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Wielki Post! Czas Boga, który
przemawia. Czas Boga, który
stwarza na nowo. Czas odkupie-
nia. Czas Bo¿ego mi³osierdzia �
Dives in misericordia! �Nie znaj-
dzie ludzko�æ uspokojenia, dot¹d
dopóki nie zwróci siê z ufno�ci¹
do mi³osierdzia mojego. O, jak
bardzo mnie rani niedowierzanie
duszy. Taka dusza wyznaje, ¿e
jestem �wiêty i sprawiedliwy,
a nie wierzy, ¿e jestem mi³osier-
dziem�� (Dzienniczek, 300). Te
niezwyk³e s³owa wypowiedzia³
nasz Zbawiciel do siostry Fausty-
ny, kiedy przebywa³a w Wilnie
w 1934 roku. Chrystusowe orê-
dzie mi³osierdzia dociera do nas
w ge�cie wyci¹gniêtych r¹k Chry-
stusa Pana. Takiego Mistrza zoba-
czy³a siostra Faustyna i takiego
g³osi³a ludziom wszystkich kon-
tynentów. Oby orêdzie o Bo¿ym
Mi³osierdziu dotar³o do nas
wszystkich i nape³ni³o nasze ser-
ca nadziej¹. W Mi³osierdziu
Boga niech ka¿dy z nas znajdzie
pokój i szczê�cie!
Aby wyprosiæ to Bo¿e mi³osier-

dzie, potrzebne jest trwanie
z Chrystusem w Ogrójcu na mo-
dlitwie. Ono wymaga naszego

uczestnictwa w Gorzkich ¯alach,
w Drodze Krzy¿owej i w rekolek-
cjach parafialnych. Niestety, ze
wzglêdu na pandemiê w tym roku
nie mo¿emy organizowaæ reko-
lekcji w naszym jele�niañskim
domu. Têsknimy � i to bardzo �
za normalnymi warunkami. Nie
zapominajmy o modlitwach do
�w. Józefa w dniu 19 ka¿dego mie-
si¹ca. Postarajmy siê zjednoczyæ
duchowo o godz. 21.00. Cieszê
siê, ¿e po raz pierwszy uda³o nam
siê spotkaæ on line z Zarz¹dem
11 stycznia o godz. 17.00.
Wci¹¿ powracamy sercem

i my�l¹ do tych wszystkich, któ-
rzy stali siê ofiarami pandemii, s¹
w�ród nich nasi bliscy i znajomi,
Bóg nas ochroni³ i zaoszczêdzi³
naszego bólu i cierpienia. To jest
bardzo dla nas zobowi¹zuj¹ce.
Odpowiedzi¹ na to powinno byæ
nasze lepsze ¿ycie, bardziej wy-
pe³nione dobrem, ja�niej¹ce �wiê-
to�ci¹. �Prochem jeste�my
i w proch siê obrócimy!�. W tym
prochu skrzy siê, jak w dogasaj¹-
cym ognisku, p³omieñ ¿ycia,
gdy¿ jeste�my nie�miertelni
i w ka¿dym z nas znajduje siê
iskra ¿ycia wiecznego. Przyjdzie

taki moment, ¿e wybuchnie
ogniem i �wiat³em. Musimy w to
naprawdê wierzyæ.
Wielki Post to czas refleksji nad

sob¹ i nad swoim ¿yciem. Niech
nasze my�li koncentruj¹ siê na
Krzy¿u Chrystusowym, niech on
bêdzie dla nas przewodnikiem
i drogowskazem prowadz¹cym
do nieba. Tego ¿yczê ka¿dej
i ka¿demu z was!

Wasz asystent
Tadeusz Borutka

Czterdziestnica

Od �rody Popielcowej
trzeba odnale�æ swoj¹ pustyniê
rozliczyæ siê z zasz³o�ci
wykazaæ zyski i straty
minionego roku
nazwaæ z³o
polubiæ poszczenie
przebaczyæ bli�nim
zdj¹æ swoje jarzma
ws³uchaæ siê w ciszê swej duszy
i w niezag³uszonej modlitwie
zanurzyæ siê w Chrystusie
odkryæ si³ê czyszcz¹cej k¹pieli
odzyskaæ sw¹ bia³¹ szatê
aby zbli¿yæ siê
z now¹ moc¹
do Wielkiej Mi³o�ci.

