
ukazał się Anioł Pokoju. Miał on przygotować dzieci
na przyjście Maryi.

ustanowić nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca.
Dusze, które ofiarują się Niepokalanemu Sercu Maryi,
otrzymają ratunek, a Bóg obdarzy je szczególną łaską.
Trzecie objawienie z 13 lipca przedstawiało wizję piekła
i zawierało prośbę o odmawianie różańca.

Róża
Matki Bożej Fatimskiej

Pierwsze objawienie Matki Najświętszej dokonało
się 13 maja 1917 r. Cudowna Pani powiedziała
dzieciom: „Nie bójcie się, nic złego wam nie zrobię.
Jestem z Nieba. Chcę was prosić, abyście tu przychodziły co miesiąc o tej samej porze. W październiku powiem
wam, kim jestem i czego od was pragnę. Odmawiajcie
codziennie różaniec, aby wyprosić pokój dla świata”.
Podczas drugiego objawienia, 13 czerwca, Maryja
obiecała zabrać wkrótce do nieba Franciszka i Hiacyntę.
Łucji powiedziała, że Pan Jezus pragnie posłużyć się
jej osobą, by Maryja była bardziej znana i kochana, by

Widełka Anna
Wiercigroch Małgorzata
Motyka Anita
Waliczek Monika
Motyka Anna
Godzińska Katarzyna
Barteczko Teresa
Moc Katarzyna
Rułka Bernadetta
Rułka Natalia
Brodka Barbara
Pawlik Beata
Ciupka Agnieszka
Prochownik Grażyna
Kupczak Aneta
Caputa Danuta
Maślanka Katarzyna
Strzałka Zofia
Strzałka Alicja
Chowaniec Aniela
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Następnego objawienia 13 sierpnia nie było
z powodu aresztowania dzieci. Piąte objawienie
13 września było ponowieniem prośby o odmawianie
różańca. Ostatnie, szóste objawienie dokonało się
13 października. Mimo deszczu i zimna w dolinie
zgromadziło się 70 tys. ludzi oczekujących na cud.

Cudem słońca Matka Boża potwierdziła prawdziwość
swoich objawień. Podczas tego objawienia powiedziała:
„Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniała życie
i nie zasmucała Boga ciężkimi grzechami. Niech
ludzie codziennie odmawiają różaniec i pokutują
za grzechy”.

Papież Franciszek

AKT ZAWIERZENIA MATCE BOZĘJ FATIMSKIEJ
Matko Boża Fatimska,
wdzięczni na nowo za Twoją macierzyńską obecność
dołączamy nasz głos do wszystkich pokoleń,
które nazywają Ciebie błogosławioną.
Świętujemy w Tobie wielkie dzieła Boga,
który nigdy nie przestaje miłosiernie pochylać się
nad ludzkością, nękaną przez zło i zranioną przez grzech,
aby ją uzdrowić i zbawić.
Przyjmij z macierzyńską łaskawością
akt zawierzenia, dokonywany przez nas dzisiaj z ufnością,
w obliczu tak nam drogiego Twego wizerunku.
Jesteśmy pewni, że każdy z nas jest cenny w Twoich oczach
i że nie jest Ci obce nic z tego, co mieszka w naszych sercach.
Chcemy, by dotarło do nas Twoje najsłodsze spojrzenie,
i byśmy zyskali pocieszającą serdeczność Twojego uśmiechu.
Chroń nasze życie w Twoich ramionach:
Błogosław i umacniaj każde pragnienie dobra;
ożywiaj i posilaj wiarę;
wspieraj i rozjaśniaj nadzieję;
rozbudzaj i ożywiaj miłosierdzie:
prowadź nas wszystkich na drodze świętości.
Naucz nas swojej miłości i szczególnego upodobania
dla maluczkich i ubogich,
dla wykluczonych i cierpiących,
dla grzeszników i serc zagubionych:
wszystkich otocz Twoją ochroną
i wszystkich przekaż Twojemu umiłowanemu Synowi,
a Panu naszemu Jezusowi. Amen.

Stacja XI: JEZUS DO KRZYŻA PRZYBITY
Moje gardło suche jak skorupa, język mój przywiera do
podniebienia, kładziesz mnie w prochu śmierci. Przebodli ręce
i nogi moje, policzyć mogę wszystkie moje kości (Ps 22).
Doznamy cudów Opatrzności Bożej, która czynić je będzie
dla naszych ubogich przez nasze ręce.
str. 26
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„WIĘCEJ SZCZĘŚCIA JEST W DAWANIU ANIŻELI W BRANIU”
			
(Dz 20,35).
Kochani!
Jak wiecie jesteśmy grupą młodzieży, która tworzy
mały wolontariat w naszej wiosce. Wspólnie spotykamy
się co dwa tygodnie w niedzielę po Mszy świętej
wieczornej w salce katechetycznej. Na naszych spotkaniach zawsze robimy podsumowanie dotychczasowych
zadań oraz ustalamy następne cele. Nie są to suche
organizacyjne spotkania, lecz czas, który spędzamy
na rozmowie, burzy mózgów, a towarzyszy nam przy
tym dobry humor i uśmiech! Każdego kto zechce do
nas dołączyć serdecznie zapraszamy :)
Chcielibyśmy przedstawić Wam efekty naszej pracy,
podsumować to wszystko, co udało się nam zrobić
w ciągu jednego miesiąca - grudnia. Chcemy podkreślić,
że to właśnie jeden miesiąc
wystarczył żebyśmy razem
stworzyli coś dla siebie
i dla innych. Jesteśmy dumni
z naszej pracy i z Was, bo
to dzięki Waszym ofiarom
mogliśmy osiągnąć niektóre
z naszych celów.
A co takiego zrobiliśmy?
Już tłumaczymy :)

mi. Mogliśmy podpatrzeć technikę robienia kwiatów
z bibuły u jednej sympatycznej pani. Radość przynosiły
nam także rozmowy z tymi cudownymi osobami
i uśmiech na ich twarzach. W okresie świątecznym
wspólnie kolędowaliśmy oraz przystrajaliśmy pomieszczenia własnoręcznie robionymi ozdobami.
3. Kilkoro z nas pomagało Siostrze przystroić kościół
na święta.
4. Roznosiliśmy również gazetki parafialne.
5. Robiliśmy ozdoby świąteczne, które sprzedawaliśmy po znajomych i rodzinie za wolny datek. Pieniądze
z tego celu w 1/3 dołożyliśmy do paczek świątecznych,
a za resztę planujemy zrobić warsztaty dla dzieci.
Każde z tych zadań kosztowało nas sporo wysiłku,

