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Kochani!
Kończymy kolejny Adwent, który rozpoczął 

kolejny rok liturgiczny i po raz kolejny Jezus 
chce się narodzić pośród codzienności naszego 
życia. Święta Bożego Narodzenia ze wszystkimi 
tradycjami, zwyczajami i obrzędami mają nas 
zgromadzić przy wspólnym stole. 

Kiedyś to była oczywistość – stół gromadził 
wszystkich domowników na czas posiłku lub na 
czas wytchnienia po pracy.  Stół był synonimem 
domowego ogniska, gdy ognisko odeszło 
w przeszłość, jako centralne miejsce rodzinnej 
i rodowej wspólnoty. 

Z tego doświadczenia pierwsi chrześcijanie 
stawali się braćmi i siostrami poprzez coniedzielne 
zasiadanie do uczty eucharystycznej. Przenieśli 
doświadczenie z życia rodzinnego, aby stawać się 
nową rodziną wokół stołu, na którym Chrystus 
stawał się ciałem. Historia chrześcijaństwa to 
historia tworzenia się rodziny dzieci Bożych, przez 
odkrycie w Bogu wspólnego Ojca, a w Jezusie 
Chrystusie chleba miłości i życia wiecznego.

Żyjemy w czasach, w których musimy jeszcze 
raz odkryć, nauczyć się i bronić tego, czym 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,
który „wszedł między lud ukochany, 
dzieląc z nim trudy i znoje”.

jest rodzina i wspólna odpowiedzialność za los 
każdego brata i każdej siostry. Widzimy jakiej 
presji poddawane są społeczeństwa, aby wyparły 
się swojej tradycji, wiary i kultury. Człowiek bez 
rodziny wydaje się być człowiekiem wolnym od 
różnych zobowiązań, ale przez to staje się łatwym 
łupem dla wszystkich oferujących pokusy rajskich 
wrażeń - począwszy od tych sprzedających je w 
telewizji i Internecie, aż po atrakcyjne szczeble 
osobistej kariery. 

Wielu z nas pamięta jeszcze domy z jedną izbą 
tętniącą rodzinnym życiem, dzisiaj może być izb 
tyle ilu domowników i cisza jakby nikogo już 
tam nie było. Starsi przed telewizorem, młodsi w 
laptopach, tabletach lub smartfonach. Technolo-
gie coraz bardziej ułatwiają życie, a ludzie coraz 
bardziej zmęczeni i coraz mniej mają dla siebie 
czasu. Może jest czyściej, higieniczniej, bogaciej, 
ale jakby ducha zabrakło. 

W kwietniu nadchodzącego roku będziemy 
obchodzić stulecie erygowania naszej parafii. Przy-
gotowujemy się do tego wydarzenia duchowo 
– przez modlitwę i materialnie – przez remonty. 
W wymiarze duchowym  to dobra okazja, aby 

(Kolęda „Bóg się rodzi…”)

MARGINALIA
Te marginalia na początku Roku Ducha Świętego chcą 

naszą myśl zatrzymać na obecności Niewidzialnego 
w Jego darach i symbolach.

Żyjemy dzięki duszy, bez niej ciało jest martwe. Duch 
Święty jest życiem Kościoła, bez Niego nasze życie jest 
martwe. 

Podczas pierwszej pielgrzymki do Polski św. Jan Paweł 
II ofiarował nam modlitwę, która była źródłem jego 
duchowej mocy.
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sięgnąć pamięcią w historię i ożywić te elementy 
rodzinnego świętowania, które sprawiły, że Boże 
Narodzenie stało się świętowaniem rodziny i świę-
towaniem rodzinnym.  

W dzisiejszej rzeczywistości Święta Bożego 
Narodzenia pozwalają nam na nowo odkryć 
życie. Przypomnieć sobie jak wygląda. Nie tylko 
w pamiątce przyjścia na świat Syna Bożego, ale 
w powrocie do przeżywania radości bycia razem. 

Kościół nas ratuje gromadząc przy wigilijnym 
stole, wokół choinki, betlejemskiej szopki, wspólnym 
śpiewaniu kolęd, na Pasterce. Są tacy, którym się 
to nie podoba, bo widzą w tym źródło naszej siły. 
Przeszkadza im jakiekolwiek wspomnienie lub sko-
jarzenie z narodzonym w Betlejem Dzieciątkiem. 
Żadnych żłóbków, kolęd, choinek, potem krzyży 
i wiary. Ale myśmy to wszystko już przerabiali. 
Ducha narodu nie można zabić, zwłaszcza, gdy 
jest on namaszczony Duchem Świętym.

Kościół w Polsce w tym roku liturgicznym 
chce przypomnieć każdemu z nas prawdę, że 
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Ożywić 
w nas świadomość mocy sakramentu bierzmowa-
nia i otrzymanych w nim darów Ducha Świętego. 
Doświadczyliśmy w naszym narodzie tej mocy, 
która wyprowadziła nas z totalitarnej niewoli. 

Większość z dorosłych ma w pamięci słowa 
św. Jana Pawła II z Placu Zwycięstwa podczas 
pierwszej wizyty do Polski 1979 r.: „Niech zstąpi 
Duch Twój….”, ale tydzień później na krakow-
skich błoniach padły z ust Ojca Świętego równie 
ważkie słowa, które są programem, zachętą 
i proroctwem:

 „Pozwólcie przeto, że tak jak zawsze przy 
bierzmowaniu biskup, i ja dzisiaj dokonam owego 
apostolskiego włożenia rąk na wszystkich tu zgro-
madzonych, na wszystkich moich rodaków. W tym 
włożeniu rąk wyraża się przejęcie i przekazanie 
Ducha Świętego, którego apostołowie otrzymali od 
samego Chrystusa (...). Więc mówię za Chrystusem 
samym: "Weźmijcie Ducha Świętego!" . I mówię 
za Apostołem: "Ducha nie gaście!". I mówię za 
Apostołem: "Ducha Świętego nie zasmucajcie!".

Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry! 
Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! 
Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być 
wierni! Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba 
niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być 
mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość 
życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego! 
(...). Proszę was, abyście całe to duchowe dzie-
dzictwo, któremu na imię "Polska", raz jeszcze 
przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością - taką, jaką 
zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, 
abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, 
i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych 
korzeni, z których wyrastamy.

Proszę was: abyście mieli ufność nawet wbrew 
każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze 
duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń 
ojców naszych i matek ją znajdowało, abyście 
od Niego nigdy nie odstąpili, abyście nigdy 
nie utracili tej wolności ducha, do której On 
"wyzwala" człowieka, abyście nigdy nie wzgardzili 
tą Miłością, która jest "największa", która się 
wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie 
nie ma ani korzenia, ani sensu.”

Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania
Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia
ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności,
abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady
i u Ciebie ją zawsze znajdował,
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o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie
nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o  dar  pobożności, abym zawsze służył Twojemu 
Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,
który Ciebie, o Boże, obraża.
Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której nauczył mnie 
mój ojciec i pozostańcie jej wierni.

Zapraszając wszystkich na tradycyjną Góralską 
Pasterkę, włączam  te  słowa  świętego Papieża do 
świątecznych życzeń dla każdej i każdego z Was, 
oraz dla wszystkich Czytelników „Idzia”. 

Niech wigilijny stół, jak eucharystyczny ołtarz 
podczas Mszy świętej, stanie się we wszystkich 
rodzinach znakiem przebaczenia, pojednania 
i pokoju, miejscem radości z przebywania razem 
i doświadczaniem prawdziwej obecności Syna 
Bożego. 

Bóg stał się chlebem, nie aby samotnie czekać 
na nas w tabernakulum, lecz „wszedł między lud 
ukochany, dzielić z nim trudy i znoje”. 

Łamiąc się wigilijnym opłatkiem, prośmy 
Ducha Świętego, aby ożyła w nas miłość, dzięki 
której „Słowo stało się ciałem” . Aby ta miłość 
wypełniła radosnym blaskiem Dobrej Nowiny 
każdy dzień nadchodzącego Nowego Roku. 

     Ks. Proboszcz

 

Z nauczania Ojca Świętego
Jana Pawła II, Benedykta XVI 

i Franciszka 

DROGOWSKAZY

Papież Franciszek ogłosił od 2 grudnia tego roku 
Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego. Na tę 
okoliczność przy pomocy tekstów Adhortacji OPIEKUN 
ZBAWICIELA św. Jana Pawła II i adwentowego 
rozważania z modlitwy „Anioł Pański” Benedykta 
XVI,  zwracamy uwagę na ten wyjątkowy Drogowskaz, 
jakim jest wraz z Maryją najbliższy Jezusowi człowiek 
– św. Józef. Będąc ziemskim Opiekunem Zbawiciela, 
w naturalny sposób jest również Opiekunem Kościoła, 
a więc każdego z nas.

 Dnia  22  sierpnia  2017  roku  we  wspomnienie 
Najświętszej Maryi Panny Królowej PENITENCJA-
RIA APOSTOLSKA z upoważnienia Ojca Świętego 
Franciszka łaskawie zezwala na Nadzwyczajny Rok 
wraz z dołączonym odpustem zupełnym, który winien 

być uzyskany pod zwykłymi warunkami (spowiedź 
sakramentalna, komunia święta i modlitwa w intencji 
Ojca Świętego) przez wiernych szczerze pokutujących 
i miłością przynaglonych, który mogą ofiarować także 
przez wstawienie się za duszami wiernych przeby-
wających w Czyśćcu, jeśli nawiedzą w pielgrzymce 
Narodowe Sanktuarium Św. Józefa Kaliskiego i tam 
podczas sprawowanych uroczystości jubileuszowych 
jak i w naznaczonych modlitwach będą pobożnie 
uczestniczyć, albo przynajmniej przed cudownym 
obrazem św. Józefa przez odpowiedni czas zanosić 
będą pokorne prośby za wierność Polski do chrze-
ścijańskiego powołania, za kapłanów i zakonników, 
o uzyskanie nowych powołań oraz w obronie instytucji 
ludzkiej rodziny, której przykładem jest Święta Rodzina 
Jezusa, Maryi i Józefa. 
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 Wierni skrępowani starością, chorobą lub inną 
poważną przyczyną mogą w równym stopniu uzyskać 
odpust zupełny, gdy wyrzekną się jakiegokolwiek 
grzechu i zapewnią, że skoro tylko będzie to możliwe, 
spełnią trzy zwyczajne warunki odpustu, o których 
wyżej mowa, jeśli wobec jakiegokolwiek obrazu 
Patrona niebieskiego pobożnie odmówią wskazane 
modlitwy ofiarując miłosiernemu Bogu swoje cierpienia 
i niewygody. Dlatego więc, aby skuteczniej, przez 
wzgląd na miłość pasterską, uwidocznił się dostęp do 
otrzymania łaski Bożej przez posługę Kościoła, Pe-
nitencjaria usilnie prosi, aby kanonicy i inni kapłani, 
którym powierzona została posługa duszpasterska przy 
Sanktuarium z chętnym i ochoczym sercem oddawali 
się posłudze sakramentowi pokuty jak też i rozdzielaniu 
chorym komunii świętej. Wszystko to będzie obowią-
zywało przez cały Rok Świętego Józefa Kaliskiego. 
Bez względu na wszelkie przeciwne zarządzenia.

PATRON KOŚCIOŁA NASZYCH 
CZASÓW

 Gdy nadeszły trudne czasy dla Kościoła, Pius IX, 
„chcąc zawierzyć go szczególnej opiece świętego 
Patriarchy, ogłosił Józefa «Patronem Kościoła katolickie-
go»”. Wiedział, że akt ten nie był czymś przejściowym, 
ponieważ ze względu na wyjątkową godność, „jakiej 
Bóg udzielił najwierniejszemu słudze swemu, Kościół 
święty zawsze czcił i wychwalał, a po Najświętszej 
Pannie najgorętszym św. Józefa otaczał uwielbieniem, 
uciekając się do niego w największych potrzebach 
i niebezpieczeństwach”.

 Jakie są przyczyny tak wielkiej ufności? Leon XIII 
wyjaśnia je następująco: „Szczególna przyczyna tego, 
że św. Józef jest opiekunem Kościoła i że Kościół 
tak wiele się spodziewa po jego opiece i troskliwości, 
tkwi w tym, że był małżonkiem Maryi i domniema-
nym ojcem Jezusa Chrystusa ... Józef był prawnym 
i naturalnym stróżem, opiekunem i obrońcą Rodziny 
świętej ... Dlatego jest rzeczą słuszną i należy się 
św. Józefowi przede wszystkimi innymi, aby teraz swą 

niebieską potęgą strzegł i bronił Kościoła Chrystuso-
wego tak, jak ongiś najsumienniej strzegł Rodziny 
z Nazaretu, gdzie było tego potrzeba”.

 Trzeba modlić się o to orędownictwo; jest ono 
ustawicznie potrzebne Kościołowi nie tylko dla obrony 
przeciw pojawiającym się zagrożeniom, ale także 
i przede wszystkim dla umocnienia go w podejmowa-
niu zadania ewangelizacji świata i nowej ewangelizacji 
obejmującej „kraje i narody, w których niegdyś religia 
i życie chrześcijańskie kwitły ... dzisiaj wystawione są 
na ciężką próbę”. Aby nieść po raz pierwszy prawdę 
o Chrystusie, lub głosić ją ponownie tam, gdzie została 
zaniedbana czy zapomniana, Kościół potrzebuje szcze-
gólnej „mocy z wysokości” , będącej z pewnością darem 
Ducha Pańskiego, jak również owocem wstawiennictwa 
i przykładu jego Świętych.

 Pokładając ufność w przemożnym wstawiennictwie 
św. Józefa, Kościół widzi w nim również wspaniały 
wzór nie tylko dla poszczególnych stanów życia, ale 
dla całej chrześcijańskiej wspólnoty, niezależnie od 
warunków życia i zadań, jakie w niej pełni każdy 
z wiernych. […]

 Już przed stu laty papież Leon XIII wezwał świat 
katolicki do modlitwy o opiekę św. Józefa, patrona 
całego Kościoła. Encyklika Quamquam pluries 
odwoływała się do tej „troskliwości ojcowskiej”, jaką 
św. Józef „otaczał Dziecię Jezus”, i jako „Opatrznościo-
wemu Stróżowi Bożej Rodziny” polecała mu całe to 
„dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył swoja krwią”. 
Od tego czasu Kościół błaga o opiekę św. Józefa „przez 
tę miłość, która łączyła Go z Niepokalaną Dziewica 
Bogurodzicą”, i poleca mu wszystkie swoje troski 
i zagrożenia wielkie ludzkiej rodziny.

 Dziś także mamy wiele powodów, aby tak samo 
się modlić: „Oddal od nas ukochany Ojcze, wszelką 
zarazę błędów i zepsucia ... przybądź nam łaskawie 
z  pomocą niebiańską w walce  z mocami  ciemności 
... a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus od niebez-
pieczeństwa, które groziło Jego życiu tak teraz broń 
Kościoła  Bożego  od  wrogich  zasadzek  i  wszelkiej 

Dar mądrości uczy posłuszeństwa woli Bożej, aby 
rozpoznać dobro wśród zła. Poucza w chwilach decydu-
jących wyborów moralnych. Pomaga oczyścić motywacje 
z instynktów obciążonych przez skutki grzechu pierworodnego. 
Kieruje życiem według planu szczęścia ustalonego przez Boga, 
ponieważ jednoczy z Jego myślami i Opatrznością.
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przeciwności”. Dziś też mamy nieustanne powody do 
tego, aby św. Józefowi polecać każdego człowieka.

 Jest moim gorącym życzeniem, aby niniejsze przypo-
mnienie postaci św. Józefa odnowiło w nas także pamięć 
tej modlitwy, jaką przed stu laty mój Poprzednik polecił 
do niego zanosić. Z pewnością bowiem modlitwa ta, 
a przede wszystkim sama postać Józefa z Nazaretu 
nabiera dla Kościoła naszych czasów szczególnej aktual-
ności w związku z nowym Tysiącleciem chrześcijaństwa.

[…] Niech św. Józef stanie się dla wszystkich szcze-
gólnym nauczycielem uczestnictwa w mesjańskiej misji 
Chrystusa, która jest w Kościele udziałem każdego 
i wszystkich: małżonków i rodziców, ludzi żyjących 
z pracy rąk czy też z jakiejkolwiek innej pracy, osób 
powołanych do życia kontemplacyjne go, jak i do 
apostolstwa.

 Mąż sprawiedliwy, który nosił w sobie całe dzie-
dzictwo Starego Przymierza, równocześnie został wpro-
wadzony przez Boga w początki Przymierza Nowego 
i Wiecznego w Jezusie Chrystusie. Niech nam ukazuje 
drogi  tego  zbawczego  Przymierza  w  trzecim  Ty-
siącleciu,  w  którym ma  trwać  i  dalej  się  rozwijać 
„pełnia czasu” związana z niewysłowioną tajemnicą 
Wcielenia Słowa.

 Niech św. Józef wyprasza Kościołowi i światu, 
każdemu z nas, błogosławieństwo Ojca i Syna i Ducha 
Świętego. 

 Jan Paweł II, z ADHORTACJI APOSTOLSKIEJ 
REDEMPTORIS CUSTOS

 W tę czwartą niedzielę Adwentu Ewangelia św. 
Mateusza opowiada, jak to było z narodzeniem Jezusa 
z punktu widzenia św. Józefa. (…) Święty Józef jest 
przedstawiony jako „człowiek prawy” (Mt 1,19), wierny 
prawu Boga, gotów pełnić Jego wolę. Dlatego wkracza 
w tajemnicę Wcielenia, gdy anioł Pana, ukazując mu 
się we śnie, oznajmia mu: „Józefie, synu Dawida, nie 
bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem 
z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi 
syna, któremu nadasz imię JEZUS. On bowiem zbawi 

swój lud od jego grzechów” (Mt 1,20-21). Odrzucając 
myśl o potajemnym oddaleniu Maryi, bierze ją do siebie, 
gdyż obecnie jego oczy widzą w niej dzieło Boże.