Urszula Omyliñska



Z ¿ycia Akcji Katolickiej
W czasie przed³u¿aj¹cej siê izolacji spowodowanej koronawiru-

sem, Zarz¹d stara siê spotykaæ online. Na spotkaniach omawia bie¿¹-
ce sprawy, min. smutne informacje o �mierci cz³onków, ale te¿ rado-
sne � przyjêcia nowych cz³onków POAK oraz powo³anie nowego od-
dzia³u POAK w Dêbowcu.
Asystent, ksi¹dz prof. Tadeusz Borutka kieruje listy do cz³onków

AK, a na Zarz¹dzie poruszy³ takie sprawy jak:
1. Potrzebê duchowego zjednoczenia siê wszystkich cz³onków

i sympatyków Akcji Katolickiej poprzez modlitwê do �w. Józefa,
19 dnia ka¿dego miesi¹ca o godzinie 21.00 w zwi¹zku z Rokiem
�w. Józefa
2. Zaznaczy³, ¿e w kalendarium na rok 2021 nale¿y zaplanowaæ
19 marca � Uroczysto�æ �w. Józefa, spotkanie AK w Jele�ni
1 maja � Uroczysto�æ �w. Józefa, patrona ludzi pracy
rocznice encyklik spo³ecznych: 130-lecie encykliki Rerum nova-

rum, 90-lecie Quadragessimo anno, 40-lecie Laboremexercens oraz
30-lecie Centessimusannus. Z tej okazji Ksi¹dz Asystent podkre�li³
potrzebê organizacji w Jele�ni sympozjum naukowego po�wiêcone-
go spo³ecznemu nauczaniu Ko�cio³a i zaproszenie dwóch prelegen-
tów.
3. Ksi¹dz Asystent wyszed³ z propozycj¹ organizacji pielgrzymki

AK do sanktuarium �w. Józefa do Kalisza lub Wadowic, a w czerwcu
spotkanie integracyjne w Jele�ni.
4. Zachêci³ do zapoznania siê z dokumentem Komisji Duszpaster-

stwa Konferencji Episkopatu Polski na temat pracy duszpasterskiej
w Polsce w czasie pandemii. Poruszone s¹ tam tematy takie, jak: Ko-
munii �w. na rêkê, wody �wiêconej czy szerzonej katastroficznej wi-
zji �wiata.
5. Zaplanowano równie¿ Drogê Krzy¿ow¹ na Matyskê w dniu

27 marca br. o godz. 10:00
Zosta³ dok³adnie zweryfikowany stan cz³onków Akcji Katolickiej

naszej diecezji. Stan osobowy cz³onków AK na dzieñ 13.01.2021 r.
wynosi:
Aktywnych oddzia³ów � 64
Ogó³em cz³onków - 1056
Cz³onków zwyczajnych � 989
Cz³onków wspieraj¹cych � 67

Omawiano sprawy finansowe, sk³adki cz³onkowskie itp.
Przygotowano równie¿ tablice pami¹tkow¹ okazji 100 rocznicy

urodzin �w. Jana Paw³a II, która bêdzie umieszczona na budynku na-
szego o�rodka w Jele�ni.

Irena Olma

¯ycie
w pandemii

�wiêta � online,
Sylwester, Nowy Rok � te¿.
S³upki chorych i zmar³ych
zmieniaj¹ siê jak w kalejdosko-
pie.

Na horyzoncie � szczepionka,
kto dostanie, a kto nie,
kto chce, a kto nie �
Naród � jak zwykle
ma ró¿ne pogl¹dy,
kto� tam zaszczepi³ siê poza,
wiêc inni krzycz¹ i psiocz¹,
a w cieniu rozgrywa siê dramat
chorych i umieraj¹cych,
czêsto w samotno�ci,
nie�wiadomie,
bez trzymania za rêkê �

Ale ¿ycie trwa �
wy�cig rozs¹dku z g³upot¹,
po�wiêcenia z egoizmem.
Nie widaæ pokory, skruchy,
zastanowienia siê.