1. W okresie adwentu sprzedawaliśmy świece Caritas,
a część pieniędzy z tego celu
ks. Proboszcz przekazał nam
na zrobienie paczek świątecznych dla kilkunastu rodzin
w naszej Parafii. Zrobiliśmy
zakupy za łączną kwotę
1750 zł ( 1600 zł ze świec,
150 zł z naszego funduszu).
Były to podstawowe produkty
spożywcze, ale także
słodkości dla dzieci. Podzieliliśmy produkty biorąc pod
uwagę ilość osób w rodzinie
i wspólnie przekazaliśmy
paczki rodzinom.
2. Kilka razy udaliśmy
się do Sióstr Albertynek.
Spotkania polegały głównie
na rozmowie z podopieczny-
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czasu i zaangażowania. Jednak uśmiech i wdzięczność
na twarzach ludzi, którym pomagaliśmy były dla nas
sowitym wynagrodzeniem, nowym doświadczeniem
i sporą satysfakcją.
Dziękujemy, że nie spotykamy się z głosami krytyki
i sprzeciwu, lecz z pozytywnymi opiniami. Jak wiecie,
tak naprawdę są to nasze początki i dopiero uczymy się
wzajemnej współpracy, ale działa się nam bardzo miło
i przyjemnie. Tak więc zakładamy, że nasz wolontariat
ma przyszłość :)

Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, w realizacji którego
możemy pomóc to prosimy o kontakt, bo na pewno
rozpatrzymy każdą propozycję. Jeżeli ktoś zechce nam
pomóc, zakupić coś dla wolontariuszy na spotkania
itp., wspomóc nas w jakiś sposób to również prosimy
o kontakt.

„CURRICULUM VITAE”

W tym roku ks. Jan Krawiec obchodzi
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 Żabnicy.
Dokończenie rozdziału „Uczeń Szkoły Podstawowej
w Żabnicy”
Nauczyciele w szkole zwracając wielką uwagę na nasze
dobre wychowanie, grzeczne zachowanie i poprawne nie po góralsku - mówienie w szkole, czynili to bardzo
dyskretnie i delikatnie, szczególnie w klasach wyższych,
z czego uczniowie byli bardzo zadowoleni, gdyż nawet
wtedy, gdy uczniowi lub uczennicy po popełnieniu
jakiegoś wybryku, zgodnie z ówczesnym zwyczajem
należało wymierzyć zasłużoną karę uderzeniem w „łapę”
- rękę - leżącym na stole kijem, to czynili to symbolicznie
i delikatnie, prosząc delikwenta lub delikwentkę, by się
poprawili, by to była ostatnia kara jaką z przykrością
uderzający wychowawca musiał wymierzyć.
Wspominając naszą wiejską szkołę, muszę z radością
podkreślić, że zgodnie z życzeniem rodziców była ona
nie tylko kuźnią, w której mimo trudnych warunków
zdobywaliśmy wiedzę, ale była ona również dla nas
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drugim domem rodzinnym, w którym nauczycie nie
tylko nas kształcili, ale zgodnie z życzeniem rodziców
starali się nas dobrze kulturalnie wychować w duchu
religijnym i patriotycznym i jak najlepiej przygotować
nas do trudnego życia.
W tej miłej, rodzinnej - można powiedzieć - sielankowej atmosferze, jaka panowała w naszej pierwszej
klasie, do której z wielką radością uczęszczałem,
w 1938 roku przeszedłem do drugiej klasy.
Niestety, w drugiej klasie życie już nie było takie
beztroskie i sielankowe, nie tylko dlatego, że więcej trzeba
się było uczyć, ale głównie dlatego, że do spokojnej wioski
Żabnicy oraz jej szkoły dochodziły, różnymi drogami
smutne wiadomości o agresywnej działalności hitlerowskiej Rzeszy Niemieckiej względem spokojnej Polski.
W tej trudnej i niebezpiecznej sytuacji hitlerowskiej
agresji, władze polskie starały się rozbudzić ducha patriotycznego u Polaków oraz dozbroić słabą polską armię
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do bohaterskiej obrony wolności i niepodległości swojej
zagrożonej ojczyzny.
Realizując ten cel, zgodnie z zachętą władz państwowych oraz biskupów polskich, nie tylko we wszystkich
świątyniach modlono się o zgodę i pokój międzynarodowy, ale w miastach, wioskach, urzędach, szkołach
i fabrykach składano chętnie dobrowolne ofiary na dozbrojenie armii polskiej.
Również mieszkańcy Żabnicy nie przeszli obojętnie
obok tego bardzo ważnego problemu narodowego.
Po poświęceniu, 14 sierpnia 1938 roku, ciężkiego
karabinu maszynowego ufundowanego Wojsku Polskiemu
przez mieszkańców Węgierskiej Górki, również
w Żabnicy nie żałowano na ten cel grosza. Szczególnie
budująca i wzruszająca była na ten cel ofiarność dzieci
szkolnych. W mojej drugiej klasie wszystkie dzieci
zgodnie z zachętą pana nauczyciela Stanisława Fabera,
a głównie ks. proboszcza - katechety, byłego majora
kapelana wojska polskiego -odmawiały sobie słodyczy,
różnych łakoci i składały po 20 lub 10 groszy, a z
uboższych rodzin nawet po 5 groszy na dozbrojenie
wojska polskiego. W innych klasach ofiarność dzieci
była również wielka i budująca.
Z okazji uroczystości państwowych: 3 Maja oraz
11 listopada wszystkie dzieci szkolne udawały się
z nauczycielami sprzed szkoły do kościoła, gdzie podczas
mszy świętej modliły się w intencji Ojczyzny i o pokój.
Po zakończonej mszy świętej dzieci szkolne, zgromadzone na dużej sali w Domu Strażaka, w czasie
zorganizowanej przez nauczycieli i rodziców pięknej
akademii patriotycznej deklamowały na scenie wyuczone
wiersze oraz śpiewały piosenki patriotyczne, rozbudzające i rozpalające u dzieci i starszych ducha patriotycznego
i miłość do ojczyzny.
W miarę narastającego zagrożenia i napięcia politycznego, które groziło bliskim wybuchem wojny,
nauczyciel Stanisław Faber wygłaszał ciekawe pouczenia
i pogadanki, jak w razie wybuchu wojny, szczególnie podczas nalotu lotniczego oraz ataku gazowego
mieszkańcy mają się zachować i bronić.
Również dzieci, uczęszczające szczególnie do klas