 Święty Ambroży stwierdza w komentarzu, że 
„w Józefie objawiła się nam urok i postać męża spra-
wiedliwego, aby jeszcze godniejsza stała się jego cecha 
jako świadka. Nie mógł on skalać świątyni Ducha 
Świętego, Matki Pana, płodnego łona tajemnicy”. Choć 
doświadczany wątpliwościami, Józef działa „jak mu 
nakazał anioł Pana”, mając pewność, że wypełnia 
słuszną sprawę. Również nadając imię „Jezus” temu 
Dzieciątku, które rządzi całym wszechświatem, staje 
on w szeregu sług pokornych i wiernych, podobny 
aniołom i prorokom, podobny męczennikom i apostołom 
– jak opiewają to starożytne hymny wschodnie. Święty 
Józef głosi cuda Pana, świadcząc o dziewictwie Maryi, 
bezinteresownym działaniu Bogu i strzegąc ziemskiego 
życia Mesjasza. Czcimy więc prawnego ojca Jezusa, 
w nim bowiem kształtuje  się  człowiek nowy,  który 
spogląda z ufnością i odwagą w przyszłość, nie idzie 
za własnymi planami, ale całkowicie ufa nieskończo-
nemu miłosierdziu Tego, który potwierdza proroctwa 
i  otwiera  czas  zbawienia.

Drodzy przyjaciele,
świętemu Józefowi, powszechnemu patronowi 

Kościoła, pragnę zawierzyć wszystkich duszpaste-
rzy, zachęcając ich do przedstawiania „chrześcijanom 
i całemu światu z pokorą każdego dnia słów i gestów 
Chrystusa”. Oby nasze życie mogło coraz bardziej 
przylegać do Osoby Jezusa właśnie dlatego, że „Ten, 
który jest Słowem, On sam przyjmuje ciało, pochodzi od 
Boga jako człowiek i przybiera na siebie całe istnienie 
ludzkie, niesie je do słowa Bożego”. Błagajmy ufnie 
Maryję  Pannę,  pełną  łaski  „ozdobę  Boga”,  aby 
w czasie tak bliskiego Bożego Narodzenia nasze oczy 
otwierały się i widziały Jezusa, a serca radowały się 
w  czasie  tego  cudownego  spotkania miłości. 

Benedykt XVI,
modlitwa  Anioł Pański ,19.12.2010r.

 Ostatecznie dar mądrości, kształtując świadomość 
i budząc upodobanie człowieka w sprawach boskich, 
prowadzi ku świętości. Główną zaś przeszkodą 
w działaniu daru mądrości jest obojętność oraz pycha, która 
odrzuca mądrość wpisaną przez Boga we wszechświat.
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Dar rozumu to nadprzyrodzony dar umożliwiający rozumienie 
świata wykraczające daleko ponad poznanie zmysłowe. Dar ten 
wynika ze wspaniałomyślnego zaproszenia człowieka do uczest-
nictwa w poznaniu charakteryzującym samego Boga. To zdolność, 
która sprawia, że Boże słowa słyszy się od wewnątrz. 

Myśląc sercem…
WŚRÓD NOCNEJ CISZY

 Tak cicho, że aż dudni w uszach… Co tak dudni, 
jeżeli tak cicho? Życie w nas hałasuje. Serce pracuje, 
nurt krwi w nas krąży, płuca tlen tłoczą, pokarm się 
zamienia w energię. Bogate życie wewnętrzne po drugiej 
stronie skóry.  Na co dzień rzadko absorbuje, bo tyle się 
dzieje na zewnątrz. Miasto „tętni życiem” - samochody, 
autobusy, czasem tramwaje, odgłos dawno odleciałego 
samolotu, ryk reklamy błyskawicznej pożyczki na rzecz 
niezbędną do szczęścia i tupot setek butów z ludźmi 
w środku. To męczy, więc można się odgrodzić od 
tego publicznego hałasu hałasem osobistym, niemalże 
intymnym, prosto w ucho. Dwa głośniczki wciśnięte 
w mózg potrafią tak skutecznie odgrodzić od świata, 
że wymyślono świetlne ostrzeżenia  wmontowane 
w chodniki i ulice, aby człowiek nie wszedł pod pędzący 
samochód. W takim przypadku człowiek świadomy 
swojej głuchoty jest bezpieczniejszy ponieważ zdając 
sobie sprawę z zagrożenia zwraca na nie szczególniej-
szą uwagę.

 Motywem kilku fabuł jest ludzkość nagle pozbawiona 
wzroku (wirus, promieniowanie, nieudany ekspery-
ment), pośród której dotychczasowi ślepcy stają się 
przewodnikami dla niespodziewanie oślepłych, a słabo 
widzący okazują się jedynym pomostem ze światem 
obrazów. 

 Bóg kształtując naród izraelski, wyprowadza go na 
pustynię, aby nauczyć go Swojego głosu. „A swój lud 
wyprowadził jak owce i powiódł przez pustynię jak 
trzodę”(Ps 78,52). Z dala od zgiełku ówczesnych cy-
wilizacji, Żydzi muszą się zmierzyć przy pomocy łaski 
Bożej ze swoimi słabościami. „On prowadził swój lud 
przez pustynię, bo Jego łaska na wieki” (Ps 136,16).  
Czterdzieści lat trwało to szkolenie, aż się nauczyli 
głosu Boga i stali się nośnikiem-głośnikiem Objawienia. 
I nauczyli się, że Najwyższego należy szukać z dala 
od światowego hałasu, najlepiej na pustyni. 

 Dlaczego Bóg posyła proroków, 
z Janem Chrzcicielem na czele, 
na pustkowie? Dlaczego nie do Rzymu – centrum 
świata, albo na ateńską agorę, lub przynajmniej na ulice 
świętego miasta Jeruzalem? Dlaczego głos wołającego 
na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla 
Niego ścieżki? Dlaczego Jan Chrzciciel wystąpił na 
pustyni a nie na scenie teatru?

 Ponieważ Bóg nie szuka wyznawców. To nie my 
jesteśmy potrzebni Bogu, lecz On jest niezbędny dla 
naszego istnienia. On jest naszym życiem - „Tak mówi 
Pan do domu Izraela: Szukajcie Mnie, a żyć będziecie” 
( Am 5,4). Żałośnie i arogancko brzmią deklaracje, 
że to nasza wiara kształtuje Boga, że nasza wiara 
w Niego nadaje sens Jego istnieniu, że właściwie to Bóg 
powinien być nam wdzięczny, że w Niego wierzymy. 

 „Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie 
Go, dopóki jest blisko!” (Iz 55,6).  Przecież całe 
nasze życie jest poszukiwaniem – oczekiwaniem: na 
śniadanie, obiad i kolację; na spotkanie i na rozstanie; 
na wyjście z domu i na przyjście do domu; na wypłatę 
i na jej wydanie; na miłość i na jej owocowanie. Ciągle 
czegoś szukamy w domu, w pracy, na wakacjach, po 
galeriach, w małych sklepikach i wielkopowierzchnio-
wych marketach. Zawsze szukamy szczęścia lub jego 
namiastki nie zawsze wiedząc, że szukamy Boga. Ileż 
razy Jezus mówił, że „bliskie jest królestwo Boże?”. 
Wystarczy tylko nawrócić myślenie i uwierzyć w Dobrą 
Nowinę.  Ale do tego trzeba usłyszeć własne myśli. 

 Przecież nie raz byliśmy w sytuacji, w której 
musieliśmy z kimś wyjść poza towarzystwo, poza hałas, 
aby z kimś porozmawiać, ”bo tu nic nie słychać”.  
Grupki stojące pod salą weselną, przed dyskoteką, 
w palarni za halą produkcyjną lub po prostu – „Panie, 
wyłącz ten traktor, bo nic nie słychać!!! – Nic nie 
słychać, bo traktor chodzi!!!”.
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Dar rozumu potrzebny jest, aby odczytać wolę Bożą względem 
siebie, czyli w jaki sposób żyć. Umożliwia też rozumienie 
słowa Bożego i przyjęcie Objawienia. Dzięki niemu Ewangelia 
i Prawo stają się jasne i Są żywym i motywującym punktem 
odniesienia w życiu.

U Sióstr …
 Jak ktoś chce usłyszeć Boga musi wyłączyć hałas 

świata. Musi wyłączyć hałas własnych myśli. Można 
się tego nauczyć. Mamy od Kogo: „Uczcie się ode 
Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdzie-
cie ukojenie dla dusz waszych. (…) Szczęśliwi cisi, 
albowiem oni na własność posiądą ziemię” (Mt 5, 5; 
11,30).  Znamy z naszej rzeczywistości milczące marsze 
protestu przeciwko zbrodni – wobec śmierci ucznia, 
kibica, dziecka lub bezsensownej katastrofie. Z drugiej 
strony rozwrzeszczany ryk czarnej lub tęczowej mani-
festacji, często z wulgarnym przekazem, jakby chciał 
zagłuszyć krzyczące sumienie lub przestraszyć prawdę.

 Niejeden turysta – wędrowiec, patrząc ze szlaku na 
Żabnicę westchnął – „Ale tu cisza”. A zimą szczegól-
nie, gdy tylko od czasu do czasu myszołów w górze 
zapiszczy albo dzięcioł puści serię dziobem w drzewo. 
No chyba, że akurat wiatr się weźmie za sprzątanie hali. 
Ale wtedy warto poczekać, bo a nóż uda się spotkać 
ze Stwórcą i Święta Księga znowu ożyje: 

 „Pan rzekł do Eliasza : Wyjdź, aby stanąć na górze 
wobec Pana! A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura 
rozwalająca góry i druzgocąca skały szła przed Panem; 
ale Pana nie było w wichurze. A po wichurze - trzęsienie 
ziemi: Pana nie było w trzęsieniu ziemi.  Po trzęsieniu 
ziemi powstał ogień: Pana nie było w ogniu. A po tym 
ogniu - szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz 
go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł 
i stanął przy wejściu do groty. A wtedy rozległ się 
głos mówiący do niego: Co ty tu robisz, Eliaszu? 
(1 Krl 19, 20nn).

 Dobrze usłyszeć Boga, który nie dość, że 
mnie zauważy, to jeszcze się zatroszczy. Tylko ile 
w naszych spotkaniach z Bogiem, w naszej modlitwie 
jest słuchania? Ile na kolanach dajemy Bogu czasu, żeby 
do nas przemówił, skoro nieustannie nawołuje „słuchaj 
Izraelu”. Przecież jesteśmy prawowitymi spadkobier-
cami Narodu Wybranego i nam też Bóg ma cały czas 
coś do powiedzenia.  I chyba po to odtwarzamy tamtą 
Betlejemską Noc, żeby wśród nocnej ciszy jeszcze raz w 
swoim życiu usłyszeć głos: „Wstańcie, Bóg się rodzi!”.

Andrzej Dżoń

MIŁOŚĆ, KTÓRA NIE 
SZUKA WZAJEMNOŚCI 
ZAKOŃCZENIE ROKU BRATA ALBERTA -  

BRAT ALBERT A MOJE POWOŁANIE

 Dobiegł  końca  rok  liturgiczny  2017,  który  był 
Rokiem  św.  Brata Alberta. Minęło 100 lat od jego 
śmierci i ponad 30 lat odkąd jestem duchową córką 
Św. Br. Alberta.

 Mając 18 lat wstąpiłam do Zgromadzenia Sióstr 
Albertynek Posługujących Ubogim. Pociągnął manie 
i zachwycił ten Szary Mnich. Jego prostota, ciepło 
spojrzenia i dłoń wyciągnięta z chlebem w kierunku 
tych, których świat nie zauważa; nie chce zauważać, 
albo wręcz się wstydzi. Biedni, kalecy, bezdomni, 
którzy często samych siebie nie akceptują. Jest ktoś, 
kto ich kocha, zatrzymuje się, by dać im samego 
siebie, swój czas, uwagę, dobre słowo, dach nad 
głową, gorący posiłek. To  jest  miłość,  która  nie 
szuka wzajemności,  szuka najbiedniejszych, by  ich 
podźwignąć,  zająć  się  nimi.  To  mnie  zachwyciło 
w Bracie Albercie.

 Jako nastolatka, zadawałam sobie pytania: co dalej 
robić, jaką obrać drogę, w jakim iść kierunku; by 
nie widzieć tylko siebie, ale patrzeć szerzej, by nie 
ograniczać się tylko do czterech ścian własnego gniazda 
rodzinnego, by zrobić w życiu coś co zaowocuje na 
wieczność. Takie pragnienia rodziły się w moim sercu 
i w moich myślach. Umieścił  je tam Ktoś, kto powołał 
mnie zanim zaczęłam istnieć. To jest Bóg- źródło 
wszelkiego stworzenia i każdego ludzkiego istnienia.  
Rodzice są tylko narzędziami w ręku Boga.  To Bóg 
dał mi łaskę powołania, bym mogła się w pełni zre-
alizować,  rozwinąć,  nauczyć  kochać  Jego Miłością 
i w ten sposób zmierzać w kierunku Nieba. Powołanie 
zakonne, to jedno z wielu dróg, którym można pójść 
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Dar rady zachęca do zaufania natchnieniom Ducha Świętego 
w sytuacjach wymagających podjęcia decyzji, zwłaszcza takich, 
które mają charakter ostateczny. Duch Święty jest najlepszym 
Doradcą. On działa „od wewnątrz”, w sumieniu. Przez to „ewan-
gelizuje nasze wybory”. Inspiruje marzenia i plany; także wtedy, 
gdy na niektóre nie pozwala (por. Dz 16, 6-7). Wskazuje właściwe 

do celu i zarazem źródła wszelkiej miłości. Piszę 
o wielu drogach, bo też rozważałam możliwość 
założenia rodziny. To też jest powołanie, droga, 
a niektórzy mówią, że to też zakon, nieraz cięższy od 
tego formalnego. 

 Teraz bliżej o moim spotkaniu z Bratem Albertem. 
Do zakonu chciałam wstąpić już po ukończeniu szkoły 
podstawowej. Miałam dylemat, jakie zgromadzenie 
wybrać. Byłam pewna, że czynne a nie klauzurowe. 
Wiedziałem, że jest dużo zgromadzeń; że aż ponad 
sto, dowiedziałam się znacznie później. Postanowi-
łam sobie, że pierwszy adres, jaki otrzymam, będzie 
dla manie odpowiednim miejscem. Pierwsze namiary 
otrzymałam do Sióstr Albertynek z Krakowa. Napisałam 
do nich list, odpowiedz przyszła pozytywna, jednak nie 
wstąpiłam od razu. Muszę zaznaczyć, że było to tuż 
po stanie wojennym i moja mama, namówiona przez 
rodzinę, sprzeciwiła się temu. Główny argument był 
taki, że jestem zbyt młoda na podejmowanie takich 
życiowo ważnych decyzji. Rodzina twierdziła, że jeśli 
autentycznie mam powołanie, to nie zginie; pójdę, jak 
będę pełnoletnia. Musiałam się z tym pogodzić, poszłam 
do szkoły zawodowej. Tam na lekcji religii ksiądz 
katecheta wyświetlał nam przeźrocza o Br. Albercie, 
ponieważ zbliżała się jego beatyfikacja. W ten sposób 
bliżej poznałam charyzmat interesującego mnie Zgro-
madzenia zakonnego. Przyszedł czas na kolejne pytania, 
czy ja potrafię tak żyć? Czy to jest moje miejsce? Czy 
tego ode mnie chce Bóg?

 Na koniec szkoły zawodowej, ksiądz zabrał nas 
autokarem do Częstochowy, żeby u stóp Maryi Matki 
dziękować i prosić o światło, co do dalszej drogi życia. 
Tam poszłam do ośrodka powołaniowego

i poprosiłam album Sióstr Albertynek. Długo nie 
mogli go znaleźć, co wcale mnie nie zniechęciło, wręcz 
odwrotnie, coraz bardziej, tak wewnętrznie, nabierałam 
pewności, że chcę podjąć taki styl życia. Modliłam 
się gorąco przed obrazem Czarnej Madonny, by nie 
zmarnować życia, by wybrać właściwą drogę. Byłam 
już pełnoletnia i mogłam sama podjąć decyzję. Wreszcie 
nadszedł czas realizacji, wcześnie podjętych zamiarów.

 Jestem w tym Zgromadzeniu, czuję się duchową 
córką św. Br. Alberta. Jest to miejsce, gdzie mogę się 
zrealizować. Mój OBLUBIENIEC jest zawsze ze mną, 
w chwilach radosnych i smutnych, w różnego rodzaju 
doświadczeniach. U  stóp  tabernakulum  uczę  się 
miłości, zapominania o sobie. Uczę się ciągle na nowo 
życia, sensu istnienia. Czerpię ze źródła, którym jest 
sam Jezus Chrystus i razem zmierzamy w kierunku 
nieba  i  Boga  Ojca.  Na  tej  drodze  przyświeca  mi 
święty Brat Albert.
Proszę o modlitwę, bym ja, jak i całe nasze Zgro-

madzenie było zawsze wierne Bogu i charyzmatowi 
św. Brata Alberta.

 S. Kinga- Grażyna Mrozek

NA MIŁOŚĆ 
MOŻNA ODPOWIEDZIEĆ 

JEDYNIE MIŁOŚCIĄ
Jubileusz 25-lecia  ślubów 

zakonnych  s. Laury
(Kazanie ks. Marcela)

 W  roku  100  lecia  objawień  fatimskich,  w  ten 
dzień sobotni poświęcony w sposób szczególny Matce 
Bożej, pragniemy razem z Maryją wyśpiewać Panu 
Bogu  Magnificat,  hymn  dziękczynienia  za  życie, 
powołanie i 25 lat profesji zakonnej s. Marii Laury. 
Czynimy to w tej wspólnocie Eucharystycznej, którą 
tworzą zaproszeni goście i najbliższa Rodzina s. Laury 
razem z mamusią, tworzą tę Eucharystyczną wspólnotę 
także siostry ze Zgromadzenia Sióstr Klarysek od 
Wieczystej Adoracji z Matką Przełożoną, zaproszone 
siostry Albertynki, zaproszeni kapłani. 