Wszyscy nagle chc¹ wszystko,
kosztem innych, dla siebie.
I tak wygl¹da ¿ycie w pandemii,
niech ju¿ siê skoñczy,

bo skoñczy siê nasz �wiat.

Cieszyn,
17-01-2021

Joanna Surzycka
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Po d³ugiej przerwie pandemicznej �Akcja� wraca do akcji. Ale je�li
ten tekst Czytelnicy otrzymali drog¹ elektroniczn¹, nie na pachn¹-
cym drukiem papie¿e, je�li ten teks odczytywany jest na ekranie kom-
putera, tabletu, czy telefonu komórkowego, to rzeczywi�cie jeste�my
w prze³omowymmomencie historii Akcji, wmomencie historycznym.
Prze³omowy by³ z pewno�ci¹ (ci¹gle jest, niestety) czas pandemii,

która wywróci³a do góry nogami prawie ca³y �wiat. Zamkniêcie, utrud-
niony kontakt, wreszcie realne niebezpieczeñstwo zara¿enia siê � to
wszystko wymusi³o na nas zupe³nie inne zachowania, szukanie no-
wych rozwi¹zañ i sposobów formacji i wymianymy�li (Przecie¿ wiêk-
szo�æ cz³onków Akcji Katolickiej socjologiczn¹ m³odo�æ ma ju¿ za
sob¹; obawa o zdrowie swoje i innych jest jak najbardziej uzasadnio-
na).
Ten pandemiczny prze³om poci¹gn¹³ za sob¹ tak¿e inne. Do�æ po-

wiedzieæ, ¿e internet nabra³ teraz znaczenia. Sta³ siê nie tylko sieci¹
�wiat³owodów ³¹cz¹cych jeden komputer z innymi. Jest teraz plat-
form¹ spotkañ z lud�mi a nawet miejscem ewangelizacji.
Jak wszystkie sytuacje kryzysowe tak i pandemia dokona³a cze-

go�, co w jêzyku ewangelicznym mo¿emy nazwaæ �oddzieleniem
ziaren od plew�. S¹dzê ¿e w tym trudnym okresie seniorzy 50+ stanê-
li na wysoko�ci zadania je�li chodzi o wiarê okazuj¹c¹ przywi¹zanie
do Ko�cio³a jako wspólnoty realnej, do parafii jako miejsca konkret-
nego, z realn¹ przestrzeni¹ parafialnej �wi¹tyni. Gdy tylko obostrze-
nia pandemiczne zosta³y zluzowane, to w³a�nie oni wrócili pierwsi
do normalnego rytmu ¿ycia religijnego, pokoleniem³odsze niekoniecz-
nie.
Tak czy inaczej ¿ycie toczy siê dalej i dalej toczyæ siê powinno.

Coraz bardziej rozumiemy, ¿e �wiadomy religijnie i duchowo cz³o-
wiek nie powinien � i pewnie nie chce � wiary zawiesiæ na ko³ku.
Czasem trzeba siê liczyæ ze zmian¹ form ¿ycia religijnego (na przy-
k³ad ogl¹danie Mszy �w. w telewizji, przez internet), ale w gruncie
rzeczy nie ma takiej sytuacji, w której wolno religijne ¿ycie odstawiæ
na margines.
Chyba ju¿ mo¿na mieæ nadziejê, ¿e powoli wracamy. Powoli, bo

do koñca nie wiadomo, jak d³ugo jeszcze pandemia potrwa. Ale trze-
ba wiedzieæ, ¿e je�li ju¿ wrócimy, to na pewno do odmienionego �wia-
ta. I mo¿e bêdzie to �wiat, który od nas wierz¹cych bêdzie wymagaæ
znacznie wiêcej zaanga¿owania w g³oszeniu Ewangelii i �wiadcze-
niu o Jezusie.