wyższych, tj. klas V, VI i VII, podczas gimnastyki,
zamiast zabawy i gier miały musztrę i ćwiczenia
harcerskie. Podczas tych zajęć dzieci i młodzież ożywieni
i rozpaleni duchem patriotycznym dziarsko maszerowali
śpiewając piosenki wojskowe, patriotyczne, a szczególnie wówczas popularną i atrakcyjną piosenkę, której
słuchając szybko się nauczyłem:
„Morze nasze morze
Wiernie ciebie będziemy strzec,
Mamy rozkaz cię utrzymać
Albo na dnie twoimz honorem lec.
Żadna burza, żadna siła
Nie odbierze Gdańska nam,
Nasza flota, choć nieduża
Wiernie strzeże portów bram”.
Oprócz, piosenek i pogadanek patriotycznych oraz
ćwiczeń wojskowych, na wiosnę 1939 roku, do Żabnicy
po raz pierwszy w jej historii zawitało Kino Objazdowe,
którego organizatorzy w dużej sali szkolnej wyświetlali film religijno-patriotyczny mówiący o powitaniu
relikwii św. Andrzeja Boboli w Polsce oraz strasznej
wojnie polsko-bolszewickiej, podczas której, w czasie
tzw. „Cudu nad Wisłą” polscy żołnierze i tysiące młodych
ochotników, głównie studentów i uczniów gimnazjalnych
nie tylko bohatersko obroniło zagrożoną ojczyznę przed
zalewem komunistycznej armii sowieckiej, ale zadało jej
straszną, druzgocącą klęskę, z której się już bolszewicy
nie podnieśli.
Ten wspaniały film patriotyczny dla mnie i innych
dzieci był wielką sensacją, gdyż stojąc, nawet prawie nie
oddychając z wielką ciekawością oglądaliśmy Natomiast
dla młodzieży i starszych, którzy bardzo licznie go
oglądali, był czymś podnoszącym na duchu, gdyż mówił
im, że jak kiedyś Polacy w bardzo trudnych czasach
obronili naszą ojczyznę przed zalewem bolszewizmu,
tak i obecnie w trudnych czasach z pomocą naszych
sojuszników obronimy się przed grożącą nam agresją
hitlerowską, która coraz bardziej nam zagraża.
Niezależnie od teoretycznego przygotowania patriotycznego, mieszkańcy Żabnicy wkrótce włączyli się
praktycznie do budowy umocnień i fortyfikacji w Wę-

Stacja XII: JEZUS UMIERA NA KRZYŻU
Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam
ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha (Łk 23, 26).
Pięć Ran Pana naszego niech mnie umocni. Ofiaruję się
z duszą i ciałem Najświętszemu Majestatowi Boskiemu
do Jego rozporządzenia. Amen.
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gierskiej Górce i na terenie Żabnicy, mających na celu
obronę kraju przed agresorem mogącym zaatakować
naszą ojczyznę od południa, tj. od Zwardonia i przełęczy
Jabłonkowskiej, posuwając się doliną Soły w kierunku
Żywca i Krakowa.
Do rozpoczynających budowę umocnień, w marcu
1939 roku, żołnierzy i junaków polskich, na apel
władz wojskowych dołączyli bardzo dobrze wynagradzani cywilni fachowcy, wśród których znajdował się
również mój ojciec - cieśla, który po złożeniu przysięgi
zachowania tajemnicy wojskowej w dużych ogrodzeniach
wysokim sześciometrowym drewnianym płotem razem
z żołnierzami i junakami budował powstające forty:
Wędrowiec, Wąwóz i Wyrwidąb.
W ostatnich dniach sierpnia 1939 roku, gdy wybuch
wojny był z dnia na dzień oczekiwany, na apel władz
państwowych oraz ks. proboszcza, do kopania rowów
strzeleckich i innych umocnień obronnych masowo
ruszyli jako ochotnicy z Żabnicy: mężczyźni, niewiasty,

a nawet z wyższych klas szkoły podstawowej chłopcy
i dziewczęta, wśród których nie było mnie oraz innych
słabych uczniów i uczennic uczęszczających od wakacji
do klasy trzeciej.
Ja, chociaż nie uczestniczyłem w kopaniu obronnych
rowów strzeleckich, to jednak w miesiącu czerwcu,
lipcu i sierpniu, prawie każdego dnia, z polecenia matki
zanosiłem ojcu -pracującemu przy budowie fortyfikacji w
ogrodzonym, zamkniętym pomieszczeniu - ciepły obiad.
Podczas przejścia obok kopiących junaków i cywilów
rowów strzeleckich, miałem okazję nie tylko oglądać
ćwiczenia bojowe żołnierzy polskich, ale wiedziony
ciekawością w czasie obiadu ojca, przez małe szczeliny
istniejące pomiędzy deskami wysokiego około 6-cio
metrowego drewnianego płotu otaczającego budowany
fort, obserwowałem pracujących w tajemnicy żołnierzy,
junaków i cywilów budujących żelbetonowy fort oraz
inne umocnienia bojowe mające nas bronić przed hitlerowską agresją.

Kronika peregrynacji
kopii Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego

JEZU UFAM TOBIE

Zakończenie peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego
„Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała
ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała
się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: «Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra
zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła». A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto,
troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której
nie będzie pozbawiona” (Łk 10,38-42).
Jezus w swoim wizerunku nawiedził Miłosierdziem nasze domy i rodziny. Zakończyliśmy peregrynację kopii
Obrazu Jezusa Miłosiernego. Jej początkiem była pamiętna obecność Obrazu Jezusa Miłosiernego w Parafii.
Przedłużyliśmy nasze trwanie w Miłosierdziu Bożym przez zatrzymanie się na modlitwie o Miłosierdzie Boże
w kolejnych domach i rodzinach. Ale tak jak zakończenie Roku Miłosierdzia nie kończy czasu Miłosierdzia,
tak zakończenie peregrynacji Obrazu Jezu Miłosiernego – nie kończy obecności Jezusa. Dzięki tej wizycie, Jezus
ze swoim Miłosierdziem zagościł wśród nas na stałe, a obraz poszedł dalej. O tych chwilach, niech przypomina
nam każde spojrzenie na wizerunek Jezusa Miłosiernego. Pielęgnujemy w sercu i we wzajemnych relacjach tę
najlepszą cząstkę, którą przebywając wśród nas zostawił Jezus Miłosierny. W chwilach życiowego zabiegania
i doświadczania Ogrójców trzeba nam tylko jednego: UFAM TOBIE JEZU.