 Każdy jubileusz charakteryzuje się przede wszystkim 
postawą dziękczynienia. Takiej postawy uczy nas dzisiaj 
Maryja, która nawiedzając swoich krewnych, szła do 
Elżbiety i Zachariasza, uwielbia Boga za wielkie rzeczy, 
które uczynił w jej życiu. Cała liturgia słowa w tej 
Mszy św. dziękczynnej jest przesycona właśnie taką 
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osoby, środki i rozwiązania najlepiej służące osiągnięciu zbawienia.
Ten Dar miał na myśli Chrystus, kiedy napominał uczniów: 

„Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie 
mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam podane, co 
macie mówić. Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch 
Ojca waszego będzie mówił przez was” (Mt 10,19-20). 

postawą. Przede wszystkim rozważając Boże Słowo, 
uświadamiamy sobie prawdę o tym jaki jest Bóg, kim 
jest Bóg. 

 W pierwszym czytaniu odnajdujemy Boga, który 
jest bardzo dobry, miłosierny, który obdarza człowieka 
mnóstwem łask, którego miłość i łaskawość nas 
wykupiła. Który jak dobry Ojciec bierze swoje dzieci, 
nas, ciebie i mnie, i niesie przez życie. Święty Paweł 
w drugim czytaniu mówi nam o wielkości Boga, 
który umacnia nas w dobrych decyzjach i w dobrych 
wyborach. W tym właśnie wyraża się miłość Boga ku 
dobru człowieka. 

 Bóg  jest  wierny  przymierzu  miłości, które 
w sposób ostateczny przypieczętował krwią Swojego 
Syna naszego Pana Jezusa Chrystusa. Każda Msza 
święta, w której uczestniczymy przypomina nam o tym 

przymierzu miłości. To właśnie tu i teraz uobecniamy, 
przeżywamy cierpienie i śmierć Jezusa, Jego Chwalebne 
Zmartwychwstanie. To w Jezusie Chrystusie ukrzyżowa-
nym i zmartwychwstałym odnajdujemy łaskę i pokój, 
a także swoje najgłębsze powołanie. Powołanie do 
wspólnoty z Bogiem. Powołanie, które otrzymaliśmy 
na Chrzcie świętym wraz z wszelką łaską, z wszelkimi 
możliwościami, darami potrzebnymi do  życia w tej 
wspólnocie z Bogiem Ojcem. To jest powołanie wspólne 
wszystkim, którzy przez Chrzest odrodzili się do nowego 
życia. Powołanie do świętości. Możemy je realizować 
na różnych drogach życia w małżeństwie, kapłaństwie, 
w życiu konsekrowanym. 

 Dzisiaj w sposób szczególny dziękujemy Bogu za 
to, że powołał s. Laurę do wspólnoty ze Swoim Synem 
na drodze życia zakonnego, na drodze życia rad ewan-
gelicznych: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Kiedy 
Pan Bóg powołuje  do szczególnej więzi miłości, jaką 
jest życie konsekrowane, to po pierwsze - komunikuje 
człowiekowi, jak bardzo go kocha. Kocha nie za coś, 
nie dla jakichś szczególnych walorów, zalet, ale kocha 
całkowicie  bezinteresownie,  kocha mimo wszystko. 
To z jednej strony, a z drugiej strony Pan Bóg pokłada 
zaufanie  w  człowieku, że on powołanie właściwie 
rozezna, że je zrealizuje z Bożą łaską. 
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Dar umiejętności umożliwia dostrzeganie znaków Bożych 
w stworzeniach, które wskazują na swojego Stwórcę. Następuje 
rozpoznanie zależności wszystkich stworzeń od Boga. Dar umiejęt-
ności pozwala dostrzec w ich logicznej strukturze i pięknie wdzięk 
samego Boga, który jest źródłem i sumą wszelkiego piękna. Dzięki 
temu człowiek - jeżeli jest uczciwym obserwatorem -potrafi zająć 
właściwe miejsce pomiędzy stworzeniami a Stwórcą i spontanicznie 
zaczyna chwalić Boga.

 Benedykt XVI w orędziu na światowy dzień 
młodych, o powołanych do kapłaństwa i życia konse-
krowanego w 2009 roku napisał między innymi takie 
słowa: „Raz jeszcze warto podkreślić, 
że odpowiedź człowieka na Boże 
powołanie, kiedy jesteśmy świadomi 
tego, że to Bóg  powołał  z  własnej 
inicjatywy,  że  to  On  prowadzi 
do  końca  Swój  plan  zbawienia, 
nie  przyjmuje  formy  wyracho-
wania  i  kalkulacji  leniwego  sługi, 
który  ze  strachu  ukrywa  w  ziemi 
powierzone mu talenty, lecz wyraża 
się w ochoczym pójściem za Panem, 
jak to uczynił Piotr.  Piotr, który na 
słowo Zbawiciela, kiedy nie zawahał 
się ponownie zarzucić sieci, chociaż 
przez całą noc trudził się na chleb”. 

 Drodzy, w tym kontekście widzimy 
jasno, że ta tajemnica powołania 
do życia konsekrowanego jawi się 
tutaj w ufności, zaufania Boga do 
człowieka i zaufania człowieka, który 
wierzy Bożej obietnicy i odpowiada 
w sposób godny na Jego sowa. Dzisiaj 
z s. Laurą dziękujemy Panu Bogu za 
łaskę powołania, a także za to, że uzdolnił ją i nadal 
uzdalnia do odpowiedzi na Jego miłość. 

 To już 25 lat Siostro, jak odpowiadasz na tę miłość. 
To  jest  miłość  oblubieńcza.  Wiesz  jak  to  czynić. 
Na  miłość  można  odpowiedzieć  jedynie  miłością. 
Ta odpowiedź realizuje się w konkretnym środowisku, 
we wspólnocie sióstr Klarysek od wieczystej Adoracji. 
Ta wspólnota jest dzisiaj miejscem, przestrzenią uwiel-
bienia Boga, jest ona jednocześnie dzisiaj od święta 
i na co dzień bardziej miejscem do dawania świadectwa 
o działaniu Boga. To właśnie w  relacji  z  drugim 
człowiekiem  mogę  odkrywać  ile  dobra  złożył  Bóg 
w moim sercu i w sercu bliźniego. To między innymi 

obszar, w którym mogę poznać również i swoje wady, 
słabości, aby je można wykorzenić. To we wspólnocie 
mogę wielbić i otrzymywać. Rozwijać swoje czło-

wieczeństwo i stawać się świadkiem 
dla innych. To we wspólnocie obecny 
jest Pan, którego możemy wysławiać. 
Do tego wysławiania zaprasza nas 
dzisiaj psalmista, ileż w tym Psalmie 
jest zachwytu nad Bożą dobrocią, 
a jednocześnie rozpoznajemy także 
i to, że Bóg pragnie, abyśmy Go 
uwielbiali i wysławiali. To jest nasza 
odpowiedź na te wielkie rzeczy, jakie 
uczynił w sercu Siostry. Wysławiać, 
błogosławić, głosić, rozpowiadać, 
mówić, zwiastować, przekazywać 
pamięć, wielbić Pana. 

 Drodzy, chciałem zaświadczyć, 
o takiej wielkiej łasce, która stała 
się udziałem s. Laury, kiedy kilka-
naście lat temu praktycznie stała na 
progu śmierci, powalona przez króla 
śmierci. Wielu ludzi się wtedy modliło 
i Pan Bóg, rzeczywiście tak można 
powiedzieć, zrobił cud i pozwolił Jej 
dzisiaj cieszyć się tym pięknym Ju-

bileuszem. I chociaż swoją miłość ku Tobie, siostro 
Lauro, Pan raczej teraz wyraził przez krzyż, to również 
i wtedy rozpoznajemy, że obdarzył Cię łaską, że możesz 
dzisiaj ponownie wypowiedzieć swoje tak i ponowić 
swoją konsekrację.  Myślę, że to jest kolejny cud Bożej 
miłości wobec Ciebie. 

 Niech umocnieniem dla Ciebie będą również 
słowa osoby, która jest szczególnie droga dla zgro-
madzenia, w którym Bóg wkroczył w Twoje życie. 
A mianowicie Sługi Bożej Matki Marii od Krzyża, 
Ludwiki Morawskiej, to ona właśnie przeszczepiła 
do Polski powstałe we Francji Zgromadzenie Sióstr 
Klarysek od Wieczystej Adoracji. Możemy ją nazwać 
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Skutkiem tego daru jest umiejętność takiego życia, w którym 
korzystanie z dóbr tego świata jest zgodne z zamysłem Bożym.  
Dar ten ofiaruje światło wskazujące, co jest wiarygodne na 
drodze do zbawienia. Uczy przewidywania i wartościowania 
wydarzeń w świetle Bożej Opatrzności. Chodzi o umiejętność 
życia zgodnie z własną kondycją i radowania się z Bożych 
zamiarów względem nas.

waszą współzałożycielką i fundatorką w Polsce. Matka 
Maria od Krzyża napisała do jednej z sióstr: „Idź 
swobodnie drogą krzyża. Miłość musi  być  ukrzyżo-
wana.  To  dar  Jezusa  dany  miłości  ukrzyżowanej. 
Więc  łamiąc  wadę  swego  charakteru  dla  miłości 
Bożej  powiększasz w  swoim  sercu  tę miłość,  która 
jest zwana Jezusem z Krzyża.  Na każdym kroku, w 
każdej cnocie naszej obowiązkowości, mamy okazję do 
powiększania miłości. Każda osoba jest aktem miłości, 
ale nie to, co z mej, ale to, co z woli Bożej jest u nas w 
krzyżu. Pilnuj tych cnót w swoim obowiązku dla Bożej 
miłości, a znajdziesz w codziennym spełnianiu swoich 

obowiązków w życiu sposób naśladowania  Pana Jezusa, 
który w Eucharystii Najświętszej prowadził także życie 
jednostajne pozornie, a który jedynie miłością oddycha”. 

 Siostro Mario Lauro, dziękując dobremu Bogu za 
Twoje „Tak” wypowiedziane w ślubach 25 lat temu, 
które za chwilę wypowiesz jeszcze raz, ponawiając 
swoje śluby. Łączymy się z Tobą w dziękczynieniu 
za mnóstwo łask, jakimi Cię Bóg obdarował i nadal 
Cię darzy i życzymy Ci, abyś poprzez wpatrywanie się 
w Jego Oblicze, kiedy jesteś przed Nim na adoracji, 
kiedy jesteś przed Nim w służbie współsiostrze, abyś 
tak oddychała miłością. Niech tak się stanie. Amen! 

ŻYWY RÓŻANIEC 
– ŻYWY KOŚCIÓŁ – ŻYWA WIARA

RÓŻA DZIECI FATIMSKICH
Modlitwa różańcowa uczniów Szkoły Podstawowej im. 

Partyzantów Polskich w Żabnicy- Róża Dzieci Fatimskich
 W  100-lecie  objawień  fatimskich  powstała  w  naszej 

szkole  pierwsza  róża  różańcowa,  którą  tworzą  uczniowie 
począwszy od klasy czwartej. Z dniem pierwszego paździer-
nika tego roku, przed nabożeństwem różańcowym w naszym 
parafialnym kościele, zostały poświęcone przez ks. Proboszcza 
Jacka Jaskiernię tajemnice różańcowe i przekazane uczniom 
z Róży Dzieci Fatimskich. 

 13 października 2017 r. uczestniczyliśmy w uroczystym Na-
bożeństwie Fatimskim, a uczniowie otrzymali od ks. wikarego 
Jarosława Bielesza różańce przywiezione z Fatimy. Od trzech 
miesięcy trwa w modlitwie różańcowej 20 uczniów, a od 
grudnia dołączyła do nas kolejna piątka ochotników. 

 W listopadzie i grudniu prowadziliśmy modlitwę różańcową 
w naszym parafialnym kościele i postaramy się tak nadal 
spotykać raz w miesiącu na wspólnej modlitwie. Róża Dzieci 
Fatimskich funkcjonuje tak,  jak róże różańcowe dorosłych 
w naszej parafii. 



str. 14    

IDŹ ogłoś to po górach

Dar męstwa  wpływa na wolę, która podejmuje się wielkich zadań ze 
względu na Boga. Celem oddziaływania tego daru są duchowe dobra, 
których zdobycie wymaga wysiłku. Przejawami tego daru są odwaga 
i wytrwałość, czyli determinacja w działaniu na drodze do świętości. 
Męstwo oznacza tu moc konieczną do dawania świadectwa wierze, nawet 
za cenę cierpienia. Taka postawa zdumiewa otoczenie. Dominuje dążenie 
do wypełnienia woli Bożej za wszelką cenę. Z jednej strony jest poczucie 
własnej słabości, ale z drugiej pewność oparta na zaufaniu Bogu.

Wiktoria Piwowarczyk kl.  5b
Kinga Kupczak     kl.  5b
Natalia Tetłak      kl.  5b
Daria Pilorz      kl.  5b
Gabryjela Wojtyła    kl.  5b
Anita Wojciuch     kl.  5b
Anna Wojtyła      kl.  5a
Karolina Pochopień    kl.  5a
Martyna Dudka     kl.  5a
Julia Tracz      kl.  4b
Karolina Motyka    kl.  4b
Paulina Krzus      kl.  4b
Magdalena Pawlik    kl.  4b
Emilia Wolna      kl.  4a
Zofia Motyka      kl.  4a
Julia Kubica      kl.  4a
Paulina Żółty      kl.  4a
Weronika Śleziak    kl.  4a
Dominik Szatanik    kl.  5b
Michał Kozieł      kl.  4b
Wojciech Kupczak    kl.  4a
Bartłomiej Motyka  kl.  4a
Robert Maciejowski    kl.  4a
Michał Motyka      kl.  6
Jarosław Czerwinski    kl.  7a

Róża 
Dzieci Fatimskich

 Tajemnice różańcowe uczniowie na początku każdego 
miesiąca wymieniają w szkole. Motywacją do modlitwy jak i 
dowodem odmawiania każdego dnia jednego dziesiątka różańca, 
są zamalowane kłosy zbóż- jedno ziarno w kłosie, to jeden dzień 
danego miesiąca i odmówiony dziesiątek różańca. Każdy członek 
,,szkolnej’’ róży różańcowej otrzymuje taki kłos na początku 
danego miesiąca, a na końcu oddaje zamalowany i podpisany.

  Serce pełne wymalowanych kłosów z miesiąca października 
zostało w listopadzie złożone przy figurze Matki Bożej z Fatimy 
w naszym kościele, podczas modlitwy różańcowej uczniów.

  Obecnie tajemnice różańcowe odmawiają uczniowie z klasy 
od 4 do 7 naszej szkoły, a są to:

 Mamy nadzieję, że Róża Dzieci Fatimskich wytrwa 
w modlitwie różańcowej i będzie nadal ,,rozkwitać” przyjmując 
kolejnych członków. Pomaga nam wytrwać na modlitwie 
wsparcie duchowe naszych kapłanów, którzy wielokrotnie 
podczas nabożeństw w naszym parafialnym kościele podkre-
ślali, jak ważna jest modlitwa różańcowa dzieci, bo to przecież 
dzieciom objawiła się w Fatimie Matka Boża, przekazała im 
swoje tajemnice i gorącą prośbę o odmawianie  różańca :

 ,,13 czerwca 1917 - drugie objawienie się Matki Bożej-  po 
odmówieniu różańca z Hiacyntą, Franciszkiem i innymi osobami, 
które były obecne, zobaczyliśmy znowu odblask światła, które 
się zbliżało (to cośmy nazwali błyskawicą), i następnie ponad 
dębem skalnym Matkę Bożą, zupełnie podobną do postaci z maja.

- Czego Pani sobie życzy ode mnie? - pytała Łucja Matkę Bożą.
- Chcę, żebyście przyszli tutaj dnia 13 przyszłego miesiąca, 

żebyście  codziennie odmawiali  różaniec...
  Na kartach Pisma Świętego odnajdujemy słowa Pana Jezusa 

,,...pozwólcie dzieciom przyjść do mnie...’’. 
 Dziękujemy więc pani dyrektor naszej szkoły Halinie 

Żyrek za zgodę na zorganizowanie naszej grupy modlitew-
nej, ks. Proboszczowi, Jackowi Jaskierni, za entuzjastyczne 
przyjęcie wiadomości o powstaniu szkolnej róży różańcowej, 
pani katechetce, Magdalenie Śleziak, za wspólną modlitwę, 
a przede wszystkim Wam, Kochani Rodzice, że zgodziliście się 
na uczestnictwo waszych dzieci w tej róży. Możecie być dumnie 
ze swoich córek i synów, bo to również wielka odwaga z ich 
strony i dodatkowy ,,niemodny” obowiązek, którego z wielkim 

zapałem, radością i ochotą się podjęli, nie 
wstydząc się w ten sposób wyznawać swojej 
wiary.

     E.K.
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Dar męstwa pomaga zmierzyć się z realiami świata. Działanie daru 
męstwa widać wyraźnie w postawie męczenników. W skrajnie nie-
sprzyjających okolicznościach wytrwali przy Bogu. Znosili niechęć 
i wrogość. Uczą przeciwstawiać się konformizmowi, niesprawiedli-
wości i kłamstwu. Dar męstwa bowiem pozwala wznieść się ponad 
ludzkie kalkulacje i lęk o siebie. 

„Wiarą przeobrażajcie  świat  i  ludzi…” 
Kazanie JE Ks. Biskupa Tadeusza Rakoczego

podczas udzielania Sakramentu Bierzmowania 2017  r.

charystycznym i na znak udzielenia tego sakramentu 
wyciągnąć także ręce nad tymi młodymi chrześcijana-
mi. Wśród was witam serdecznie mojego przyjaciela, 
drogiego ks. Prałata Józefa Nędzę, który od wielu lat 
wpisuje się w życie religijne, jakże pięknej tutejszej 
naszej ziemi, a z którym łączy nas wielka przyjaźń 
od samego początku naszych długich lat kapłaństwa. 