ks.Piotr B¹czek

Wiara w internecie?
ks. Piotr B¥CZEK
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techniczn¹), a czego pró¿no szu-
kaæ w innych krêgach cywiliza-
cyjnych. Mo¿na tu jeszcze wspo-
mnieæ, szczególnie bior¹c pod
uwagê zachodnie chrze�cijañ-
stwo, skorzystanie z dobrodziej-
stwa rzymskiego prawa, które
nada³o kszta³t organizacji Ko�cio-
³a, ale te¿ wp³ynê³o na sposób
my�lenia i chrze�cijañskiego oby-
czaju, opartego na Ewangelii ale
te¿ znajduj¹cego uj�cie w for-
mach jurydycznych, w dyscypli-
nie, w bardzo konkretnym potrak-
towania obowi¹zku, powinno�ci,
sankcji, winy, przestêpstwa, grze-
chu.
Benedykt XVI wskazuj¹c na

korzenie naszej cywilizacji wska-
za³ jej filary: ¿ydowski profetyzm,
greck¹ filozofiê, rzymskie prawo
i chrze�cijañsk¹ mi³o�æ. Nie ule-
ga w¹tpliwo�ci, ¿e motorem na-
pêdowym, duchem poruszaj¹cym
rozwój naszego �wiata by³a w³a-
�nie chrze�cijañska mi³o�æ �
Ewangelia Jezusa Chrystusa, to co
jest rdzeniem naszej wiary. W niej
samej, a dok³adnie w nakazie
misyjnym danym aposto³om przez
Zbawiciela kryje siê wewnêtrzna
dynamika pozwalaj¹ca na to
i wzywaj¹ca do tego, by wnie�æ
orêdzie Dobrej Nowiny w te prze-
strzenie ¿ycia, które mog³yby siê
wydawaæ na pierwszy rzut oka
dalekie od spraw religijnych.
To dziêki niej chrze�cijanie zdol-
ni byli g³osiæ Ewangeliê wszêdzie
tam, gdzie siê znale�li.

Staæ w miejscu?
Przed podobnymi naszym pan-

demicznym czasom dylematami
chrze�cijanie stawali zawsze,
w³a�ciwie w ka¿dym pokoleniu.
Pocz¹wszy od przypadku
�w. Paw³a który g³osz¹c Ewange-
liê poganom przekroczy³ do�æ cia-
sny i hermetyczny �wiat ¿ydow-
skiego Prawa. Odkrywaj¹c pierw-
szeñstwo i nadrzêdno�æ ³aski dar-
mowo danej przez Boga w mêce
i zmartwychwstaniu Jezusa Apo-
sto³ odkry³, ¿e zbawia nie tyle
przestrzeganie prawa, co wiara
w Jezusa Chrystusa. Przez ni¹
otrzymujemy usprawiedliwienie.
To by³ pierwszy i jak¿e wa¿ny
krok chrze�cijañstwa na drodze
do ewangelizacji narodów, do
wyj�cia z Ewangeli¹ i orêdziem
zbawienie na ca³y �wiata, nie tyl-
ko w kategoriach geograficznych
ale i kulturowych.
Kolejnym takim wa¿kim mo-

mentem by³ wysi³ek Ojców Ko-
�cio³a którzy przerzucili pomost
miêdzy bogat¹ kultur¹ greck¹, jej
dorobkiem intelektualnym odnaj-
duj¹cym swoje szczyty w filozo-
fii, a wiar¹ chrze�cijañsk¹. W ten
sposób rodzi³y siê zrêby cywiliza-
cji chrze�cijañskiej opartej o wiarê
i rozum. Dziêki spotkaniu tych
dwóch rzeczywisto�ci � Ewange-
lii i filozoficznej my�li greckiej,
cywilizacja tak mog³a tak szyb-
ko i tak bogato rozwin¹æ to wszyt-
ko czym dzi� cieszymy siê w na-
szym �wiecie (³¹cznie z kultur¹