Stacja XIII: JEZUS ZDJĘTY Z KRZYŻA
Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go
i podał mówiąc: To jest Ciało moje, które za was będzie wydane:
to czyńcie na moją pamiątkę! (Łk 22, 19-20).
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Pan Jezus ustanawiając Najświętszą Eucharystię oddał nam swoje
Ciało i Krew (...) przyjął całą Mękę, w której Ciało zostało zniszczone
i Krew wylana, ale już zostały żywe w Najświętszej Eucharystii na
pożywienie dla nas (...) czyż Jego miłość mogłaby obmyśleć jeszcze
coś piękniejszego? Skoro jest Chlebem i my bądźmy chlebem. Skąpy
jest ten, kto nie jest jak On. Dawajmy siebie samych.
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ABYŚMY USŁYSZELI - BŁOGOSŁAWIENI
Fragmenty kazania ks. prałata Michała Boguty

Kochane Dzieci,
Droga Młodzieży,
Umiłowani w Panu!
Byłem długoletnim proboszczem parafii Wilamowice
trzydzieści dziewięć lat i za największą łaskę tego
mojego tam pasterzowania poczytuję sobie, że mogłem
w tym czasie przyczynić się do wyniesienia na ołtarze
św. Rodaka, który urodził się w Wilamowicach,
najpierw jako błogosławionego, a później świętego.
Przed chwilą słyszeliśmy słowa Ewangelii mówiącej,
Jezus mówi nam o szczęściu, błogosławieni, to ludzie
szczęśliwi. Wszyscy pragniemy szczęścia, pragnienie
szczęścia jest celem człowieka, ale wiemy, że tak
naprawdę rzadko jesteśmy szczęśliwi, bo tu w pełni
tego szczęścia na ziemi nie osiągniemy. Ale Jezus
mówi, że ci, którzy będą szczęśliwi na tym świecie
zawsze, to są ci, o których tu Jezus powiedział:
którzy płaczą, którzy są cisi, miłosierni, sprawiedliwi, że cierpią prześladowanie, ci którzy cierpią
różnego rodzaju krzyże. Pan Jezus powiedział:
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kto chce iść za Mną, niech weźmie swój krzyż
i niech Mnie naśladuje. Ale szczęśliwymi już są
na pewno ci, którzy są w niebie, czyli święci. My
wszyscy jesteśmy do tego powołani. Właśnie dzisiaj
chcemy wam przybliżyć taką postać świętego, który
urodził się w Wilamowicach w roku 1860, to jest
św. Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego.
Urodził się w bardzo biednej rodzinie, wielodzietnej. Jak wspominał, zawsze miał wspaniałą mamę,
miał wspaniałych rodziców, ale szczególnie mamę,
która go na kolanach uczyła modlitwy i tej wielkiej
miłości do Boga i Matki Najświętszej. Często o Niej
mówił. Kończył gimnazjum w Wadowicach. W tym
samym gimnazjum studiował także Karol Wojtyła,
późniejszy Ojciec Święty- Jan Paweł II.
Po skończeniu gimnazjum, odczytał powołanie
kapłańskie i wstąpił do seminarium. Ukończył to
seminarium z samymi ocenami celującymi. Widząc
tak bardzo zdolnego kapłana, biskup wysłał go na
dalsze studia do Wiednia, Paryża i Rzymu. Mając
28 lat, czyli w bardzo młodym wieku był już doktorem
habilitowanym. Kiedy wrócił z Rzymu wysłano go
jako kapłana i profesora do Lwowa. Wtedy Polska
była pod zaborami i Lwów to był zabór austriacki.
Tam na Uniwersytecie Jana Kazimierza był bardzo
wybitnym, bardzo cenionym, bardzo słuchanym
profesorem. Nie tylko przez studentów, ale także przez
profesorów. Szczególnie kochali go studenci, ponieważ
sam zaznał wielkiej biedy i wiedział co to znaczy
biednym studentem, dlatego wszystko im oddawał
i każdemu pomagał. Jak więc mieli go kochać?
Kiedy miał 38 lat, został powołany na rektora tej
uczelni. W 1901 w bardzo młodym wieku, mając
40 lat został arcybiskupem archidiecezji lwowskiej.
Jako arcybiskup przystąpił do tej pracy z wielką
gorliwością. Była to olbrzymia diecezja. Duszpasterzował, wizytował, odwiedzał całą diecezję, parafie.
Jemu zawdzięcza Kościół bardzo wiele i niektóre
rzeczy znacie, nie wiedząc, że je zawdzięczamy temu
właśnie świętemu arcybiskupowi.
Jest wezwanie w Litanii Loretańskiej: Królowo
Polski, módl się za nami. To właśnie on w 1908
roku wyprosił u Papieża Piusa X, żeby to wezwanie
zostało dołączone do Litanii. Państwa polskiego
nie ma, a on prosi Matkę Bożą, jako Królową,
żeby ta Polska można była pod Jej opieką. To
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w katedrze lwowskiej Jan Kazimierz złożył na ołtarzu,
przed obrazem Matki Bożej swoje korony. Jedyny
król świata, który złożył korony przed Matką Bożą
obierając Ją za Królową. Arcybiskup Bilczewski,
gospodarz tej katedry pragnie, żeby to wezwanie
Królowej Polski było w litanii.
W 1910 roku wyprasza u Papieża Piusa X, żeby
dzień 3 maja był świętem Królowej Polski. Dzisiaj
świętujemy wszyscy, ale musimy pamiętać, w nie tak
dawnych czasach było zabronione obchodzenie tego
święta. Teraz możemy nim cieszyć się na nowo, że
Matka Boża jest naszą Królową. Doznajemy szczególnej Jej opieki.
Arcybiskup Bilczewski, był człowiekiem bardzo
mądrym, był patriotą, tak bardzo wybitnym, że Pius
X powiedział o nim, że należy do najwybitniejszych biskupów Kościoła. Gdy w 1919 roku odbyła
konferencja polityków świata w Wersalu na temat
nowych granic Europy państw, jak mają przebiegać,
do czego wrócić, wtedy zaproszono arcybiskupa Bilczewskiego, który wygłosił po niemiecku wspaniałe
przemówienie na temat nowych granic Europy, jakich
zasad należy się trzymać, nie tylko wobec Polski, ale
też innych państw. Po przemówieniu Arcybiskupa
politycy przez 15 minut bili mu na stojąco brawa
i z niewielkimi poprawkami przyjęto ten klucz do
ustalania nowych granic Europy, także i Polski. To
istotny wkład Świętego w naszą historię, o którym
nie uczymy się na lekcjach historii, ponieważ to był
biskup, a był taki czas, że wszystko pozytywne, co
się wiązało z Kościołem należało wykreślić.
Jeszcze wspomnę, że adorację Najświętszego
Sakramentu w każdą pierwszą niedzielę miesiąca jemu
też zawdzięczamy. On najpierw wprowadził praktykę
adoracji Najświętszego Sakramentu w swojej diecezji,
a dzisiaj mamy ją we wszystkich kościołach, ponieważ
Święty Biskup zalecił: ”w pierwsza niedzielę miesiąca
niech wszyscy padną na kolana przed Panem
Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie.
Niech Go uwielbiają, niech się do Niego modlą,
niech kapłani mówią Słowo Boże w inną niedzielę.”
Był wielkim, rozmodlonym człowiekiem, czcicielem
Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej.
Zmarł przedwcześnie, bo miał 63 lata. W 1923
roku żegnał go cały naród, nie tylko katolicki, ale
żegnali go także grekokatolicy, prawosławni i Żydzi.
Dlaczego? Dlatego, że tak jak nieraz Ojciec św.
Jan Paweł II wspominał, że to był człowiek ponadczasowy. Kiedy jako Arcybiskup wizytował parafie