Razem z wami, drodzy bracia kapłani pozdrawiam 
gorąco, serdecznie i błogosławię tę młodzież, a także 
ich rodziców, rodzeństwo, babcie i dziadków, chrzest-
nych rodziców, świadków bierzmowania, krewnych, 
przyjaciół, nauczycieli, wszystkich uczestników i uczest-
niczki tej uroczystości. Modlę się razem z wami za was 
droga młodzieży, aby łaska sakramentu bierzmowania 
była w was, by była pełna i przez całe życie przynosiła 
w was obfite owoce: wiary, nadziei i miłości, dobra, 
prawdy, wierności Bogu i w tej intencji ofiaruję Naj-
świętszą Ofiarę, w waszej intencji. 

Umiłowani Bracia  i Siostry! 
Droga rodzino parafialna pod patronatem Matki Bożej 

Częstochowskiej w Żabnicy, która przeżywasz dziś 
uroczystość Bierzmowania młodego pokolenia waszych 
synów i córek. 

I mili goście z bliska i z daleka, którzy czujecie więź 
miłości z tymi bliskimi wam młodymi chrześcijanami 
i przybyliście tutaj, aby z nimi przeżywać tę uroczystość 
i modlić się za nich. 

Czcigodni bracia w kapłaństwie i drodzy bracia 
i siostry we chrzcie świętym. 

Droga młodzieży, uczennice i uczniowie drugich 
i trzecich klas gimnazjów. Wy przygotowujecie się do 
tego, co was czeka w przyszłości i wieczności, i ku 
czemu, mam nadzieję, idziecie twórczo, zawierzając 
siebie w duchu wiary Bogu Stwórcy i Odkupicielowi. 
A bardzo owocnym wyrazem tego jest dzisiejsze ważne 
otwarcie się na siedem darów Ducha Świętego.

Czcigodni Księża kapłani, 
Księże Kanoniku Jacku 
Jaskiernia, proboszczu tej 
parafii i Księże Jarosławie 
Bielesz, wikariuszu i katecheto, 
Wy, którzy pomogliście tej 
młodzieży godnie przygotować 
się do przyjęcia sakramentu 
bierzmowania i współpraco-
wać owocnie z Jego darami 
przez całe życie. Szczególnie 
przyłożył do tego serce ks. 
Jarosław. 

I wszyscy bracia Kapłani 
z ks. Dziekanem Piotrem Po-
kojnikowem na czele, którzy 
czuliście potrzebę serca, by 
stanąć przy tym wieczerniku, 
wieczernikowym stole Eu-
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Dar pobożności uzdalnia do wejścia w dziecięcą bliskość 
z Bogiem. Dzięki temu darowi możliwa jest miłość do Boga jako  
troskliwego Ojca. Relacja do Boga budowana na przyjaźni staje się 
więzią miłości, a nie uwięzieniem. Prowadzi do podporządkowania 
życia Bogu, który jest źródłem i celem wszystkich  dążeń. Przez 
wskazywanie, co jesteśmy Mu winni, pomaga oddawać Bogu to, 
co Mu się należy (Mt 22, 21). 

B a r d z o  s e r d e c z n i e 
pozdrawiam także siostry 
Albertynki dobre jak chleb, 
które tyle dobrego czynią dla 
ludzi potrzebujących drugiego 
człowieka i jego pomocy, 
a więc dla ludzi, z którymi 
utożsamia się Chrystus 
Odkupiciel człowieka.
 I dziękuję wam drogie siostry 
za wasz charyzmat i jego 
owoce.
Droga  młodzieży  jest 

się  nad  czym  zastanowić 
i  pomimo wszystkich 
trudności, jakich doświadcza-
cie w waszym życiu szczerze 
i z ufnością otworzyć się na 
Boże dary: mądrości i rozumu, 
rady i męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej 
i współpracować z nimi w świetle Ducha Świętego, 
abyście nie pogubili się na drogach życia i zło zwyciężali 
dobrem. A Bierzmowanie to podobnie jak Chrzest 
Święty, wielkie i ważne wydarzenie w życiu waszym 
i w życiu Kościoła. Mam nadzieję, że na przyjęcie tego 
daru i zadania równocześnie dobrze się przygotowali-
ście, nie ma w was jakiegoś fałszu czy udawania, bo to 
by was pogrążyło w ciężkim grzechu i kryzysie wiary, 
ale jest w was szczerość i otwartość oraz gotowość 
do owocnej współpracy z Bogiem przez całe wasze 
życie.  Otóż moi drodzy, tak się składa szczęśliwie, że 
ten sakrament chrześcijańskiej dojrzałości przyjmujecie 
dziś, a wiec w dzień przed rozpoczęciem kolejnego 
w życiu Kościoła, w naszym życiu adwentu, który 
przygotowuje nas do przeżycia głębokiego narodzenia 
Jezusa Chrystusa. Właśnie otwieramy się w Adwencie 
w sposób szczególny na tę fundamentalną prawdę naszej 
wiary, że Bóg był, jest i przychodzi do nas nieustan-
nie w Swoim Synu Jezusie Chrystusie, narodzonym 
z Maryi Panny, Dziewicy w Betlejem. A owoce tego 

przychodzenia i spotkania z człowiekiem zależą od 
każdej i każdego z nas. I od nas wszystkich razem 
w Kościele Bożym. 

Święty Ambroży biskup Mediolanu, który zmarł 
w 1097 roku, napisał: „Zechciał Bóg być dzieckiem, 
abyś ty mógł stać się człowiekiem dojrzałym. Został 
owinięty w pieluszki, abyś ty uwolniony został z więzów 
śmierci, i aby ciebie przyprowadzić do ołtarza. On żył 
na ziemi, abyś ty mógł dążyć i dosięgnąć gwiazd”. Moi 
drodzy jest to bardzo sugestywnie napisane, wspaniałą 
łaciną rozważanie o Wcieleniu Syna Bożego, które 
jest wyrazem miłości Boga Stwórcy i Odkupiciela do 
ludzkości, do każdego człowieka bez względu na to jaki 
on jest. Jest to Jego wezwanie do nawrócenia się, do 
otwarcia się na wieczną prawdę. A jeszcze starszy tekst 
egipski wkłada w usta Boga takie słowa: „Ja stałem 
się maleńki, aby być blisko was i wznosić was do tego 
miejsca, z którego zstąpiłem. Tak, Ja was poniosę tam 
do góry i na Moich ramionach”. 

Te symboliczne podobieństwa, z jednej strony słabe 
Dziecko w pieluszkach, ubóstwo, szopa dla zwierząt 
i ziemia ze wszystkimi swoimi nędzami, a z drugiej 
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Umożliwia spełnianie religijnych praktyk z miłością. Dar ten 
inspiruje i porządkuje akty, które należy wykonywać, aby utrzymać 
relację z Bogiem w rozważaniu Ewangelii, korzystaniu z sakra-
mentów i praktyka modlitwy osobistej. Taka relacja  sprawia, 
że serce jest wyrozumiałe i współczujące dla bliźnich, a to się 
objawia w postawie przebaczenia, przyznania się do prawdy, 
pomocy słabszym fizycznie, ekonomicznie lub moralnie. 

zaś Człowiek doskonały w całej swojej pełni i zre-
alizowany w możliwościach, które są w Nim, a więc 
wyzwolenie z więzów grzechu i zła. Dalej chwała 
ołtarzy i uczta z Bogiem i splendor gwiazd. Oto droga 
Boga i Człowieka. Oto dzieło Odkupienia i Zbawienia. 
Miłość Boga, która niweluje kontrasty i pozwala czło-
wiekowi wznosić się do gwiazd. Tę prawdę przeżywamy 
w szczególny sposób i odnawiamy ją sobie w okresie 
Adwentu, który się jutro rozpocznie i potem Bożego 
Narodzenia. A wszystkie ozdoby i zewnętrzne znaki 
mają sens tylko wtedy, gdy są owocem tej świadomości, 
sytuacji życiowej i powołania człowieka.
Moi  drodzy,  męka  i  śmierć  Chrystusa,  która 

nastąpiła dla naszego zbawienia jest najważniejszym 
i pełnym tajemnicy wydarzeniem w historii ludzkości. 
Równocześnie jest rzeczywistością, która jest najbliższa, 
najściślej dotyka nas i zmienia całkowicie nasze życie. 
Jest szczytem pełnią i syntezą całego planu miłości 
Boga Ojca do człowieka. Jest wykonawcą, jest tym 
wykonawcą sam Syn Boży, który jest fundamentem i 
sercem całego świata stworzonego. A tym co najbardziej 
podnosi nas na duchu, podaje 
nam upragnione zwycięstwo. 
Zwycięstwo często nieświa-
domie upragnione przez 
wszystkich ludzi, synów 
i córki Adama, zwycięstwo 
życia nad śmiercią, radości 
nad cierpieniem, miłości nad 
nienawiścią i dobra nad złem. 
Moi  drodzy,  nie  można 

pokrywać  milczeniem  do-
świadczenia Boga, w którym 
jest nasze zbawienie, a więc 
wyjście ze śmierci do życia 
pełnego szczęścia i radości. 
Doświadczenie tego, że 
jesteśmy kochani, powołani 
i zdolni do prawdziwej miłości. 
Nie można żyć tak, jakby 

Boga nie było, co potężnymi i podstępnymi środkami 
sugeruje dzisiejszy tzw. postmodernistyczny świat. 
A więc tak, jakby ta miłość nie istniała, nie działała 
w naszej ludzkiej historii. Dlatego Jezus mówi do swych 
apostołów: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię 
wszelkiemu stworzeniu”. To jest trwałe zaproszenie 
i wezwanie do świadectwa otwartego i odważnego, 
które nie narzuca siłą niczego, ale też nie godzi się 
z przeróżnymi naciskami wrogich ideologii, które chcą 
wymazać to, co jest nam drogie, słodkie i choć trudne, 
to jednak najważniejsze, bo nadaje naszemu życiu sens 
i kieruje nim ku jego pełni.  Zmartwychwstanie Chrystusa 
w Jego ludzkim ciele jest oczywiście tajemnicą wiary 
w ludziach każdej epoki i pokolenia. W wielu spośród 
nas dzisiaj jest jakiś dziwny opór w stosunku do wiary. 
Wydaje się to dziwne, bo to wydarzenie w historii, i ta 
perspektywa, jaką ona otwiera przed ludzkością, otwiera 
przecież najgłębsze aspiracjom i dążeniom człowieka, 
wszak przez samo stworzenie i zrodzenie wpisane jest 
w nasze życie najgłębsze pragnienie istnienia i szczęścia. 
Jest to dziwne, ale niestety tak jest. 
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Dar bojaźni Bożej skłania wolę do posłuszeństwa Bogu. 
Nie z obawy przed karą i potępieniem, ale z miłości do Boga. 
Ta synowska bojaźń jest synonimem miłości. Chodzi o lęk, aby Bóg 
nie doznał przykrości. Dar ten uczy głębszego przeżywania wiary. 
Jest konieczny, aby zaakceptować własne miejsce i swoją naturę. 

Ta Boża perspektywa, możliwość i łaska prowadzi 
nas na górę życia dobra i radości, a człowiek często 
chce pozostać w swym dołku ze wszystkimi nędzami, 
smutkami i lichymi interesami ludzkimi. I na dnie 
tego wszystkiego jest egoistyczna miłość własna, 
która nakłania do tego w zakresie spraw materialnych, 
ale i w życiu duchowym. „Oderwij się od samego 
siebie, odrzuć smutek, bo smutek jest matką zwątpienia 
i błędu”, napisał autor chrześcijański w II wieku. 

Pod wpływem beznadziejności widzi się wszystko 
w ciemnościach miłości własnej i rozczarowania, 
zawodu i niespełnionej nadziei, zamiast zobaczyć je 
w świetle Bożym, w blaskach Zmartwychwstania. 
Istnieje oczywiście i doświadczamy tu wiele zła nie-
zależnego od nas. Cierpienia i smutku, ale wśród tego 
wszystkiego Chrystus Zmartwychwstał i daje nam 
zwycięstwo i pokazuje drogę do Niego, a cała reszta 
zależy od nas. 
Bierzmowanie  droga  młodzieży  otwiera  w  was 

wrażliwość  i  daje  wam  łaskę, abyście zjednoczeni 
z Chrystusem, chcieli, umieli budować przez codzienną 
waszą pracę Boże Królestwo wolności i miłości. 
W tym bowiem ujawnia się prawdziwa natura chrze-

ścijańskiego życia, które przeciwne jest wszelkiej 
izolacji i samotności, a której treścią jest nasze życie 
codzienne naznaczone pracowitością, uczciwością, 
uczestnictwem, braterstwem, radością, budowaniem 
wszelakiego dobra dla nas samych i dla innych ludzi. 
W ten sposób chrześcijanie budują Królestwo Boże tu 
na ziemi, które ma zasięg o wiele szerszy niż Kościół 
widzialny. Kościół, który jest na służbie królestwa, aby 
pojedyncze osoby ludzkie, społeczności i narody całe 
mogły się cieszyć wolnością. Wolnością wewnętrzną 
od zła i grzechu, wolnością w sensie politycznym, 
społecznym i kulturowym i by mogli żyć w miłości, 
której ostatecznym skutkiem jest zmartwychwstanie 
ciała i niekończące się nigdy życie w pełności Boga.  
Wierzcie w Chrystusa kochani moi młodzi przyjacie-
le. Niech ta wiara odmienia wasze życie. Niech dokona 
w was radykalnej przemiany wewnętrznej, niech stanie 
się obecnością i świadectwem w świecie, niech się 
wyraża na wszystkich płaszczyznach waszej codzienno-
ści. Budujcie na wierze życie w wymiarze rodzinnym, 
koleżeńskim, szkolnym i wnoście swą wiarą w spo-
łeczeństwo coś nowego, niezwykłego, oryginalnego 
i młodzieńczego. Dzięki swej wierze przeobrażajcie 

świat i ludzi, nie powierz-
chownie, ale od podstaw, od 
fundamentu. 

Pragnę zwrócić jeszcze 
waszą uwagę, jeśli odczuwa 
ktoś z was wołanie Boga do 
kapłaństwa, albo do życia 
zakonnego, to nie zamykajcie 
się przed tym, nie unikajcie, 
ale otwórzcie wasze serca 
na wolę Bożą. Wierzący 
w Chrystusa ofiarują 
hojnie swój czas, pomysły 
i propozycje, ponoszą wy-
rzeczenia na rzecz polepsze-
nia ludzkiej doli i świata. 
Budują nowe społeczeństwo, 
w którym życie jest 
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Umożliwia przeżywanie świata według sensu, jaki nadał mu Bóg. 
Wtedy bojaźń Boża staje się życiową regułą. Dar bojaźni prowadzi 
do poważnego traktowania Boga. Jednocześnie zaś uczy nie bać się 
ludzi, przyszłości ani demonów. Kto klęka przed Bogiem, nie musi 
klękać przed ludźmi.

szanowane, chronione, otaczane opieką od początku 
poczęcia do naturalnej śmierci, uporządkowane i prze-
strzegające prawa otwarte, znające pluralizm idei świa-
topoglądu. Społeczeństwo, w którym dominuje prawda, 
miłość, solidarność a służba bliźniemu jest zaszczytem 
i radością.

Wierzący nie zgadzają się na szukanie szczęścia 
w narkotykach i alkoholu, bo to zabija młodość i jej 
ideały. Pracują, kochają, udzielają się, niosąc pomoc dają 
siebie, są dla innych, żyją pełnią życia w Chrystusie. 
Dzisiaj w dniu Bierzmowania tego wam życzę, ażeby to 
budowanie Kościoła w sobie i w drugich było naprawdę 
owocne, i żeby Bóg w powołaniu tym umacniał was 
Swymi darami. Duch Święty, który w duszach ludzkich 
od samego początku, od zielonych świąt, od dnia Pięć-
dziesiątnicy buduje Kościół Chrystusowy. 
Życzę wam, żeby wasza wiara była mocna,  żeby 

przeszła zwycięsko przez wszystkie próby, obroniła 

się  przed  wszelkimi  pokusami,  żeby  była  żywa, 
ukształtowała całe wasze życie. I umocniona dzisiaj 
przez Ducha  Świętego,  doprowadziła was  do  życia 
wiecznego,  ostatecznego  celu  człowieka na  ziemi. 

Niech was na tej drodze prowadzi Matka Najświęt-
sza, Matka Miłości, Jasnogórska Królowa Polski, która 
czczona jest jako Opiekunka waszej wspólnoty para-
fialnej. Nasze serca zwracaj Ojcze Niebieski Bogaty 
w Miłosierdzie ku wartościom Twojego Królestwa. 
Rozwijaj w nas ducha wiary, nadziei i miłości, ucz 
nas właściwego stosunku do dóbr doczesnych, miłości 
bliźniego, przebaczenia, braterstwa, pokoju i zgody, 
sprawiedliwości, radości i szlachetności, cierpliwości 
i dobrej nadziei. Dzięki temu będziemy ludźmi nowymi. 
Dziećmi nowej czułości i miłosierdzia, chrześcijanami 
prawdziwie dojrzałymi przez Twojego Ducha Świętego. 
Jezu ufam Tobie! Amen!