Granice realu
Praktycznie do koñca XX wie-

ku granice, które przekracza³a
Ewangelia niesiona �wiadectwem
swoich wyznawców, te granice
wyznaczone by³y w przestrzeni
geograficznej, albo na p³aszczy�-
nie kulturowej, rozdzielaj¹ce
b¹d� pokrewne, b¹d� radykalnie
ró¿ne kultury. Dla nas przestrzeñ
geograficzna dzi� nie przedsta-
wia wiêkszego problemu (mo¿e
poza wyj¹tkiem pandemii). Pod-
ró¿ z jednego krañca �wiata na
drugi dostêpna jest prawie ka¿de-
mu. Ró¿nice kulturowe te¿ coraz
bardziej siê zacieraj¹; dziêki b³y-
skawicznemu przep³ywowi infor-
macji ¿yjemy dzi� w globalnej
wiosce, w której popkultura o pra-
wie takim samym wszêdzie, nie-
wyra�nym obliczu, wybija siê
ponad to, co nazwaæ jeszcze mo-
¿emy kultur¹ prawdziw¹, g³ê-
bok¹ wyp³ywaj¹c¹ z do�wiad-
czenia ¿ycia w okre�lonym miej-
scu i czasie. Prawdziwie ¿ycio-
dajna, p³odna i gwarantuj¹ca nie-
szablonowo�æ, niepowtarzalno�æ,
osobliwo�æ jest ta ostania; od-
miennie od pop kultury tworzonej
g³ównie na potrzeby zarabiania
pieniêdzy, generowania rynku
i zaspokajania potrzeb wybudzo-
nych mechanizmami reklamy.
W XXI wieku przysz³a rewolu-

cja cyfrowa, za któr¹ pojawi³a siê
rewolucja informatyczna. Wyna-
lazek internetu stworzy³ now¹ �
dot¹d nieznan¹ � przestrzeñ ak-
tywno�ci (¿eby nie powiedzieæ
¿ycia) milionów ludzi. Z rozwo-
jem globalnej sieci Internet poja-
wi³o siê te¿ rozró¿nienie na real i
wirtual. Pocz¹tkowo wirtualn¹
okre�lano tê przestrzeñ, która nie
mia³a znamion realno�ci. Z cza-
sem jednak, gdy Internet zawita³
�pod strzechy� ¿ycie realne za-
czê³o siê coraz bardziej mieszaæ
z tym wirtualnym. Ludzie mówi¹-
cy do nas z ekranu to przecie¿
realne osoby, rzadko kto ogl¹da-
j¹c filmik w internecie zdaje so-
bie jednak sprawê, ¿e tak napraw-

Publicystyka

ks. Piotr B¥CZEK

Wiara w internecie?
Dobrze pamiêtam czas w którym socjologowie i pedagodzy prze-

strzegali bardzo wyra�nie przed skutkami bezkrytycznego wej�cia
dzieci i m³odzie¿y w �wiat wirtualny. Dzi� mówi siê ¿e internet jest
na szersz¹ skalê jedynym miejscem wymiany my�li i kontaktów miê-
dzyludzkich. Co wiêcej sta³ siê �miejscem� g³oszenia s³owa Bo¿ego.
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dê to co widzimy to nie fizyczna
osoba, ale jej obraz, zbudowany
z miliardów zer i jedynek.

Msza w internecie
Pandemia ca³y ten proces wy-

mieszania realnego ¿ycia z wir-
tualnym �wiatem internetu
znacznie przyspieszy³a. W ¿yciu
religijnym, duchowym i ko�ciel-
nym charakterystyczn¹ cezur¹
by³ ubieg³oroczny lockdown w
czasie �wi¹t Wielkanocnych.
Wtedy w³a�nie tysi¹ce wiernych
znalaz³o siê w sytuacji, ¿e jedyn¹
mo¿liw¹ form¹ uczestnictwa we
Mszy �wiêtej (przy czym s³owo
uczestnictwo nie jest tu do koñca
adekwatne) sta³o siê ogl¹danie
internetowej transmisji liturgii ce-
lebrowanych samotnie przez ka-
p³anów w parafii.
Na marginesie warto dodaæ ¿e