spotykał się nie tylko z katolikami, ale także z grekokatolikami, z prawosławnymi i Żydami.
Pochowany został według swojej woli na cmentarzu
Janowskim. We Lwowie znajdują się dwa cmentarze:
jeden wspaniały, ten Łyczakowski, gdzie najwspanialsi ludzie są pochowani, także i Orlęta Lwowskie,
a drugi - Janowski dla biedaków, pijaków, samobójców
i takich, co nie nadawali się na ten pierwszy, piękny
cmentarz. Arcybiskup właśnie jest pochowany między
tymi biedakami. Ludzie tam przychodzili i modlili
się na jego grobie, mówiąc: święty. Ale, żeby był to
święty ogłoszony przez Kościół, to nie wystarczy tylko
prośba wiernych, ale musi być dany znak z nieba.
Gdy przybyłem do Wilamowic, to zastałem już
pewien kult wtedy sługi Bożego. Modliliśmy się
o to, abyśmy doczekali beatyfikacji, no i kanonizacji.
I chcę wam powiedzieć, że takie znaki nadzwyczajne
czyli cuda, Bóg dał, bo wtedy dopiero jak gdyby znak
dany przez Boga, jak gdyby On pragnie, Bóg pragnie,
żeby ten święty był przykładem dla wszystkich, że
tak się powinno postępować jak ten właśnie za życia
tutaj na ziemi postępował. Ze doszło do tak wielkiej
miłości Boga swoim życiem, że teraz bierze to jako
przykład, a zarazem orędownik, wstawia się, święci
się wstawiają za nami u Boga. Na pierwszych dwóch
Mszach świętych mówiłem tutaj już o cudach, które
przyczyniły się do jego wyniesienia na ołtarze: jeden
do beatyfikacji, a drugi do kanonizacji. Pierwszy, który
przyczynił się do beatyfikacji, to cudowne uzdrowienie 9-cio letniego Marcina z głębokiego poparzenia
twarzy. Drugi, dzięki któremu mogła dokonać się
kanonizacja, dotyczył uzdrowienia mężczyzny
ze zmiażdżonymi kręgami kręgosłupa po upadku
z drabiny. Mężczyzna jest pełnosprawny mimo, że kręgi
nadal są uszkodzone. Dzięki modlitwie w wilamowickim Sanktuarium została uzdrowiona kobieta, której
z powodu nowotworu groziło usunięcie języka.
Te przykłady udowadniają, że modlitwa jest skuteczna,
że zawsze trzeba się modlić.
Taki przykład dają nam święci, oni się za nami
wstawiają u Boga i jakby zachęcają nas: patrzcie na
nas. Myśmy też byli pośród was. Patrzcie niedawno
wśród was był Ojciec św., Jan Paweł II. Jak on się
modlił, jaki był zawsze rozmodlony, przykład dla nas.
Dlatego też wam i sobie życzę, abyśmy te słowa,
które dziś Jezus Chrystus powiedział: „błogosławieni”, wszyscy kiedyś usłyszeli.
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W Wielkim Poście Kościół zwraca nasze myśli
ku zbawieniu i Zmartwychwstaniu. Wezwanie „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” mobilizuje
do przewartościowania tego, co nam się wydaje
najważniejsze. Na co zwracać uwagę – na kolor
karoserii, czy sprawność samochodu; na okładkę
książki, czy jej treść, na opakowanie mrożonki,
czy jej zawartość? Czasami nie wiemy, a czasami
zapominamy, co jest najważniejsze: że istotą
Pierwszej Komunii jest przyjęcie do serca eucharystycznego Pana Jezusa, a nie prezenty czy przyjęcie.
W sakramencie małżeństwa - moc Bożej miłości
między zakochanymi, a nie weselne przyjęcie,
a przy chrzcie majętny chrzestny nie może być
ważniejszy od tego, który gwarantuje dziecku troskę
o zbawienie. Co się dzieje, jeżeli gdy nie idziemy
za wezwaniem do nawrócenia (do czego mamy
dane przez Boga prawo wolności), analizuje ks. S.
Kępa w opracowaniu „Autostrada do wiecznego
zatracenia…”. Przepisany fragment ukazuje to na
przykładzie praktyk wokół sakramentu małżeństwa.
Współcześnie daje się zaobserwować zanik
poczucia sacrum. Coraz bardziej pogłębia się
laicyzacja. Sprawy wiary są bagatelizowane.
Świat żyje innymi „wartościami”. Bóg zostaje
zepchnięty na margines życia - jak stara zabawka,
którą dziecko rzuca w kąt, bo otrzymał nową,
lepszą. Zaciera się granica pomiędzy dobrem
a złem. Lawinowo postępuje relatywizacja norm
moralnych.
Wiarę religijną i możliwość zbawienia często
redukuje się do wymiaru antropocentrycznego:

eksponuje się obowiązki i zasady moralne wobec
człowieka, a zupełnie pomija się Boga, co może
rodzić fałszywe przekonanie, że zbawienie można
osiągnąć bez Boga; o własnych siłach - przez
wypełnianie dobrych uczynków wobec bliźnich.
Powiększa się liczba tzw. wierzących niepraktykujących, którzy - paradoksalnie - żywią przekonanie o pewności zbawienia na podstawie samego
intelektualnego uznania istnienia Boga, przypisując
sobie nie lada... zasługę z tego powodu. Istnieje
zatem potrzeba, aby rzucić wyzwanie tym coraz
bardziej rozprzestrzeniającym się laickim trendom,
dla wykazania ich bezzasadności.
„Niepowtarzalny” ślub!
W praktyce posługi kapłańskiej można zaobserwować przedziwną regułę: im ludzie żyją
bardziej z dala od Boga, tym większego szukają
przepychu, splendoru, ostentacji z racji uroczystości związanych z przyjmowaniem sakramentów świętych: chrztu, Eucharystii, małżeństwa.
Wynika to prawdopodobnie z faktu, że na siłę
próbują oni zagłuszyć własną pustkę, zakryć swoje
duchowo ubóstwo.
Tak było w odniesieniu do pewnej pary młodych
ludzi. Od początku były z nimi problemy: nie
uczęszczali na Mszę Świętą w niedziele i święta,
nie korzystali z rekolekcji, nie angażowali się w
życie parafialne. Nie byli nawet bierzmowani.
Nietrudno było zauważyć, że przygotowanie do
sakramentu bierzmowania i małżeństwa traktowali
czysto formalnie - jak „zło konieczne”. Ożywienie i
nieporównanie większe zaangażowanie wykazywali
natomiast przy przygotowaniu oprawy zewnętrznej,
towarzyszącej ceremonii zaślubin.
Na każdym kroku nad ceremonią zaślubin
wyrażała zachwyt matka panny młodej, chcąc
wzbudzić podziw i - nie ulega wątpliwości zazdrość u swoich znajomych. Pewnego razu,
cmokając z zachwytu, chwaliła się swojej sąsiadce:

Stacja XIV: JEZUS DO GROBU ZŁOŻONY
Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś, jesteś przy mnie, gdy się położę w Otchłani.
Jeśli powiem: „Niech więc mnie ciemność zasłoni i noc mnie otoczy jak światło”,
To nawet ciemność nie będzie dla Ciebie ciemna, a noc jak dzień zajaśnieje
(Ps 139).
str. 36

IDŹ ogłoś to po górach

- Ach, proszę pani, co to był za ślub! Takiego
w tym kościele jeszcze nie było i długo nie będzie.
Goście z zagranicy - z Kanady, Anglii, Francji
i Niemiec. Kilku kamerzystów. Filharmonicy
z Warszawy. Morze kwiatów. Wesele dla 300
osób, perfekcyjnie przygotowane. Wspaniałe menu,
muzyka i stroje. Wielki show. Sama suknia dla
panny młodej kosztowała kilka tysięcy złotych.
Żadne słowa nie są adekwatne, aby wyrazić cały
ten splendor!
Notabene, rodzina usiłowała wymóc, aby związek
tych dwojga młodych ludzi błogosławiło trzech
kapłanów - sądząc, że tak będzie uroczyściej.
Jednakże ksiądz proboszcz nie wyraził na to zgody.
Zważywszy na ich brak zaangażowania w życie
religijne oraz widoczną ciążę u panny młodej byłaby to hipokryzja, błazenada i przede wszystkim
zgorszenie dla wiernych.
Kapłan, który błogosławił ich małżeństwo, mówił
w homilii o potrzebie roztropnego budowania
szczęścia małżeńskiego i rodzinnego na jedynie
trwałym fundamencie, jakim jest Jezus Chrystus
(por. Mt 7,24-27). Widać było, że nie bardzo go
słuchają. Robili wrażenie, jakby byli w zupełnie
innym świecie. Przechodzili w tym czasie istne
męki, tak bardzo byli znudzeni. Ożywiali się
jedynie, gdy kamerzysta zwracał się w ich stronę.
Wtedy... pozowali do kamery.
Po dwóch miesiącach małżeństwo rozpadło się!
Młodzi małżonkowie stwierdzili, że... „nienawidzą
się, nie pasują do siebie i w ogóle ich małżeństwo
nie ma sensu!”. A przecież mogłoby się wydawać,
że mają wszystko, co jest im potrzebne do
szczęścia. Już czekało na nich pięknie wyposażone
mieszkanie. Każde z nich miało atrakcyjną pracę,
samochód, szerokie perspektywy społeczno-zawodowe. Zabrakło jednak tego najważniejszego:
Chrystusa, który mocą Ducha Świętego kształtowałby w nich prawdziwą miłość, sięgającą głębi
jestestwa, a nie zewnętrznego splendoru. Gdy

zabraknie Chrystusa, wówczas zanika autentyczna
miłość; jej miejsce zajmuje egoizm, który - jak rak
w organizmie - wszystko niszczy, doprowadzając
do rozpadu i totalnej ruiny. Wtedy wyłania się
prawdziwe rumowisko egoizmu.
Nie można budować trwałego małżeństwa
jedynie na powierzchownych wartościach:
urodzie, fascynacji erotycznej, seksie, zmiennych
jak pogoda uczuciach, pieniądzach, propagandzie
sukcesu. Bez Chrystusa wszystkie one są dalece
nie wystarczające, nietrwałe, zawodne, po prostu
złudne. Skromność i prostolinijność przestały
być w modzie. Ich miejsce zajęły szpan, luz
i używanie świata. Innymi słowy hedonistyczno-rozrywkowe nastawienie. Ludzie, którzy zachłysnęli się zewnętrznym blichtrem, szukają w życiu
tego, co w rzeczywistości nie ma wartości.
Podobnie jest z tzw. wierzącymi niepraktykującymi: swoje duchowe ubóstwo, czyli słabą
wiarę, usiłują zakryć zewnętrzną okazałością,
wystawnością, efekciarstwem - czego wyrazem
są okazałe przyjęcia z racji ślubów, chrztów czy
komunii. Ale pod tą fasadą paradnych form uroczystości religijnych kryje się jedynie straszliwa
pustka i przygnębienie. Jest to swoistego rodzaju
budowanie bez fundamentów. „Wybudowany”
bez fundamentów wiary gmach życia prędzej
czy później grozi zawaleniem, katastrofą - co
potwierdza doświadczenie życiowe: najpierw
jest odejście od Boga, później nieporozumienia,
kłótnie, frustracje, rozwody, choroby psychiczne,
samobójstwa.
Życie, w którym brakuje autentycznej miłości do
Boga, wyrażającej się w codziennej służbie, staje
się czczym formalizmem i daje złudne poczucie
zadowolenia. Wiara religijna, traktowana mechanicznie, nie tylko nie przyczynia się do duchowego
rozwoju człowieka, ale daleko go cofa. Powinna
ona przenikać całego człowieka: osobę i osobowość,
czyli czynić go zupełnie nową istotą, wewnętrznie