To jest ta nasza droga do świętości
 Kazanie ks. Władysława Fidelusa ku czci św. Jana Kantego

Ukochani tak się pięknie złożyło, że 
wspominając dzisiaj 22 października św. Papieża 
Jana Pawła II, tak bardzo nam bliskiego obchodzimy 
tutaj odpust ku czci św. Jana Kantego. Wprawdzie 
żyli w bardzo odległych czasach, bo św. Jan Kanty 
w XV wieku, a św. Jan Paweł II za naszych czasów, 
to jednak mieli z sobą wiele wspólnego, bo św. Jan 
Kanty budował swoje życie na świętości, na Bogu, 
na modlitwie, na pełnieniu dobrych uczynków 
miłosiernych. A czyż podobnie nie czynił św. Jan Paweł 
II? Przecież on też tak bardzo ukochał modlitwę, żył 
na co dzień jak św. Jan Kanty Eucharystią. Spędzał 
wiele czasu przed Najświętszym Sakramentem. Ale 
też św. Jan Paweł II spełniał uczynki miłosierne, 
pomagał ubogim studentom, nauczycielom i tak się 
właśnie złożyło, że możemy właśnie dzisiaj tutaj, 
w tej waszej świątyni i w tej waszej wspólnocie 
czcić św. Jana Kantego i wziąć go za wzór naszego 

życia, naszego dążenia do świętości. Bo mogłoby się 
wydawać, że św. Jan Kanty żyjąc w XV wieku już 
przeminął. Mamy współczesnych świętych: św. Jana 
Pawła II z naszej ziemi, św. Józefa Bilczewskiego, 
bł. Jerzego Popiełuszkę, którego też niedawno 
czciliśmy, to jednak św. Jan Kanty nie przeminął. 
A co ma nam do powiedzenia? 

Św.  Jan  Kanty  woła  o  naszą  świętość, 
o moją i waszą świętość, tego pragnie dla nas. Kiedy 
wczoraj uczestniczyłem w Apelu Jasnogórskim, 
korzystając z transmisji telewizji TRWAM, patrząc 
na obraz Matki Bożej Częstochowskiej, myśli moje 
biegły tu, do waszej świątyni i do waszej parafii, 
wszak jest to parafia Matki Bożej Częstochowskiej. 
I tak mi podsuwała Matka Najświętsza, że to Ona 
wybrała dla waszej wspólnoty św. Jana Kantego, aby 
was prowadził do świętości. I jest to niezwykłe, że 
tu na żywiecczyźnie, jedynie właśnie tutaj w sposób 
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Owocem  darów  Ducha  Świętego  są:  miłość,  radość, 
pokój,  cierpliwość,  uprzejmość,  dobroć,  wierność, 
łagodność, wstrzemięźliwość  (Gal.5,22-23).

szczególny czczony jest św. Jan Kanty poprzez tę 
uroczystość odpustową. I dzisiaj i codziennie czczony 
św. Jan Kanty zapewne go wzywamy, choćby tym 
krótkim wezwaniem: św. Janie Kanty, módl się za 
nami. On nam mówi, że pragnie być dla nas żyjących 
w XXI wieku wzorem świętości, bo świętość się nie 
starzeje. Jest wciąż aktualny św. Jan Kanty i pragnie 
wołać do nas o świętość. A na czym ona polega?

 Świętość polega na budowaniu życia na 
Bogu w  oparciu  o modlitwę. Kiedy studiujemy 
życie św. Jana Kantego, to odkrywamy w tym jego 
życiu wielkie umiłowanie modlitwy. Kochał modlitwę, 
wstępował do kościoła św. Anny, przy której bliskości 
znajduje się Uniwersytet, gdzie on również wykładał, 
pracował, ale zawsze tam wstępował na rozmowę 
z Bogiem i ta modlitwa była dla niego natchnieniem 
i pomagała mu w przekazywaniu wiedzy zgodnie 
z Bożą prawdą, zgodnie z Ewangelią. (…) Dzięki 
mocy płynącej z eucharystii wiedział jak żyć, jak 
wypełniać swoje zadania nauczyciela i wychowawcy, 
bo kochał naukę. Wiemy, że poświęcał się tłumaczeniu 
ksiąg Pisma świętego, ksiąg Bożych na język Polski 
i czerpiąc natchnienie z tych tłumaczeń, przekazując 
je studentom, uczył ich Bożej prawdy i życia według 
tych zasad. Czyż i dzisiaj nie jest nam potrzebna ta 
Boża wiedza, czerpana z Ksiąg Natchnionych i Pisma 
świętego i współcześnie nam dostępnych Ksiąg. 

Przeglądnąłem wasz kwartalnik, w którym 
ukazują tutejsi autorzy: ks. Proboszcz, wikariusz i wy 
ukazujecie prawdziwe życie chrześcijańskie. A oprócz 
tego tyle jest w tej chwili katolickich wydawnictw: 
Gość Niedzielny, Niedziela, Źródło i książki 
religijne, czego nie było kiedy my studiowaliśmy, 
trudno było dostać gazetę katolicką, czy książkę 
religijną. Bo w czasach komunistycznych po prostu 
robiono wszystko, ażeby młodzi ludzie nie mieli 
dostępu do prawdziwej wiedzy religijnej. Dzisiaj 
wszyscy macie tę możliwość. Czerpiemy tę wiedzę 
z tych wydawnictw katolickich, dostępnych dla nas, 
ale także z telewizji Trwam. Tyle jest wspaniałych 
wykładów, tyle jest wspaniałych wypowiedzi, nie 
tylko księży, biskupów, ale także i świeckich, którzy 

pragną dzielić się swoją wiedzą. 
Czy nie jest to ukochani działalność św. Jana 

Kantego, który tak bardzo troszczył się o wiedzę 
religijną, jej rozwój i dostęp, by miała młodzież do 
niej. Czy nie jest to jego dzieło, że on również i wam 
pragnie powiedzieć byście szukali tej Bożej mądrości 
w prasie katolickiej, w książkach religijnych. Taka 
jest jego działalność i taka jest jego misja, którą 
wypełnia wciąż mimo, że żył w XV wieku. Niedawno 
obchodziliśmy 250 rocznicę jego powołania do 
świętości i kanonizacji. Tak dawno żył, a tak bardzo 
ta jego postać, jego działalność jest nam pożyteczna 
w drodze do świętości. 

Ukochani oprócz tego, że św. Jan Kanty 
godziny spędzał na modlitwie, a potem godziny 
spędzał na studiowaniu książek religijnych, 
przepisywaniu tych książek by były dostępne, to 
jeszcze spełniał uczynki miłosierne. On nie tylko 
teoretycznie rozważał te księgi, ale spełniał to, co 
w nich zostało przekazane, okazywał miłosierdzie 
swoim studentom, biednym, potrzebującym pomocy. 
Okazywał napotkanym, biednym pomoc, dzieląc się 
z nimi płaszczem czy obuwiem, a także jak wiemy 
ten dzban, który rozbity miała dziewczyna on scalił, 
ażeby zatrzymać jej łzy. To wszystko jest również 
sposób wskazany nam przez św. Jana Kantego,  
poprzez tutejszą  działalność miłosierdzia, spełnianą 
właśnie w waszej parafii przez siostry Albertynki, 
które służą potrzebującym pomocy. 

Ale św. Jan Kanty mówi, że nie tylko siostry 
i nie tylko ten dom ma wypełniać dzieła miłosierdzia, 
ale tak jak on, mamy okazywać miłosierdzie 
wszystkim, którzy potrzebują naszej pomocy, którzy 
żyją blisko nas, których spotykamy, o których 
wiemy, że potrzebują wsparcia na tej drodze, której 
się znaleźli. Tak pięknie św. Jan Kanty przekazywał 
to wszystko, co miał, co było dostępne dla niego, 
potrzebującym. Dzisiaj nam to samo mówi, abyśmy 
nie rezygnowali. To jest ta nasza droga do świętości. 

Popatrzmy ukochani jak bliska jest nam 
postać świętego Jana Pawła II, którego czcimy 
22 października. Jak gdyby się uczył od św. Jana 
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MIŁOŚĆ jest głównym owocem Ducha Świętego, ponieważ 
jest źródłem wszystkich innych owoców. Wyraża się w bezkom-
promisowej służbie Bogu i ludziom, czyniąc z chrześcijanina 
prawdziwego ucznia i świadka Jezusa Chrystusa.

Kantego. Przecież chodził do kolegiaty św. Anny 
w Krakowie, widywaliśmy go tam, prowadził nas 
jako kleryków na modlitwę i rozpoczynając tak jak 
wspomniałem rok akademicki. Zawsze wskazywał 
nam, abyśmy czerpali prawdziwą wiedzę z tego 
wszystkiego, co zostało nam przekazane także 
poprzez św. Jana Kantego i okazywał miłosierdzie.  
Mieliśmy tę okazję jako klerycy właśnie te wszystkie 
cechy, które przekazuje nam św. Jan Kanty 
nieustannie widzieć u św. Jana Pawła II. Jako klerycy 
na piątym roku, codziennie trójka była wyznaczana, 
szliśmy do kaplicy przy ul. Franciszkańskiej, aby 
posługiwać do Mszy św., którą sprawował św. Jan 
Paweł II, aby tak posługiwać, jak tutaj posługują 
pięknie, tak licznie obecni ministranci i lektorzy. Ale 
jak przychodziliśmy do kaplicy to ks. Biskup Wojtyła 
już klęczał na klęczniku i modlił się, przygotowywał 
się do Mszy św. Po Mszy św. również klękał i modlił 
się, a my razem z nim. Ale nie na tym się kończyło 
nasze spotkanie z arcypasterzem, zapraszał nas 
na śniadanie, trójkę kleryków, rozmawiał z nami 
o naszych problemach, trudnościach, był cały nam 
oddany. Nawet jak zauważył, że nie bardzo się 
częstujemy, bośmy się krępowali, to nas zachęcał, 
byśmy się częstowali tym, co siostry przygotowały. 
Czyż nie naśladował w tym św. Jana Kantego? 
Jakże troszczył się o nas i wskazywał nam tę 
właściwą drogę naszego życia, poprzez modlitwę, 
nam kapłanom, poprzez trwałe zjednoczenie 
z Chrystusem Eucharystycznym, ale także poprzez 
otwieranie naszych oczu i serc na potrzeby biednych, 
na potrzeby potrzebujących naszej pomocy.  Ta k ą 
drogą szedł św. Jan Kanty, taką drogą szedł 
św.  Jan  Paweł  II  i  wielu  świętych. Tak się 
składa, że jutro będziemy czcić w Wilamowicach też 
świętego z naszej diecezji - św. Jana Bilczewskiego. 
Urodził się w Wilamowicach, a potem jako kapłan 
pracował w Kętach. I tak wczoraj przygotowując się 
do dzisiejszego tutaj spotkania, pomyślałem, czy on 
tam właśnie w Kętach, pracując jako wikariusz nie 
uczył się jak postępować w kapłaństwie właśnie od 

św. Jana Kantego. To może właśnie św. Jan kanty był 
dla niego mistrzem i przewodnikiem wspaniałym, 
bo też pełniąc funkcję podobną jak św. Jan Kanty, 
bo był kapłanem, był nauczycielem i profesorem na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, a potem arcypasterzem 
w archidiecezji lwowskiej, całkowicie oddany 
ludziom. Jak czytałem jego życiorys, jak służył 
biednym i potrzebującym. Nigdy się przed nimi nie 
zamykał, ale szedł, aby im służyć. 

Czyż św. Jan Kanty nie prowadził go drogą 
do świętości i wielu, wielu innych? Dlatego ukochani 
bądźmy  wdzięczni  św.  Janowi  Kantemu,  że 
wybrał  również  i  tę  wspólnotę  parafialną,  aby 
być  mistrzem  i  przewodnikiem.  Po  tylu  latach 
by być wciąż aktualnie żywym wskaźnikiem,  jak 
iść  drogą  do  świętości,  jak  naśladować  przecież 
samego Mistrza, Jezusa Chrystusa. 

Kiedy wczoraj uczestniczyłem w Apelu 
Jasnogórskim, wpatrując się w Matkę Bożą 
Częstochowską, to pomyślałem, że poproszę 
was wszystkich, abyśmy dzisiaj w tę uroczystość 
odpustową o 21:00 jeszcze raz się spotkali na 
modlitwie patrząc poprzez telewizję Trwam na Matkę 
Bożą Częstochowską w czasie Apelu Jasnogórskiego 
i śpiewali wspólnie: jestem przy Tobie, pamiętam, 
czuwam. Byśmy o 21:00 modląc się - ja za was, a wy 
za mnie, prosili: 

Matko Najświętsza, Ty prowadziłaś drogą 
do świętości św. Jana Kantego, prowadziłaś drogą 
do świętości św. Jana Pawła II, prowadziłaś droga 
do świętości św. Jana Bilczewskiego, prowadź nas tu 
żyjących, w tych czasach, potykających się nieraz 
z różnego rodzaju trudnościami, przeciwnościami 
- kłamstwem, obłudą i brakiem miłości. 

Matko  Najświętsza  wskaż  nam  tę  drogę, 
którą  wskazywałaś  św.  Janowi  z  Kęt  i  prowadź 
nas  za  jego  przewodnictwem  i  przez  jego 
wstawiennictwo  i  prowadź  drogą  do  świętości 
byśmy  razem  z  nim  cieszyli  się  kiedyś  chwałą 
nieba w Niebie. Amen!
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CIERPLIWOŚĆ to gotowość do przyjęcia, umiejętność znoszenia 
bólu, życiowych niepowodzeń i zawodów.

Pozwala „znoić innych”, ich kaprysy, wady i słabości, ale także 
swoje choroby, cierpienia, wewnętrzne bóle i porażki – szczególnie 
w czasie upadków w grzech.

Pielgrzymka ze  świętym Bratem Albertem 
i  świętym Janem Kantym

 W  roku świętego Brata Alberta, w wrześniową 
sobotę sześćdziesięciu parafian udało się do grobów 
dwóch wyjątkowych ludzi Boga.  Pierwszy patron 
naszego kościoła święty Jan z Kęt, a drugi założyciel 
naszych sióstr: Brat Albert, któremu był poświęcony 
ubiegły rok liturgiczny w Kościele w Polsce.  Również 
nasi pielgrzymi mogli zobaczyć i przypomnieć sobie 
piękno kościołów krakowskich, rynek, katedrę i zamek 
na Wawelu.

 Nasze pielgrzymowanie rozpoczęliśmy od modlitwy 
o dobrą podróż.  Od Kęt odmawialiśmy wspólnie różaniec. 
Następnie udaliśmy się do sanktuarium: „Ecce Homo” do 
grobu Brata Alberta i Siostry Bernardyny.  Tam zwiedza-
liśmy muzeum naszych Świętych.  Siostra oprowadziła 
nas opowiadając bardzo ciekawie, po tym wyjątkowym 
miejscu. Wspólnie z parafią z Bielska – Białej odpra-
wiliśmy Eucharystię a następnie uczciliśmy relikwie 
i udaliśmy się na poczęstunek. Tu już z góry dziękuję 
za gorące przyjęcie nas i gościnę siostrom Albertynkom. 
Naprawdę się postarały, to wręcz była uczta.  

Kiedy dojechaliśmy do królewskiego miasta Krakowa 
wspólnie udaliśmy się do Kolegiaty św. Anny, gdzie 
znajduje się grób św. Jana Kantego. Tam odmówiliśmy 

modlitwę za naszą parafię, księdza Proboszcza, naszą 
młodzież, dzieci, rodziny, ludzi chorych, samotnych 
i wszystkich z naszej wspólnoty parafialnej.  Po spacerze 
na rynek i czasie wolnym zobaczyliśmy piękne kościoły 
takie jak: Mariacki, Piotra i Pawła, kościół franciszka-
nów, okno papieskie, kurię i seminarium na Podzamczu, 
katedrę na Wawelu i zamek wraz z grobem pary pre-
zydenckiej. Najmłodsi nie mogli nie zobaczyć smoka 
wawelskiego. Wielu z nas zakupiło sobie pamiątki 
i słynne obwarzanki. 

Myślę, że był to wyjątkowy i udany czas. Wszystkim 
Pielgrzymom dziękuję za cudowną atmosferę i modlitwę. 
Oby tak dalej!!! 

  Ks. Jarek B.  
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DOBROĆ uwalnia od zazdrości i zawiści, szczególnie współ-
cześnie, kiedy panuje kult posiadania a materialne bogactwo 
staje się miarą życiowego sukcesu.  Zazdrość pojawia się najczę-
ściej wśród cierpiących biedę, a zawiść towarzyszy opływającym 
w bogactwo.

„ŚWIĘCI  - PRZEWODNICY DO NIEBA”
KOROWÓD ŚWIĘTYCH 2017

wszyscy inni mówią: wystarczy, zostajemy, nigdzie 
się nie ruszamy, to nie ma sensu. Takimi byli i są 
Święci. Bóg wie, że potrzebujemy takich ludzi. 
I tacy ludzie byli, są i będą się rodzić.

CZYM JEST ŚWIĘTOŚĆ?
- To konsekwentne pełne zaufania wpatrywanie się 

w Doskonałego Przewodnika Zbawienia wiszącego 
na krzyżu.

- To kierować się znakiem krzyża - tym drogowskazem 
miłości.

- To kroczyć tuląc do własnego serca Serce otwarte 
włócznią i wiara, że to On – Chrystus, tak naprawdę 
prowadzi. - To wiara, że cel wskazany przez Niego 
jest możliwy, realny, jedyny.

- To przekonanie, że gdy wiemy gdzie i  w Kim jest 
cel, to każdy wiatr będzie dobrym wiatrem w żagle 
naszego życia.
Drogi bracie i siostro. Bądź Świętym, a osiągniesz 

niebo i inni razem z Tobą!

 28 października bieżącego roku po raz kolejny 
delegacja z naszej Parafii brała udział w uroczystej Eu-
charystii w Katedrze Św. Mikołaja w Bielsku Białej. 
Wydarzenie to zwane jest potocznie „Korowodem 
Świętych”, gdyż w tym dniu w Katedrze zgromadzone 
są relikwie Świętych i Błogosławionych z całej diecezji. 
Relikwie z Żabnicy nieśli: Ewelina Wojtyła - Relikwie 
Św. Teresy od Dzieciątka Jezus Paweł Wojciuch - 
Św. Jana Kantego Siostra Kinga - Bł. Matki Bernardyny 
z klasztoru sióstr Albertynek Bartek Motyka - Św. Brata 
Alberta.