transmisja Mszy �w. to temat, któ-
ry pojawi³ siê wcze�niej wraz
z telewizj¹ i radiem. Odno�nie
tego zjawiska mamy niema³o li-
teratury teologiczno- pastoralnej,
a tak¿e oficjalne dokumenty Ko-
�cio³a jak np. Dyrektorium
w sprawie celebracji Mszy �wiê-
tej transmitowanej przez telewi-
zjê Konferencji Episkopatu Polski
z roku 2017. Wspomniany doku-
ment przypomnia³ oczywi�cie,
czym jest celebracja Eucharystii
i czym ró¿ni siê od niej transmi-
sja. Genezy dokumentu nale¿y
upatrywaæ w trosce Ko�cio³a
�o ewangelizacjê przez piêkno
liturgii w sytuacji, jak¹ stwarza
transmisja telewizyjna�. Drugim
argumentem przemawiaj¹cym za
potrzeb¹ opracowania dyrekto-
rium by³y wzglêdy natury prak-
tycznej, czyli gotowo�æ okazania
pomocy tym wszystkim, którzy
z racji pe³nionych funkcji i zawo-
du czynnie anga¿uj¹ siê w trans-
misje Mszy �wiêtych w telewizji.
Ale to co sta³o siê w czasie lock-
downu mo¿na �mia³o nazwaæ
przekroczeniem masy krytycz-
nej. Z transmisji liturgii zaczêto
korzystaæ powszechnie. Do tego

Publicystyka

dosz³y jeszcze rozmaite duszpa-
sterskie inicjatywy on-line: reko-
lekcje, spotkania, modlitwy, ado-
racje.

Czy têdy droga?
W ka¿dej z wy¿ej wymienio-

nych sytuacji (pocz¹wszy od Paw-
³owego prze³amania ciasnych
granic ¿ydowskiej kultury) istnia-
³y powa¿ne obawy co do podej-
mowanego kroku ku nowym prze-
strzeniom. Obawy tym bardziej s¹
zasadne, ¿e mo¿na odnotowaæ
sytuacje, w których konfrontacja
chrze�cijañstwa z tym co mia³o
zostaæ zewangelizowane nie za-
wsze by³a pomy�lna dla tego
pierwszego. Mamy przecie¿
d³ug¹ historiê herezji, mamy przy-
padki rozmycia ostro�ci wiary
chrze�cijañskiej czy chrze�cijañ-
skiej moralno�ci, mamy tak¿e,
niestety, przypadki zagubienia siê
samych pionierów przecierania
nowych szlaków.
W przypadku �wiata wirtualne-

go mamy, na przyk³ad interneto-
wych transmisji Mszy �w. duszpa-
sterze do�æ szybko zorientowali
siê, ¿e ta forma prze¿ywania Eu-
charystii tak¿e rodzi niebezpie-
czeñstwo �odzwyczajenia siê od
realnego uczestnictwa w celebra-
cji.
Nieco mniejsze, ale jednak,

niebezpieczeñstwo (takie jest
moje zdanie) tkwi tak¿e w tym, ¿e
s³owo Bo¿e na wspó³czesnym glo-
balnym targu rozrywki, stawiane
jest niejako na równi z tre�ciami
rozrywkowymi, nierzadko te¿
sami g³osiciele bardziej orêdzie
Ewangelii �przemycaj¹� ni¿ je
otwarcie g³osz¹. Nie wspomnê ju¿
o tzw. �ewangelii sukcesu�, czyli
takim przedstawianiu chrze�ci-
jañstwa które ucieka od ciê¿aru
realizmu codzienno�ci ¿ycia, pe³-
nych wymagañ Ewangelii, wyso-
kich standardów moralnych,
a w zamian proponuje na pozór
atrakcyjn¹ religiê, uproszczon¹
i zredukowana do tego co ³atwe i
przyjemne.

S¹ jeszcze inne niebezpie-
czeñstwa. Na przyk³ad przyk³a-
danie metod badania skuteczno-
�ci oddzia³ywania w wirtualnym
�wiecie do rzeczywisto�ci prze-
kazu wiary, która w zasadzie
dotyka tajemnicy ludzkiego
¿ycia. Dane ilo�ciowe �wiadcz¹-
ce o ogl¹dalno�ci wcale nie
musz¹ byæ adekwatne do rze-
czywisto�ci. Si³¹ chrze�cijañ-
stwa nigdy nie by³y t³umy�.