Trzeba wysoko latać ponad błota i przepaście i równiny i góry
i chmury i burze, i cierpieć też. Często myślę, że życie byłoby zbyt
nędzne, gdyby nie nadzieja prawdziwego nareszcie życia na tamtym
świecie, bo i na cóż by Pan Bóg dał człowiekowi tyle pragnień,
gdyby ich nie miał nigdy zaspokoić.
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i duchowo przemienioną. W przeciwnym razie staje
się utopią - nie zdoła przezwyciężyć kryzysów, które
są nieodłącznym elementem ludzkiej egzystencji.
U podstaw bardzo wielu kryzysów w małżeństwie
i rodzinie, leży bowiem płytka, „wybrakowana”
wiara, nie praktykowana na co dzień. A przecież:
Bez wiary (...) nie można podobać się Bogu
(Hbr 11,6).
Artykuł Aliny Czerniakowskiej z „Niedzieli”
ukazuje w szerszym kontekście skutki braku prawdy
o tym co najważniejsze. Słuchając byłych funkcjonariuszy komunistycznych służb, można sobie
wyobrazić emerytowanego esesmana, srebrnowłosego staruszka w złotych okularach, który na wypomnienie mu Auschwitz odpowie: „Jakie czasy, taka
robota.” I aż korci, żeby wziąć odwet z tym samym
hasłem. Może czas, aby nastały czasy sprawiedliwości, najzwyklejszej, takiej bez przymiotników.
Może z bojaźni Bożej powinno wynikać żądanie
sprawiedliwości, o którą Bóg może się upomnieć.

DAR BOJAŹNI BOŻEJ

Środa Popielcowa jest zawsze takim dniem,
który zatrzymuje nas w pędzie codziennych,
wydawałoby się bardzo ważnych zajęć, spraw
i problemów. Posypanie głowy popiołem - w sensie
dosłownym i w przenośni - skłania do zamyślenia
każdego, nie tylko katolika. Nie znamy końca
swojego ziemskiego życia, który kiedyś nastąpi.
Czy starczy czasu, by zajrzeć w głąb swojej duszy,
jeszcze coś zmienić, przemyśleć, może chociaż ze
strachu przed śmiercią, z „bojaźni Bożej, która jest
początkiem ludzkiego rozumu”?
Tym razem Popielec - pierwszy dzień Wielkiego
Postu - zbiegł się z Narodowym Dniem Pamięci
Żołnierzy Wyklętych, niezłomnych, jak niektórzy
od dawna nazywają tych, „co chcieli bój do końca
toczyć”. Oni też bali się tortur, cierpienia, chcieli
żyć dla swoich rodzin, dla Ojczyzny, którą po prostu
bardzo kochali. Byli młodzi, inteligentni, bardzo
Polsce potrzebni. Silniejsze były honor, patriotyzm,
poczucie dumy i godności, by zawsze, niezależnie od
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warunków, „zachować się jak trzeba”. Wychowałam
się wśród ludzi, którzy wiele wycierpieli ze strony
władzy ludowej, a potem zrobiłam sporo filmów o
żołnierzach „drugiej okupacji”, jak mówią o sobie
ci, którzy przeżyli ubeckie więzienia. Niektórym
udało się załapać na jakąś amnestię, odwilż i po
latach piekła próbowali normalnie żyć. Wszyscy
podkreślają, że tamtych przeżyć nie da się opisać
ani opowiedzieć, nie można też tego zapomnieć,
a o ubekach mówią krótko: „to nie byli ludzie”.
Dzisiaj już więcej wiemy o trudnych do wyobrażenia
torturach stosowanych przez ludzi aparatu bezpieczeństwa (jak to cynicznie brzmi-bezpieczeństwa!).
Najbardziej bolały poniżenia, haniebne kłamstwa,
prowokacje, wyzwiska, wymyślne niszczenie
ludzkiej psychiki. Nietrudno sobie wyobrazić, co
czuli ludzie nienawykli do zdrady - gen. Fieldorf,
rtm. Pilecki, kpt. Sojczyński czy zwykły żołnierz
Jan Rogólka - gdy ubecki zdrajca, często niepiśmienny, niemówiący po polsku, pluł im w twarz,
kopał ich, oblewał fekaliami i rechotał rozbawiony,
że i tak wszystko mu wolno. A dzisiaj ci sami ubecy
wychodzą na ulice i głośno krzyczą, że za 2 tys.
zł emerytury nie będą żyć, bo przecież „dobrze
wypełniali swoje obowiązki służbowe”. Nie wstydzą
się, nie ukrywają swojej ubeckiej przeszłości, jak
to jeszcze niedawno robili, wmawiają nieświadomym, niemającym wiedzy historycznej ludziom,
że przecież oni „służyli państwu polskiemu”!
A ich kolejne pokolenia, mutacje tych samych służb
i partii, teraz - właśnie w Dzień Żołnierzy Wyklętych
opluwają dobre imię zamordowanych bohaterów,
którzy walczyli również o ich niepodległość,
o naszą narodową godność i honor. Najdzielniejszych
Polaków, wielkich patriotów nazywają bandytami!
Ktoś w Internecie skomentował to krótko: on
nawet Boga się nie boją. Tyle la minęło od 1989 r.
i znowu jesteśmy na początku drogi. Należał wtedy
wskazać, oddzielić i osądzić wszystkich oprawców,
zdrajców wszelkich kapusiów, donosicieli i ich
mocodawców zamiast ufać ich samooczyszczeniu
i nawróceni. Dzisiaj bylibyśmy w innym miejscu,
żylibyśmy w innej Polsce.
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Korzystając z nowych konfesjonałów
przybliżymy trochę ich znaczenie