 Kazanie wygłosił ks. Piotr Bączek, który to 11 
lat temu zorganizował pierwszy „Korowód Świętych”. 
W homilii powiedział między innymi że:” gromadząc się 
tutaj wpatrujemy się w ludzkie życiorysy, wpatrujemy 
się w relikwie Świętych i Błogosławionych. To Ci, 
którzy możliwie najwierniej przeszli śladami naszego 
Mistrza i Pana, dlatego są przewodnikami w drodze 
do nieba. Ich życie jest drogowskazem, ich historie 
przykładem, ich postawa jest motywacją, ich decyzje 
są często zawstydzeniem.” 

 P o d a ł  p r z y k ł a d y 
Św. jak Św. Maksymi-
lian, Św. Siostra Faustyna, 
Św. Franciszek z Asyżu, 
Bł. Karolina Kózkówna, Św. 
Brat Albert, czy postać Św. 
Jana Pawła II. Oni wszyscy 
mieli jeden cel: niebo. 
Przewodzić  - to iść do przodu, 
być pierwszym. Przewodzić - 
to znać drogę. Przewodzić - 
to wskazywać drogę innym 
dokąd iść. Przewodzić - to 
nie panikować w sytuacjach 
trudnych, ale wciąż poszukiwać 
drogi wyjścia. Przewodzić 
- to iść do celu, nawet gdy 
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ŁAGODNOŚĆ to owoc ducha świętego objawiający się umie-
jętnością wybaczania i bycia wyrozumiałym, ale nie pobłażliwym. 
łączy się z tym łaska panowania nad chęcią odwetu za doznane 
zło, brak pragnienia zemsty i unoszenia się gniewem.

BIBLIA  I  SZLACHETNA PACZKA 
 Współczesny człowiek jest zagubiony, szuka auto-

rytetów pragnie spotkać w swoim życiu prawdziwych 
mistrzów i łaknie mądrości, która zapewni mu szczęście, 
dobrobyt i sukces. Wybiera tandetne filozofie, które 
tylko go utwierdzają w bylejakości.Wystarczy wejść 
do pierwszej z brzegu księgarni, by przekonać się 
jak wiele możemy znaleźć poradników życiowych jak 
osiągnąć szczęście w życiu, biznesie i rodzinie, jak 
zostać spełnionym, mieć powodzenie, jak osiągnąć 
sukces . I w tym oto marazmie ginie gdzieś z oczu 
Pismo Święte, które jest najprawdziwszą Księgą Życia 
i życiorysem Boga. Ale, aby poznać Tę Księgę Życia 
trzeba ją czytać, czytać i jeszcze raz czytać. Powracać 
do tekstu i na nowo czytać. Powracać do słów niezro-
zumiałych, powtarzać je, bo Biblia będzie nas niejeden 
raz zaskakiwać, a słowa będą niezrozumiałe.

 W ubiegłym roku z inicjatywy Ks. Wikarego Adam 
Ciapki rozpoczęły się w naszej parafii spotkania biblijne. 
Miały i nadal mają one charakter otwarty, zawsze na nie 
może przyjść każdy, kto odczuwa potrzebę głębszego 
poznawania wiary. Nasze rozważania Biblie rozpo-
częliśmy do Księgi Nowego Testamentu Apokalipsy. 
Księga ta dla niektórych z nas była dotąd nieznana, 
pełna niepojętych symboli i jedna z najtrudniejszych, bo 
wydawała się Księgą katastroficzną i tylko o rzeczach 
ostatecznych. 

  Dzięki ogromnej wiedzy biblijnej księdza Adama 
stała się dla nas Księgą nadziei, na dobre i złe, w której 
to możemy znaleźć wiele odpowiedzi na nurtujące nas 
pytania. Wszystkie symbole, takie jak cztery zwierzęta, 
czterej jeźdźcy, apokaliptyczna bestia oznaczona 
numerem 666, siedem trąb, siedem pieczęci, smok 

Mój dziadek na kilka dni przed śmiercią pozostawił mi w spadku testament:
— Będziesz Biblię nieustannie czytał — powiedział do mnie. — Będziesz ją kochał więcej niż rodziców... 

Więcej niż mnie... Nigdy się z nią nie rozstaniesz... A gdy zestarzejesz się, dojdziesz do przekonania, że 
wszystkie książki, jakie przeczytałeś w życiu, są tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej Księgi...

 Każdy musi samodzielnie wędrować do Biblii. Każdy musi sobie do niej własną drogę wymościć… Każda 
z tych dróg jest właściwa i dobra. Wszyscy jednak, niezależnie, jakimi drogami zawędrowali do Biblii, 
powinni mieć na uwadze tę sentencję, którą często mój dziadek powtarzał: „Kto uczy się Pisma Świętego 
i je zapomina, jest jak rodząca kobieta, której niemowlę umiera zaraz po przyjściu na świat”   
        (Roman Brandstaetter - Krąg biblijny)
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OPANOWANIE wyraża się przez skromność i czystość pozwala-
jącą panować nad popędami oraz daje moc  wstrzemięźliwości po-
zwalającą odeprzeć nawet najbardziej podstępne pokusy. „Miastem 
odkrytym, bez murów, jest człowiek nieopanowany”. (Prz 25,28)

i niewiasta - to wszystko stało się dla nas bardziej 
jasne i zrozumiałe. 

 Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym to niesa-
mowite bogactwo Kościoła. Poznawanie tego słowa 
pozwala otworzyć się na głos Boży, który pragnie 
przemówić w naszych sercach. Oczywiście nasze 
spotkania to również dyskusja, rozmawialiśmy o dzie-
sięcinie, modlitwie uwielbienia, miłosierdziu, o rzeczach 
ostatecznych i o miłości do drugiego człowieka. Ten rok 
wspólnych spotkań, rozważań, dyskusji bardzo nas ze 
sobą zbliżył. I pomimo, że Ksiądz Adam nie pracuje już 
w naszej parafii to nasz nowy wikary Ksiądz Jarosław 
podjął się dalszej pracy z nami i za to jesteśmy ogromnie 
wdzięczni, bo potrzebujemy wsparcia duchowego i me-
rytorycznego do dalszego poznawania Pisma Świętego 
i prawidłowej jego interpretacji. 

  Podczas naszych spotkań rodzą się również różne 
inicjatywy - między innymi w okresie Wielkiego Postu 

wzięliśmy udział w Akcji Caritas „Rodzina Rodzinie” 
i przez 5 miesięcy wspieraliśmy  Rodzinę z Alepoo. 
Obecnie w okresie Adwentu Ksiądz Jarosław zapro-
ponował, abyśmy przyłączyli się do kolejnej Akcji 
„Szlachetna Paczka”. Napotykaliśmy na różne problemy 
w jej przygotowaniu, ale efekt końcowy nawet nas 
samych zaskoczył, bo udało się zakupić wszystko, co 
dla Rodziny było najpotrzebniejsze łącznie z pralką, 
wiertarką i pompą głębinową. Uznaliśmy wspólnie, 
że pomaganie nie jest rzeczą łatwą, ale daje ogromną 
satysfakcję i radość.

 To przecież na kartach Pisma Świętego odnajdziemy 
największą istotę naszej wiary, że oprócz modlitwy, 
Sakramentów i czytania Pisma Świętego - najważniejsza 
jest miłość do drugiego człowieka, bo ostatecznie tylko 
o nią na końcu Pan Jezus zapyta. 

 Z. Zuziak
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RADOŚĆ sprawia, że człowiek ma zdolność do cieszenia się 
nawet z drobnych rzeczy, za które potrafi Bogu dziękować. Człowiek 
korzystający z tego owocu Ducha Świętego cieszy się z radości 
i sukcesów innych. Dostrzega wszelkie objawy zwycięstwa dobra 
nad złem, co jest zawsze źródłem autentycznej i trwałej radości.

Kocha się naprawdę i do końca tylko wówczas, gdy kocha się zawsze 
w radości i smutku, bez względu na dobry czy zły los. 

            św.  Jan Paweł II
Pary małżeńskie  obchodzące
60.  rocznicę  ślubu
Aniela i Franciszek JURASZ
Waleria i Stanisław MARSZAŁEK
Weronika i Stanisław PIWOWARCZYK

Pary małżeńskie  obchodzące
50.  rocznicę  ślubu
Paulina i Stanisław BABUŚKA
Stanisława i Stanisław DZIASEK
Zofia i Edward GOLEC
Maria i Emil KUPCZAK
Wanda i Antoni RADECKI
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„Na scynsci, na zdrowi, na to Boze Narodzynie”.
Ocalić  od  zapomnienia
Żabnickie  zwyczaje  i  obrzędy bożonarodzeniowe.

 Boże  Narodzenie  to  jedne  z  najpiękniejszych 
Świąt obchodzonych przez Chrześcijan dla wspomnie-
nia i narodzin Jezusa Chrystusa. Zwyczaje bożonarodze-
niowe w Polsce są bardzo ważne, tradycje świąteczne 
i wigilijne są przekazywane z pokolenia na pokolenie 
i tak jest również w Żabnicy. Żabnickie zwyczaje 
i obrzędy związane z tym okresem są wyjątkowo bogate 
i niezwykle barwne. Dzięki utrwalaniu ich przez 
następne pokolenia są świadectwem naszych korzeni, 
związku teraźniejszości z przeszłością oraz świadec-
twem szczególnej postawy wobec przeszłości, więzi 
rodzinnych i społecznych łączących ludzi 
różnych pokoleń i różnych czasów. Dlatego 
tak ważne jest, aby te tradycje kultywować 
i utrwalać. Te poniższe wspomnienia 
przekazała nasza parafianka Maria Motyka.

 Radosny  i  gwarny  okres  Bożego 
Narodzenia poprzedzał długi i monotonny 
Adwent. Jeszcze w wigilię św. Andrzeja 
młodzież się bawiła, dziewczęta wróżyły 
wylewając na wodę roztopiony wosk, a potem 
cichły skoczne melodie, śmiechy, śpiewy 
i swawola. Powiadano, że „Święta Katarzyna 
klucze pogubiła, św. Jędrzej znalazł, zamknął 
skrzypki zaraz”.

 Następował czas ciszy, postu i nabożeństw. 
W Żabnicy dawne Roraty odbywały się rano 
o szóstej. Wszystkie dzieci i starsi pomimo 
wielkiego mrozu i śniegu po pas, z daleka 
i bliska biegli na Roraty, bo to było jedno 
z pierwszych bardzo ważnych wydarzeń, 
które przygotowywały do Świąt Bożego 
Narodzenia. 

 Wieczorami dziewczęta schodziły się, by w długie 
wieczory wspólnie drzeć pierze, tkać i prząść . Dzieci zaś 
przygotowywały łańcuchy ze słomy i bibuły, zawijały 
orzechy i kostki cukru w złoty papier, piekły ciastka 
z foremek- to wszystko na choinkę, nie było innych 
ozdób oprócz tych robionych ręcznie.

 Od Świętej Łucji, 13 grudnia, do 24 grudnia starsi 
zapisywali pogodę każdego dnia, bo ten 12-dniowy 
okres miał odzwierciedlać pogodę w następnym roku, 
czyli np. pogoda 13 grudnia wskazywała pogodę 
w miesiącu styczniu, 14 grudnia w lutym itp. Te 
informacje były bardzo ważne dla gospodarzy 

i wskazywały kiedy kosić, kopać, rozpoczynać żniwa. 
 Im bliżej Świąt tym nastrój też stawał się weselszy, 

a w dzień Wigilii wszystkich ogarniało radosne pod-
niecenie. Każdy chciał być przydatny, pomagać 
w świątecznych przygotowaniach, by zapewnić sobie 
pomyślność w nadchodzącym roku. Dzieci musiały być 
grzeczne i pomagać starszym, aby nie oberwać –„bo 
cały rok bydom bite”.

 Rano przed Roratami palono w ogrodzie zeszło-
roczne gałązki choinki, robiło się z nich pochodnie 
i dymem okadzano drzewa owocowe, aby dobrze 

„rodziły”. Tym samym dymem kadzili nogi, „aby nie 
bolały i nie obierały”. Do miski z wodą dawano pieniądz 
i wszyscy się w tej wodzie myli. Następnie domownicy 
szli na roraty. Po Mszy św. gospodarz uroczyście 
wnosił choinkę do domu, winszował i wieszał pod 
sufitem - „po powałym”. Choinkę ubierało się jabłkami, 
cukierkami, ciastkami i innymi ozdobami robionymi 
w czasie Adwentu lub ozdobami zakupionymi 
w Cięcinie w czasie odpustu na Świętą Katarzynę - 
między innymi laski, lukrowane pierniki. Ważne, aby 
w ten dzień do domu pierwszy przyszedł chłop, bo to 
było oznaką szczęścia na nadchodzący rok, gorzej jak 
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POKÓJ, który jest konsekwencją czynienia dobra. Boży pokój 
sprawia, że nie trwa się w grzechu. Chroni on przed nieporządkiem 
i duchowym chaosem. Praktyki religijne (szczególnie uczestnic-
two w Eucharystii) stają koniecznością, ponieważ są duchowym 
spełnieniem pragnienia posiadania w sercu Boga – Dawcy Pokoju. 

przyszła baba… Dzieci biegały po domach i winszowały, 
wszyscy wymieniali się tym, co mieli, albo co komu 
brakowało np. fasolą, bryndzą, grzybami. 

 Z rana piekło się chleb i bułki, koło południa przy-
gotowywano się do uroczystej Wigilii. Potrawy na 
Wigilię musiały być postne, sporządzano je z tego 
wszystkiego co rosło w polu, sadzie, ogrodzie, lesie 
i żyło w wodzie. Był to wyraz hołdu składanego ziemi 
- żywicielce. Taki zestaw dań wigilijnych spożywanych 
z wielka powagą i namaszczeniem miał także zapewnić 
obfitość zbóż, warzyw i owoców. Gotowało się żur, 
fasolę, ziemniaki, groch i kapustę. 

   Przed  rozpoczęciem Wigilii gospodarz szedł do 
stajni, aby dać opłatek zwierzętom - był on zazwyczaj 
innego koloru, a następnie brał święconą kredę i sól - 
świecone to było w Świętą Agatę i nad każdym oknem i 
drzwiach robił krzyżyk, a domownicy głośno odmawiali 
Anioł Pański – miało to chronić dom od ognia cały 
rok –„kreda od Świętej Jagaty chroni od ognia chaty”.

  Na stół dawano siano i po garści zboża tj.owsa, 
żyta i pszenicy oraz pieniądze to przykrywało się 
białym obrusem. Na stole na honorowym miejscu 
kładziono cały bochenek chleba. Na ławce obok stołu 
ustawiano wszystkie potrawy, aby nie odchodzić od stołu 
i ustawiano świeczki , każdy miał swoją i patrzono jak 
się świecą – czy równo, jak która zgasła oznaczało to, 
że ten do którego należała przyszłej Wigilii nie dożyje. 
Przed rozpoczęciem Wigilii wszyscy domownicy się 
modlili za „dusycki, co w tej chałpie były, za tyk co 
w tym roku pomarli i za domowników i sąsiadów”.

 Uczta  wigilijna miała łączyć żywych razem ze 
zmarłymi, rodziców z dziećmi, miała też godzić 
człowieka z przyrodą. Po modlitwie dzielili się 
wszyscy opłatkiem umoczonym w miodzie, a potem 
jedli wszystkie inne potrawy z jednej miski . Do końca 
wieczerzy nie należało kłaść łyżek na stole ani wstawać 
od niego dopóki wszyscy nie skończyli jedzenia. Podczas 
Wigilii odkładano po trzy łyżki z każdego dania pod 
stół do „skopca” dla zwierząt domowych. 

 Po skończonej wieczerzy znowu wszyscy się modlili 
i wychodzili do pola. Wynoszono resztki jedzenia 
bydłu i koniom, nasłuchiwano nadchodzących głosów 

np. jak dziecko zapłakało to oznaczało pogrzeb, skąd 
pies zaszczekał stąd przyjdzie kawaler. Kiedy zostały 
dopełnione wszystkie związane z wieczerzą obrzędy 
można było iść na pasterkę. 

 Boże  Narodzenie było zawsze świętem wielkim, 
jak dawnie powiadano - „godnym” i upływało 
w atmosferze powagi spokoju i skupienia. Wstrzymy-
wano się od wszystkich prac, obowiązywał zakaz wy-
konywania wszelkich prac gospodarskich i domowych. 
Nie wolno było „ nawet chałpy zamiatać”, przynosić 
wody ze studni – wszytko to musiało być robione 
w przeddzień, przed wigilijną wieczerzą. Nie wolno 
było także gotować, jedzono więc potrawy pozostałe 
z wieczerzy wigilijnej. Święto to spędzało się razem 
z domownikami nikogo się nie odwiedzało. 

 Uroczysta powaga pierwszego dnia znikała nazajutrz 
następując miejsca wesołości i zabawie. Czas świą-
tecznej zabawy rozpoczynał się w drugi dzień świąt, 
w dzień Świętego Szczepana. W tym dniu święcono 
owies, a gospodarze zabierali kawałek ziela z wieńca 
wiszącego nad drzwiami i wkładali do kapelusza. Na-
stępowały dni kolędowania, radości i winszowania. 
Wszyscy koniecznie musieli umieć winszować:

„Na scynsci, na zdrowi, na to Boze Narodzynie 
składamy Wom serdecznie zycenie,  

 scynsca, zdrowio, pomyślności, wselkich 
dostatków, duzo radości i od ludzi zycliwości  
niek Wom udzielo Bóg z wysokości, w ręce bioły 
opłatek a na stole dostatek. 

 Niek Wos wszyscy kochają i kolędy śpiewają 
a Dzieciątko w żłobie błogosławi Tobie”. 

 
 Pomimo, że obrzędy i zwyczaje, jak wszystkie 

dziedziny życia zmieniają się w czasie, to dzięki ich 
utrwalaniom i przekazywaniu młodemu pokoleniu mogą 
trwać. I, jak mówił Jan Gawiński, nasz XVII- wieczny 
poeta:

„Nie znoście tych zwyczajów. Co z nas wiekiem doszło
I wiekom się ostało, trzeba by w wiek poszło.” 
    Maria Motyka
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Pragnący takiego pokoju są wrażliwi na ludzką krzywdę, reagują 
na wszystkie przejawy zła zagrażające dobru i nie lękają się 
wykazywać zła, które obok nich występuje.

„Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje 
świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się 
lęka.” (J 14,27)

 W Polsce następuje coraz bardziej pogłębiający się 
podział. Wbrew idei demokracji, mniejszość, z której 
polityki większość zrezygnowała, ma pretensje, że nowa 
władza nie kontynuuje ich dotychczasowego rządzenia. 
Ich zwolennicy (a nigdy żadne ugrupowanie nie zdobywa 
w wyborach stuprocentowego poparcia) w sposób coraz 
bardziej agresywny, żądają powrotu do stanu sprzed 
wyborów: „żeby wróciło tak jak było”.  

 Elementem powtarzającym się w protestach jest 
niechęć do wartości chrześcijańskich takich jak: po-
szanowanie życia, prawa do świętowania niedzieli, 
wyjątkowości relacji małżeńskich między kobietą 
a mężczyzną. Coraz bardziej drażni krzyż w przestrzeni 
publicznej i wielu zaczyna przeszkadzać nauka religii 
w szkole. Wszyscy okupanci starali się przede wszystkim 
zniszczyć u nas Kościół, bo w nim upatrywali źródło 
naszej duchowej siły i irytujące wszelkich zaborców 
umiłowanie przez nas wolności. Zarazem Kościół jawi 
się w poniższym artykule, jako miejsce możliwego 
pojednania zwaśnionych obywateli, tak w narodzie, 
jak i poszczególnych jego rodzinach.

 Ks. prof. Waldemar Chrostowski w  Wiara, 
Patriotyzm i Sztuka (Nr11/85) tłumaczy dlaczego 

ROZDZIELENIE WIARY 
OD POLSKOŚCI 

PROWADZI NA MANOWCE

 Gdy spojrzymy na naród polski i naszą historię 
sięgającą ponad 1050 lat wstecz, i zadamy pytanie 
co było pierwsze: naród czy Kościół,  to oczywiste 
jest, że pierwszy był Kościół. Zostaliśmy wszczepieni 
w Kościół i zaistnieliśmy jako naród dzięki przyjęciu 

chrześcijaństwa i Ewangelii, która odtąd przetwarza 
i wzbogaca nasze życie zbiorowe i indywidualne. 

Kiedy jednak sięgniemy do Pisma Świętego oraz 
samych początków Izraela jako narodu Bożego 
wybrania, wtedy ta odpowiedź nabiera nowej treści.

Naród z wiary  czy wiara  z narodu?

 Przypomnijmy kluczowe wydarzenia z samych 
początków Izraela jako narodu, tak jak je przedstawia 
starotestamentowa Księga Wyjścia. […] Dzięki prawu 
zawartemu w Dekalogu  lud niewolników wyprowa-
dzonych z Egiptu otrzymał szansę stania się narodem 
Izraela, a tym samym przejścia od swobody i swawoli 
do wolności. W darze wolności, której ramy wyznacza 
Dziesięć Przykazań Bożych, lud hebrajskich niewolni-
ków ukształtował się jako naród Izraela, czyli jako spo-
łeczność, a zarazem także jako wspólnota wierzących.

 Wspólnota to coś więcej i coś innego niż zbiorowość 
czy społeczność. Na fundamencie wiary w Boga 
i jej moralnych zobowiązań, które znalazły wyraz 
w Dziesięciu Przykazaniach, ukształtował się naród. 
Nie odbywało się to od razu ani bez przeszkód, lecz 
przez nieustanne ponawianie odpowiedzi dawanej Bogu, 
odpowiedzi wierności, która Izraelitów skutecznie inte-
growała i konsolidowała. A chociaż losy tego narodu 
były rozmaite i nie zabrakło w nich niewierności 
oraz odchodzenia od Boga, jednak i wtedy istniała 
świadomość, że powinno być inaczej.

 Gdy mamy na względzie zagadnienie „naród 
a Kościół” (…)  widzimy, że wiara w jedynego Boga 
i wierność Bogu stały się fundamentem kształtowa-
nia  narodu. Był to swego rodzaju prawzór i nikomu 
nie przychodziło do głowy, by te dwie rzeczywi-
stości rozdzielać, to jest rozdzielać naród w sensie 
etnicznym i naród jako wspólnotę wiary religijnej. Te 
dwa wymiary były ze sobą integralnie złączone. Nie 
próbowano  ich  rozdzielać,  bo  taki  rozdział  śmier-
telnie  godził  w  tożsamość  narodu  Izraela. Także 
w naszych czasach państwo Izrael – uznawane  za 
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UPRZEJMOŚĆ jest ściśle związana z dobrocią i miłością 
bliźniego, ale też domaga się wytrwałości i cierpliwości. Chrze-
ścijanie  muszą zawsze pamiętać o zwyciężaniu zła dobrem 
i obowiązku miłowania nieprzyjaciół. Dobre słowo i życzliwość 
jest o wiele skuteczniejsza niż krzyk lub agresja. 

demokratyczne i należące do rodziny demokratycz-
nych  państw  świata  –  nie ma  konstytucji. Może to 
nas dziwić i zaskakiwać, ale okazuje się, że wystarczy, 
jeżeli  konstytucję  państwa  stanowi  Dekalog  oraz 
prawa, które  z niego wynikają. 

Nowe  czasy, nowe wyzwania
 
Przyjmując chrześcijaństwo, przyjęliśmy za swoją 

rzeczywistość ukształtowaną znacznie wcześniej. Gdy 
staliśmy się chrześcijanami, rozpoczął się proces kształ-
towania narodu. W rezultacie przyjęcia chrztu przez 
Mieszka i jego dwór zaistnieliśmy jako naród. Możemy 
słusznie odwoływać się do liczącej ponad 1050 lat 
historii nie tylko jako historii chrześcijaństwa w Polsce, 
ale także jako historii polskiego narodu. A skoro więź 
Kościoła z narodem istniała od samego początku i przez 
wieki była bardzo silna, to każda  próba  budowania 
tożsamości  Polski  bez  chrześcijaństwa  i  bez  Boga 
oznacza radykalną próbę jej zmiany, niosącą odejście 
od  tożsamości,  na  której  nasze  dzieje  i  losy  były 
budowane.

 Istnieją w Europie narody, które mają przedchrześci-
jańską historię. Takim narodem są na przykład Litwini, 
u których odżywają tendencje do powrotu do przed-
chrześcijańskiej tożsamości. My, Polacy, przedchrze-
ścijańskiej historii nie mamy. Mamy dzieje, dzieje 
naszej ziemi i naszych przodków, ale historia Polski 
jest od zarania związana z przyjęciem chrześcijaństwa. 
Ta wzajemna więź istnieje 1050 lat, aczkolwiek była 
wystawiana na różne próby, które przynosiły dotkliwe 
skutki. Obecnie, gdy pojawiła się zupełnie nowa rze-
czywistość ideologiczna, mamy do czynienia z nowymi 
wyzwaniami. Nowość to bezprecedensowe uwarunko-
wania techniczne i technologiczne, ponieważ dysponu-
jemy możliwościami, jakich nie miało żadne pokolenie 
przed nami. To, co stało się rzeczywistością, do czego 
przywykliśmy i co uważamy za integralny składnik 
życia, mianowicie telewizja, telefonia komórkowa, 
Internet, ma ogromne znaczenie dla wzorca relacji 

Ojczyzna-Kościół, państwo-Kościół oraz patriotyzm-
-Kościół.

 Nasilają się i przynoszą zgniłe owoce tendencje, 
które  w  XVIII  wieku  wymyślił  i  upowszechniał 
Voltaire,  tworząc  zręby  nowej  propagandy  anty-
chrześcijańskiej,  w  szczególny  sposób  antykatolic-
kiej  i  antykościelnej. Propaganda ta nigdy nie miała 
takich możliwości rozpowszechniania i oddziaływania, 
jakie ma dzisiaj. Dzieła Voltaire’a zawierają zapowiedź 
i swoisty opis sytuacji, z jaką obecnie mamy do 
czynienia.

Hejt,  czyli  coś normalnego

 Słowo drukowane nakłada niemałe ograniczenia. 
Słowo drukowane zakłada również odpowiedzialność. 
Zanim coś zostało napisane i wydane drukiem, autor 
zastanawiał się nad znaczeniem i przesłaniem tego, 
co chciał wyrazić. Natomiast Internet czy telefonia 
komórkowa takich ograniczeń nie mają ani ich nie 
uznają. Uczymy się słów, które dotąd nie istniały Takim 
słowem, które się upowszechniło i do którego się przy-
zwyczailiśmy, jest „hejt”. Hate, czyli po angielsku 
wrogość, nienawiść. Do niedawna mowę nienawiści 
i zasiewanie wrogości, które zawsze były elementem 
propagandy i walki ideologicznej, uważano za coś 
wstydliwego, złego i niewłaściwego. Obecnie hejt, czyli 
mowa nienawiści, wszedł do potocznego użycia, mało 
tego - trafia do naszych domów. Tym samym trwale 
nas zmienia, bo nie jest tak, że gdy mamy do czynienia 
z negatywnymi zjawiskami, to wychodzimy z nich 
zawsze obronną ręką. Z hejtem jest jak z pornografią: 
należy przed nią ostrzegać, ale nie w taki sposób, że 
pokazujemy cały jej zestaw, a potem mówimy, iż to 
jest właśnie to, od czego trzeba stronić. Hejt wpływa 
nie tyle na rozum, nie tyle prowokuje argumentację, 
ile oddziałuje na wyobraźnię i emocje.

 Podejmując tematy Ojczyzna, Kościół, patriotyzm i 
wiara, mamy do czynienia z niezwykle silnymi atakami, 
które  nie  przebierają  w  środkach  i  narzędziach. 



str. 31      

IDŹ ogłoś to po górach

„Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze 
i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda 
będzie wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On 
jest dobry dla niewdzięcznych i złych.” (Łk 6,35)

Zdarzają się tak często i są używane tak mocno, że 
nie wychodzimy z nich bez żadnych moralnych strat. 
Będąc chrześcijanami i Polakami, starając się być wierni 
Bogu i Ojczyźnie, też przesiąkamy złem, w którym 
sączy się starannie zaprogramowana hermeneutyka 
podejrzliwości. Nierzadko łapiemy się na tym, że nie 
mamy siły czy woli stanąć w obronie wartości, które 
uznajemy za swoje.

 Bycie chrześcijaninem i członkiem Kościoła oraz 
bycie Polakiem i patriotą to nie są dwie radykalnie 
odmienne tożsamości. Nie możemy dopuścić do tego, 
żeby sączono w nas schizofrenię przez powtarzanie 
i  utrwalanie  kanonów  propagandy,  jaką  wymyślił 
Voltaire.  Jako  chrześcijanie  i  Polacy  mamy  jedną 
tożsamość, która nie podlega żadnemu rozdwojeniu. 
Bycie chrześcijaninem i Polakiem jest ze sobą spójne, 
natomiast niespójność grozi tam, gdzie oba te wymiary 
są rozdzielane. Jeżeli chcemy naprawdę być i trwać, 
musimy  pozostać  sobą.  Jeżeli  będziemy  próbowali 
budować  tożsamość  polską  bez  fundamentów,  na 
których  została  zbudowana,  czyli  bez  chrześcijań-
stwa, na pewno zejdziemy na manowce.

Specyfika wiary Polaków

 Istnieje również druga strona tego samego medalu: 
jeżeli w naszej Ojczyźnie my, Polacy, zaczniemy 
budować tożsamość katolicką bez tego, co specy-
ficznie polskie, to też zejdziemy na manowce. Wiara 
w Jezusa Chrystusa wyznawana i praktykowana przez 
Polaków ma w sobie coś specyficznego. Jest inna niż 
praktykowana przez katolików w innych narodach oraz 
innych kontekstach historycznych, społecznych, po-
litycznych i ekonomicznych. Nie chodzi o doktrynę, 
bo ta jest wspólna dla całego Kościoła, lecz o sposób 
przeżywania wiary w Boga, który objawił siebie 
w Jezusie Chrystusie. Za pontyfikatu Jana Pawła II 
świat przyglądał się polskiemu papieżowi, próbując 
poznać i zrozumieć, na czym polega specyfika jego 
świadectwa dawanego Chrystusowi. Bardzo często 

wskazywano na to, co specyficznie polskie. Okazało 
się, że wniesienie do skarbca Kościoła powszechnego 
tego, co specyficznie polskie, jest nie tylko możliwe, 
ale bardzo potrzebne i cenne.

 Co się tyczy teraźniejszości, zatrzymajmy się na 
inicjatywie, którą mamy świeżo w pamięci, mianowicie 
„Różaniec do granic”. Zauważmy,  jak  wielkie  an-
tykatolickie,  a  zarazem  antypolskie  emocje  ona 
wyzwoliła. Jednak najważniejsze jest ogromne dobro, 
którego  ta  inicjatywa  stała  się  źródłem.  Odkryła 
specyfikę i siłę naszej wiary w Boga, a także specyfikę 
i siłę naszej polskiej  tożsamości. Była to  inicjatywa 
oddolna,  zrodzona z zaufania Bogu  i woli dawania 
Mu wyrazistego świadectwa. Na ironię zakrawa fakt, 
że nie wszędzie w Kościele polskim do niej zachęcano, 
a nawet zdarzały się środowiska i wpływowe osoby, 
które były jej przeciwne. Ale wbrew temu widać, ile 
dobra ta piękna inicjatywa przyniosła.

 Podejmując temat „naród i Kościół”, trzeba go 
rozważać łącznie, a nie w kategoriach alternatywy 
„naród czy Kościół” - i jedno, i drugie! Oczywiście, 
Kościół nie ogranicza swej misji do żadnego narodu, 
lecz łączy ze sobą i w sobie różne narody. Spotkanie 
narodów  będzie  tym  bardziej  owocne,  im  bardziej 
każdy  naród  będzie  sobą. Polityka nie integruje tak 
mocno jak wspólne wyznawanie wiary Doskonale to 
widać podczas wielkich kościelnych uroczystości, które 
gromadzą i integrują wyznawców Chrystusa rekrutują-
cych się z różnych narodów. Przykładowo, na nabożeń-
stwach roku jubileuszowego w Fatimie stawali obok 
siebie przedstawiciele różnych narodów, także zwaśnio-
nych ze sobą. Gdy stanęli obok siebie i podnosili flagi 
narodowe, wtedy to, co niedobre, ustępowało. Patrzono 
na siebie nawzajem innymi oczami. W  kontekście 
wspólnego wyznawania wiary koegzystencja różnych 
narodów,  również  ta  bardzo  trudna,  przeobrażała 
się w braterskie  spotkanie. 
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  „Rodzina chrześcijańska jest pierwszą wspólnotą powołaną do 
głoszenia Ewangelii osobie ludzkiej, która jest w stałym rozwoju,         
i doprowadzenia jej, poprzez stopniowe wychowanie i katechezę, do 
pełnej dojrzałości ludzkiej chrześcijańskiej.” 

                 (Familiaris Consortio, Jan Paweł II) 
 

 
KATOLICKA PORADNIA RODZINNA 

przy Parafii Matki Bożej Częstochowskiej 
w Żabnicy 

 
ZAPRASZAMY: 
  
Styczeń   -    10 i 24 
Luty   - 7 i 21 
Marzec  - 7 i 21 
Kwiecień  - 4 i 18 
Maj   - 9 i 23 
Czerwiec  - 6 i 20 
Lipiec   - 4 i 18 
Sierpień  - 8 i 22 
Wrzesień  - 5 i 19 
Październik - 3 i 17 
 
 
Czynna w godz. 16oo-18oo 
 

 
Możliwość umówienia spotkania z prowadzącą poradnię  P. Moniką Figura  

tel.: 694 143 829 
 

Szczegółowe informacje o poradniach i terminach kursów  
www.dlanarzeczonych.eu 
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07.01.2017r. - Zofia KUPCZAK, c. Marcina i Justyny
07.01.2017r. - Fabian Adam PILORZ, s. Przemysława i Doroty
28.01.2017r. - Lidia Halina KUPCZAK, c. Wojciecha i Eweliny
28.01.2017r.  - Karolina TYRLIK, c. Marcina i Barbary
04.02.2017r. - Weronika PACH, c. Andrzeja i Iwony
25.02.2017r. - Wiktoria FIJAK, c. Dawida i Małgorzaty
26.02.2017r. - Klaudia Weronika BEDNARZ, c. Piotra i Sylwii
04.03.2017r. - Dawid KUPCZAK, s. Kamila i Agnieszki
04.03.2027r. - Fryderyk Czesław KUPCZAK, s. Pawła i Mirosławy
11.03.2017r. - Nela Helena KALFAS, c. Damiana i Sonii
18.03.2017r. - Martyna KUPCZAK, c. Piotra i Marceli
19.03.2017r. - Maria GOLEC, c. Michała i Anny
25.03.2017r. - Karolina Martyna KRAWIEC, c. Janusza i Agnieszki
08.04.2017r. - Rozalia Łucja PAWLUS, c. Tomasza i Aldony
17.04.2017r. - Tymoteusz Kacper CHOLEWA, s. Mateusza i Aleksandry
17.04,2017r. - Amelia Maria SZATANIK, c. Jarosława i Aliny
17.04.2017r. - Patryk FEIL, s. Marcina i Moniki
21.04.2017r. - Amelia Helena NOWAK, c. Mateusza i Adrianny
29.04.2017r. - Wojciech Franciszek KUROWSKI, s. Dariusza i Anny
29.04.2017r. - Szymon Wiktor KLEKOCIUK, s. Leszka i Barbary
29.04.2017r. - Kordian Sławomir ŚLIWA, s. Sławomira i Patrycji
01.05.2017r. - Amelia BIEGUN, c. Ireneusza i Lucyny

Życie chrześcijanina mierzy się jego spotkaniami z Bogiem. W Kościele znakiem 
tego spotkania jest sakrament, który towarzyszy nam od narodzin dla świata do 
narodzin dla wieczności. Klamrą życia jest chrzest i obrzęd pogrzebu. Czego dokonamy 
w tym czasie, to będzie naszym świadkiem na Sądzie Ostatecznym. Ponieważ koniec 
starego i początek nowego roku są często okazją do refleksji nad przemijaniem czasu, 
przypomnijmy tych, którzy w sposób szczególny w tym roku zbliżyli się do Boga. 