Może to i jest dziwne, żeby występować w obronie
zwyczajnego mebla kościelnego, nie mówię już o wychwalaniu go bez ogródek. Ta niecodzienna pochwala
dotyczy osobliwego sprzętu, który jest w służbie życia
sakramentalnego - żywotności chrześcijańskiej w
szczególny sposób - a także niesie dobrodziejstwa dla
wolności ludzkiej. Został stworzony nie dla wystroju
jakiegoś pomieszczenia, lecz po to, by sam stać się
mieszkaniem, domem, ogniskiem domowym dla tych,
którzy zbłądzili i chcieliby powrócić na łono Matki
Kościoła, której grzeszni chrześcijanie powierzają
swój los.
Mowa o konfesjonale, obecnym w świątyniach chrześcijańskich od początków średniowiecza, w różnych
postaciach, aczkolwiek jego dzisiejszy kształt pochodzi
z wieku XVII.
Jest rzeczą zrozumiałą, że doświadczenie pasterskie
sprzyjało utworzeniu szczególnego otoczenia, zaprojektowanego w taki sposób, by chroniło tak godność aktu
sakramentalnego, jak wolność i dobre imię duchownego
oraz penitenta. Dlatego, że tutaj gra toczy się o to, co
najintymniejsze i najbardziej osobiste w życiu każdego
chrześcijanina: o winę i żal za grzechy, które - w ostatecznym rozrachunku - interesują jedynie Boga: „Tylko
przeciwko tobie zgrzeszyłem”.
Z drugiej strony, prawo Wcielenia wymaga, aby
nawrócenie przemierzało kościelne szlaki, gdyż - jak
powiadał św. Augustyn - „jeśli chcesz spotkać ducha
Pana, wejdź w jego Ciało”, którym jest przecież Kościół.
Nawet najbardziej ukryta, osobista plama potrafi
zabrudzić całe ciało i z tego powodu pojednanie się
z Bogiem nie może mieć jedynie miejsca w celi serca,
lecz w Kościele, poprzez jednego z jego przedstawicieli. Osobowość tego, który udziela rozgrzeszenia
pozostaje na uboczu, gdyż bierze on udział jedynie
jako reprezentant: dokładne przeciwieństwo psychiatry,
który występuje głównie w swoim imieniu.
Jest tak oczywiste, że wykonując swoje powinności
działa „w imieniu Chrystusa”, że nawet słowa rozgrzeszenia wymawia w pierwszej osobie: „Ja odpuszczam
tobie grzechy”.
Ta sakramentalność spowiedzi - to znaczy namacalne
działanie Boga poprzez znaki - wyjaśnia również słowne
wyznanie grzechów i słowa rozgrzeszenia, które są bezpośrednio odczuwalne. Jednakże sakrament nie wymaga,
aby duchowny i penitent byli widoczni: co więcej, jakby

ich zakrywa za słoną, by chronić tajemnicą spowiedzi.
Stąd zwyczaj umieszczania w konfesjonale kraty, która
oddziela osoby, ale ułatwia porozumiewanie się.
Zbudowany w ten sposób konfesjonał - który
zgodnie z obowiązującym prawem kanonicznym
powinien znajdować się we wszystkich kościołach
i kaplicach, w miejscu otwartym i dostępnym dla
każdego - chroni uświęcony charakter sakramentu
pojednania i zapobiega jakiejkolwiek formie „humanizacji” jego samego, gdyż mogłoby to zagrozić,
a nawet naruszyć wolność podmiotów.
Spowiedzi - którą starożytni Ojcowie Kościoła
nazywali „trudnym chrztem” - nie powinno się, ani
utrudniać, ani czynić uciążliwą przez usuwanie konfesjonałów, co zdarza się ostatnimi czasy.
Jak wiadomo, Freud wykluczył ze swoich praktyk
psychoanalitycznych kontakt „twarzą w twarz”, by
dać ujście wolności i spontaniczności pacjenta (jednak
należałoby tu podkreślić, że w czasie sesji psychoterapeutycznych nie chodzi o „wyznanie grzechów”,
ale o wyjawienie i wyjaśnienie „błędów życiowych”,
od których osądu psychoanalityk powstrzymuje się,
a jeszcze mniej poczuwa się do ich wybaczania). Nie
musimy akcentować głównego motywu, dla którego zachowujemy tę samą roztropność w sakramencie pokuty.
Żaden spowiednik, żaden biskup, ani nawet Papież
nie może wymagać od pokutnika przedstawienia się,
jako warunku rozgrzeszenia. Co więcej, konfesjonał
zobowiązuje do zwięzłości i rzeczowości, unikania

stary konfesjonał
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gadulstwa, które mogłoby
podważyć właściwy sposób
korzystania z sakramentu.
Prawo kanoniczne
zaleca, aby w świątyniach
znajdowały się konfesjonały; „z których wierni
mogliby korzystać dobrowolnie, zgodnie z ich
życzeniem”.
Kapłan ma co najmniej
takie samo prawo do
wyboru miejsca wypełnienia sakramentu.
I w wielu przypadkach,
moim zdaniem, powinien
decydować o wysłuchaniu
spowiedzi jedynie w konfesjonale, a zwłaszcza wtedy,
kiedy jest przekonany jako powiernik tajemnic
Boga - że powinien bronić:
godności sakramentu, dobra
duchowego penitenta
i swojego.
Juan Bautista Torelló,
teolog i psychiatra
Tłum. PIOTR JARCO

Nowe konfesjonały
i ławki
zostały wykonane
przez firmę

Usługi Stolarskie
Pana Jacka Markiela
ze Starej Wsi
wg projektu
Jakuba Markiela.
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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.
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Ośrodek Wypoczynkowo-Rekolekcyjny TOTUS TUUS
im. Ks. Kard. Karola Wojtyły w Zembrzycach
zaprasza na rekolekcje z dietą dr med. Ewy Dąbrowskiej:
 oczyszczanie, odchudzanie
i odmładzanie organizmu
 eliminacja chorób cywilizacyjnych
 turnusy przez cały rok
Zembrzyce 503/ k. Suchej Beskidzkiej
Rezerwacja: tel 33/8744186; kom. 887 466 598
ww.dieta-zdrowko.pl

Serdecznie zapraszamy!

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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DO TAŃCA I RÓŻAŃCA

KAMIENNA
A gdyby kamień w chleb się zamienił
czy by dla wszystkich go wystarczyło
Kamienne schody, mury i mosty
szatański pomysł by się zwaliło
No bo dlaczego niektóry kamień
miałby się tylko stać pożywieniem
To że nam diabeł rozwiązał problem
kończy się zawsze unicestwieniem
Miłość w nienawiść z powodu krzyku
co kogoś racji był argumentem
zamienił szatan w małżeńskim związku
co pieczętował się sakramentem
Z najwyższym zyskiem koszty najniższe
zdobyte szczyty bez kropli potu
zgięte przed diabłem chytre kolana
stają się źródłem wiecznych kłopotów
A Frasobliwy Chrystus przy drodze
czeka trzymając zbolałe skronie
aż kolce grzechów ktoś powyciąga
zamiast klejnotów z Jego korony
Aż ponad nurtem ludzkich problemów
ktoś most przerzuci w nadziei stronę
że kamień z serca zdjąć może Jezus
gdy ciężar grzechów jest odkupiony
Kamienne serce w żywe zamieni
w konfesjonale z żalem spotkanie
a przebaczenie wyjdzie naprzeciw
żeby ogłosić znów Zmartwychwstanie
Kamień co paść miał na grzeszną jawnie
spadnie bezsilnie w akcie zdumienia
widząc jak Pan Bóg kocha grzesznika
który się zbliża w stronę zbawienia
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