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

Sakrament Chrztu  świętego przyjęli:

Minął Rok Pański 2017
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01.05.2017r. - Mikołaj Dawid DZIASEK, s. Michała i Joanny
06.05.2017r. - Antoni  Ignacy CHROBAKIEWICZ, s. Daniela i Dagmary
14.05.2017r. - Magdalena KUMAŃSKA, c. Michała i Beaty
28.05.2017r. - Julia NOWAKOWSKA, c. Andrzeja i Łucji
03.06.2017r. - Jakub Dominik WOJTYŁA, s. Kamila i Moniki
04.06.2017r. - Eliza Zofia WOJTYŁA, c. Pawła i Patrycji
10.06.2017r. - Iga Emilia HARAT, c. Marcina i Justyny
17.06.2017r. - Nikola Anna MAREK, c. Mateusza i Patrycji
08.07.2017r. - Natan Piotr RABENDA, s. Dariusza i Sabiny
15.07.2017r. - Oliwier Piotr BINDA, s. Piotra i Elżbiety
22.07.2017r. - Aleksandra MOTYKA, c. Tomasza i Doroty
05.08.2017r. - Michał Mikołaj TOBICZYK, s. Michała i Julii
11.08.2017r. - Filip PENK, s. Marcina i Magdaleny
13.08.2017r. - Noah SOBERA, s. Tomasza i Marty
26.08.2017r. - Filip Franciszek MAŚLANKA, s. Andrzeja i Katarzyny
26.08.2017r. - Bartłomiej Wojciech URBAŚ, s. Piotra i Ilony
26.08.2017r. - Julia Jadwiga PASTERNAK, c. Kacpra i Katarzyny
09.09.2017r. - Antoni  Jakub HOLISZ, s. Rafała i Barbary
16.09.2017r. - Dominik GODZIŃSKI, s. Bartłomieja i Katarzyny
17.09.2017r. - Liliana Klaudia DYRLAGA, c. Szymona i Sabiny
07.10.2017r. - Zofia SYPTA, c. Daniela i Joanny
07.10.2017r. - Jacub ORMANIEC, s. Dariusza i Moniki
14.10.2017r. - Emilia Rozalia BIEGUN, c. Piotra i Moniki
04.11.2017r. - Milena Maria KRZUS, c. Michała i Magdaleny
08.12.2017r. - Anna Wiktoria KUPCZAK, c. Dawida i Zuzanny
10.12.2017r. - Sebastian Klaudiusz KRAWIEC, s. Mieczysława i Magdaleny
10.12.2017r. - Lena Celestyna JARCO, c. Szymona i Katarzyny
16.12.2017r. - Michalina Zofia KLIŚ, c. Mateusza i Klaudii
16.12.2017r.  - Antoni Krzysztof GLUZA s. Daniela i Renaty

WIERNOŚĆ to doskonały wyraz sprawiedliwości, która ma 
podstawę w miłości bliźniego. Obejmuje wszystkie rodzaje naszych 
ludzkich relacji: małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, zawodowych.
Owoc ten ściśle wiąże się z roztropnością i zdrowym rozsądkiem. 
Pozwala zaufać sobie i drugiemu człowiekowi w nawet najbardziej 
niesprzyjających okolicznościach. Wiąże się z honorem, godnością 
i szacunkiem do siebie i innych. (2Tes 3,3)
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„Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, 
nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się 
z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim 
pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma…” (1 Kor 13, 4).

Sakrament Małżeństwa  zawarli
07.01.2017r. - Tomasz HERNAS z Barbarą Zoń
08.04.2017r. - Józef STRZAŁKA z Anna Strzałka
29.04.2017r. - Michał LASOŃ z Martyną Żyrek
29.04.2017r.  - Szymon MOTYKA z Elżbietą Strzałka
27.05.2017r.  - Dawid KOWALCZYK z Elżbietą Mieszczak
03.06.2017r.  - Jakub LACH z Sylwią Wojtyła
01.07.2017r. - Roman PŁONKA z Jolantą Romańską
15.07.2017r. - Marek BIEGUN z Karoliną Bil
27.07.2017r. - Keith FLEMING z Beatą Żyrek
12.08.2017r. - Rafał OLBROMSKI z  Iryną Slabunovą
12.08.2017r. - Szymon PAWLUS z Renatą Potasiak
19.08.2017r. - Damian GOLEC z Kamilą Górka
03.09.2017r. - Tomasz BIEGUN z Ewą Nowak
16.09.2017r. - Mateusz MOC z Anną Jurasz
23.09.2017r. - Jan WALASZEK z  Izabelą Wąż
23.09.2017r. - Łukasz PIETRZAK z Roksaną Kozikowską
07.10.2017r. - Tomasz JURASZ z Bożeną Pranschke
14.10.2017r. - Tomasz DUDKA z  Igą Bierońską
14.09.2017r. - Marcin MACIEJOWSKI z Anną Pękala
11.11.2017r. - Dawid BŁACHUT z Justyną Feil

Poza parafią

 Mateusz WIERCIŃSKI z Agatą Sternal – Łodygowice
 Piotr KARCZUGA z Aleksandrą Urbańską – Pietrzykowice
 Michał STAŃCO z Anną Noga - Wieprz
 Leszek PACYNA z Joanną Jasek – Wieprz
 Łukasz SOŁTYSEK z Agatą Rąb – Cisiec

 „Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego.” 
„ Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia.” 
(Ap 2,10)
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Odeszli  z nadzieją  zmartwychwstania...

20.12.2016r. - † Józef KABACIK  l. 80

23.12.2016r. - † Emilia PAWLUS  l.86

27.12.2016r. - † Władysław WOJTYŁA   l.94

05.01.2017r. - † Stefania ŻYREK  l. 86

12.01.2017r. - † Stefan MOTYKA  l. 86

14.01.2017r. - † Maria BEDNARZ  l. 58

11.02.2017r. - † Helena FIGURA  l. 65

27.02.2017r. - † Antoni KOŹLIK  l. 65

10.03.2017r. - † Franciszka KRZUS  l. 92

15.03.2017r. - † Jan PAWLUS  l. 67

19.03.2017r. - † Jan PAWLIK  l. 67

23.03.2017r. - † Józef MIKULARZ  l. 68

02.04.2017r. - † Ludwika GLUZA  l. 85

04.04.2017r. - † Tadeusz JURASZ  l. 53

13.04.2017r. - † Adam WOJTYŁA  l. 48

29.05.2017r. - † Klaudia JURASZEK  l. 24

16.06.2017r. - † Józef MARSZAŁEK  l. 86

02.07.2017r. - † Stanisław WOJTYŁA  l. 75

04.07.2017r. - † Anna BIEROŃSKA  l. 88

23.07.2017r. - † Elżbieta RUSEK  l. 91

22.08.2017r. - † Anna SOŁTYSEK  l. 81

12.09.2017r. - † Anna WOJTYŁA  l. 81

13.09.2017r. - † Jan WOJTYŁA  l. 75

27.09.2017r. - † Emilia WOJTYŁA  l. 88

29.10.2017r. - † Janina GOŁĘBIOWSKA  l. 57

05.11.2017r. - † Mirosław KALFAS  l. 51

14.11.2017r. - † Michał DUDKA  l. 88

30.11.2017r. - † Aniela ŻYREK  l. 80

03.12.2017r. - † Jan KUPCZAK  l. 74
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Kolęda A. D.  2017/2018
Trasy kolędowe – Ks. Proboszcz Jacek Jaskiernia

27.12.2017  r. – środa  Myce: od P. Gluzów
28.12.2017  r. – czwartek  Myce: od P. Foktów
29.12.2017  r. – piątek  Od Wodospadowej do mostu
30.12.2017  r. – sobota  Od pomnika do mostu
02.01.2018  r. – wtorek  Od szkoły do Łącznej
03.01.2018  r. – środa  Od mostu k/Rzeki: Skalna, Letnia, Franciszkańska
04.01.2018  r. – czwartek  Od mostu: Pogodna
05.01.2018  r. – piątek  Od boiska do P.  Juraszów
08.01.2018  r. – poniedziałek  Pl. Hazuków: Malinowa, Wspólna
09.01.2018  r. – wtorek  Pl. Hazuków: Szeroka, Prosta
10.01.2018  r. – środa  Od P. Dutkowej do P.  Jarców
11.01.2018  r. – czwartek  Objazdowa, Lipowa
12.01.2018  r. – piątek  Bukowina 1
13.01.2018  r. – sobota  Bukowina 2
15.01.2018r. – poniedziałek  Od mostu do  sklepu
16.01.2018  r. – wtorek  Od P. Dończyków do kościoła

Trasy kolędowe – ks. Wikariusz Jarosław Bielesz

27.12.2018  r.– środa  Od P. Kabacików do kościoła
28.12.2017r. – czwartek  Od P. Wojtyłów do P. Strzałków
29.12.2017r. – piątek  Płone, Wojtatówka, Milówki
30.12.2017r. – sobota  Górska  i Wodospadowa
02.01.2018r. – wtorek  Kamienna, Krzusówka, Kolonia
05.01.2018r. – piątek  Kępki
08.01.2018r – poniedziałek  Bednarze do ul. Krętej
09.01.2018r. – wtorek  Od P. Kupczaków do P. Gluzów
12.01.2018r. – piątek  Zawodzie, Miodowa, Miła
13.01.2018r.–  sobota  Od P. Marszałków do  strażnicy
15.01.2018r. – poniedziałek  Od Strażackiej do Źródlanej

„Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać się poznać wiernych powierzo-
nych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepo-
kojach i smutku oraz umacniając ich w Panu, jak również - jeżeli w czymś nie domagają - roztropnie 
ich korygując”. Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 529 § 1

 Głównym powodem wizyty duszpasterskiej jest chęć poznania parafian, ich bieżących problemów oraz  
opinii na temat funkcjonowania parafii. Dlatego bardzo ważną rzeczą w trakcie kolędy jest szczerość 
w rozmowie z kapłanem.
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Do wizyty duszpasterskiej należy przygotować:
– stół nakryty białym obrusem,
– krucyfiks i dwie zapalone świece,
– wodę święconą i kropidło,
– dzieci i młodzież przygotowują zeszyty od religii.

Przebieg kolędy:
– Wypada wyjść po księdza lub poprosić sąsiada o przyprowadzenie go do naszego domu.
– Wyłączamy telewizor, radio, komputer, laptop, itp.
– Na chrześcijańskie pozdrowienie „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”
  odpowiadamy „Na wieki wieków. Amen”.
– Przedmioty religijne, które chcemy poświęcić kładziemy na stole/ławie,
– Wszyscy bierzemy udział we wspólnej modlitwie. Gdy ksiądz kropi nas wodą święconą czynimy znak krzyża.

Pokazaliśmy,  że  grać umiemy
Mecz Ministrantów  - Łodygowice 2017  rok

25 listopada udaliśmy się do hali sportowej w Łodygo-
wicach na turniej eliminacyjny diecezjalnych mistrzostw 
w piłce nożnej „Bosko cup”. 

 Na turnieju stawiło się 12 drużyn, które zostały 
podzielone na 3 grupy po 4 drużyny. Nasi ministranci 
trafili do grupy A z bardzo mocnym Inwałdem, Zarzeczem 
oraz gospodarzami Łodygowicami. Zwycięzcy grup 
oraz najlepsza drużyna z drugiego miejsca dostawała 
przepustkę na turniej finałowy, który co roku odbywa 
się w Bielsku Białej. Nasi chłopcy zaczęli kapitalnie, 
wygrywając pewnie z mocnym Inwałdem 3:0. Pokazali-
śmy, że potrafimy grać w piłkę i daliśmy jasny sygnał, 
że przyjeżdżamy tu po awans. 

 Niestety w drugim spotkaniu, w którym mierzyliśmy 
się z Zarzeczem zagraliśmy dużo słabiej niż w pierwszym 
meczu i po bardzo nerwowym meczu udało nam się 
wywalczyć remis. Mino tego, że dwukrotnie przegry-
waliśmy w tym spotkaniu, to udało nam się wywieść 
remis. W meczu w ostatniej akacji mieliśmy sytuacje 
1 na 1 z bramkarzem Zarzecza, ale nie potrafiliśmy 
jej wykorzystać i musieliśmy się zadowolić remisem, 
a liczyliśmy na łatwe i wysokie zwycięstwo. Tym 
bardziej, że w pierwszym meczu zespół Zarzecza przegrał 
z Łodygowicami, aż 8:0. Po tym meczu i analizie innych 
grup stało się jasne, że tylko zwycięstwo da nam awans, 
ale niestety w meczu z czarnym koniem tych eliminacji 
z Łodygowicami szybko straciliśmy bramkę i nasza gra 
zupełnie się posypała. Ostatecznie przegraliśmy 5:1. 
Łodygowice wygrały zasłużenie, pokonując każdego 
w naszej grupie. Pokazali nam i innym zespołom, jak 
grać szybko i niezwykle skutecznie. 

 Ostatecznie zajęliśmy 2 miejsce w grupie A, 
z 4 punktami i nie udało nam się osiągnąć przepustki 
do głównego turnieju. Jak się okazało drugi mecz 
i nasze podejście do niego, nasza pewność siebie, zlek-
ceważenie rywala sprawiło, że zabrakło tych 2 punktów. 
I w tym roku musieliśmy się „obejść smakiem”. 

 Podsumowując turniej, to na pewno pokazaliśmy, 
że grać umiemy, a zgubiła nas pewność siebie. Mamy 
młody zespół, który w kolejnych edycjach może sporo 
namieszać. Teraz przed nami okres kolędy, ale zaraz 
po zakończeniu sezonu kolędowego zaczynamy ostro 
pracować nad formą do turnieju letniego, który obędzie 
się w ostatni weekend czerwca na boisku trawiastym. 
Z tym turniejem wiążemy olbrzymie nadzieje na jak 
najlepsze miejsce. Oczywiście celujemy w zwycięstwo, 
dlatego prosimy o modlitwę za nasz zespół, abyśmy 
mogli się dobrze przygotować do kolejnego turnieju 
i obiecujemy, że tym razem was nie zawiedziemy. 

Wacław Jurasz

Króluj nam Chryste...
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BÓG ZAPŁAĆ
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Pomóż Emilce  - podaruj  jej  1% swojego podatku!
 

Emilka jest podopieczną Fundacji Dzieciom " Zdążyć z Pomocą".
Tam posiada swoje subkonto, na którym gromadzi pieniądze na codzienną rehabilitację, 

turnusy  i specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny.
Rehabilitacja Emilki będzie trwała całe życie. Codzienne ćwiczenia pod okiem wykwalifi-

kowanych terapeutów oraz ich kontynuacja w domu przez  rodziców, mają na celu polepszyć  
komfort życia Emilki, zmniejszyć spastykę mięśni, jak najdłużej zapobiec powstawaniu bolesnych 
przykurczy, poprawić pracę jelit a tym samym zmniejszyć bóle brzuszka u dziecka. 

Emilka ma 7 lat. Nie siedzi, nie chodzi, nie obraca się, prawie nie widzi, nie mówi.

Rehabilitacja Emilki jest możliwa tylko i wyłącznie dzięki pomocy Darczyńców.

2. Wpłacając pieniądze 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.

Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę". W celu szybszej wery-
fikacji i księgowania wpłat bardzo prosimy nie wpisywać zdrobnień, słów odmienianych przez przypadki i wyrazów: dla, 
na, leczenie, rehabilitacja itp.
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Parafii Rzymsko  - Katolickej
p. w. Matki Bożej Częstochowskiej 

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

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

NABOŻEŃSTWA W CIĄGU ROKU:
Nowenna do MB Częstochowskiej - środa 1800 
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 uzgod-
nieniu dnia i godziny

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

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

www.parafiazabnica.pl

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

SALON
KOSMETYCZNY

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

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

ul. Łagodna 13, Tel.: 0-784-002-557



Jubileusze małżeńskie

Jubileusz 25-lecia 
ślubów zakonnych  s. Laury



ŚWIATŁOŚĆ ŚWIATA

A gdyby kiedyś 
zabrakło światła 
którego promień
widzieć pozwala
gdy na przeszkodę
natrafi w locie
i obraz świata
w oku wyzwala

Skąd wtedy wiedza
co jest na drodze
i skąd wiadomo 
że jest jakaś droga
że ktoś stopami
wyrzeźbił ziemię
w poszukiwaniu
choć śladu Boga

Skądś przychodzimy
dokądś zmierzamy
nawet gdy w kółko
sensu drepczemy
tak z każdym rokiem
o rok bliżej kresu
nawet gdy bardzo 
tego nie chcemy

Nikt nas nie pytał
czy mamy zamiar
wyruszyć w drogę
na miarę życia
grzech zgasił światło
w ciemności lęki
raj utracony
nie do zdobycia

I nagle jasność 
śnieżnej polany
promieniem słońca
czerń myśli kruszy
jak chwała Pańska
z głosem anioła
gdzie Bóg się rodzi
każe wyruszyć

Przez zaspy grzechów
po światłość świata
co oświecenie 
poganom niesie
w źrenicy serca
Chrystus się rodzi
i wiem już dokąd
idę po świecie
A.M.D.