Chyba jednak warto
Przytoczone w¹tpliwo�ci

(a mo¿na podaæ ich znacznie
wiêcej) nie powinny jednak przy-
s³oniæ, sparali¿owaæ wysi³ków
zewangelizowania wspó³cze-
snych mediów i �wiata wirtual-
nego. Z ca³¹ pewno�ci¹ papier-
kiem lakmusowym skuteczno�ci
tych zabiegów bêdzie w³a�nie
realno�æ ¿ycia; to jak kolejne
pokolenia traktowaæ bêd¹ realne
sakramenty, realne obowi¹zki
sumienia, realnych bli�nich ¿yj¹-
cych obok.
Pandemia, jak twierdz¹ niektó-

rzy, przy�pieszy³a spo³eczne
i kulturowe procesy o kilka je�li
nie kilkadziesi¹t lat. Je�li te opi-
nie s¹ prawdziwe, to oznacza, ¿e
tak czy inaczej musieliby�my siê
z wirtualem zmierzyæ, my to zna-
czy chrze�cijanie. Ta nowa prze-
strzeñ ¿ycia z ca³¹ pewno�ci¹
jest wyzwaniem dla Ko�cio³a, dla
chrze�cijan, dla g³osicieli s³owa
(nie tylko tych urzêdowych). Jest
wyzwaniem, szans¹ ale te¿ za-
gro¿eniem. Ale zagro¿enia by³y
zawsze. Drog¹ do sukcesu (to s³o-
wo nie jest tu najlepsze) zawsze
by³a i jest si³a chrze�cijañskiego
orêdzia, które jednakowo¿ tak
trzeba g³osiæ, aby cz³owiek je
us³ysza³ i na nie odpowiedzia³.
W tej konfrontacji realu z wirtu-
alem wa¿niejsz¹ zawsze bêdzie
ta druga rzeczywisto�æ. Wiara
bowiem, do�wiadczenie ducho-
we cz³owieka, Ko�ció³ i sakra-
menty s¹ przecie¿ realne. �
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Komunia duchowa
Jezu mój, wierzê, ¿e jeste� praw-
dziwie obecny w Naj�wiêtszym
Sakramencie.
Kocham Ciê nade wszystko i pra-
gnê gor¹co mieæ Ciê w duszy
swojej.
Poniewa¿ nie mogê Ciê przyj¹æ
teraz sakramentalnie, zawitaj
przynajmniej duchowo do serca
mego.
Jako ju¿ przyby³ego witam Ciê
i jednoczê siê �ci�le z Tob¹.
Nie dozwól mi siê nigdy od Cie-
bie oddaliæ. Ojcze Przedwieczny,
ofiarujê Ci krew przenaj�wiêtsz¹
Syna Twojego Jezusa Chrystusa.
Za grzechy moje, za dusze
w czy�æcu cierpi¹ce Za potrzeby
Ko�cio³a �wiêtego oraz za odda-
lenie pandemii koronowirusa.

Modlitwa
Dziêki Ci sk³adam, Panie Bo¿e,
Ojcze wszechmog¹cy, za wszyst-
kie Twoje dobrodziejstwa,
a zw³aszcza za to, ¿e zechcia³e�
mnie dopu�ciæ do uczestnictwa
w naj�wiêtszym ciele Twego jed-
norodzonego Syna.
B³agam Ciê, Ojcze naj³askawszy,
aby ta Komunia �wiêta nie by³a
dla mnie
czym� spe³nionym pod przymu-
sem ani okazj¹
do zas³u¿enia na karê,
ale pomoc¹ w uzyskaniu przeba-
czenia.
Niech bêdzie ona dla mnie zbroj¹
wiary, tarcz¹ dobrej woli, umorze-

niem wszystkich mych wad, wy-
gnaniem wszelkich cielesnych
chêtek i wzrostem mi³o�ci,
cierpliwo�ci, prawdziwej pokory
i wszelkich cnót. Niech bêdzie
ca³kowitym uspokojeniem ducha
i moc¹ obronn¹ przed wszystki-
mi wrogami widzialnymi i niewi-
dzialnymi oraz wiecznym zjedno-
czeniem z Tob¹ samym, mym
prawdziwym Panem i Bogiem.
Racz doprowadziæ mnie do owej
nieopisanej uczty, gdzie Ty sam
jeste� prawdziwym �wiat³em, ca³-
kowit¹ syto�ci¹ i trwa³¹ rozkosz¹
na wieki wieków. Amen.

[�w. Tomasz z Akwinu]

Temat na miesi¹c kwiecieñ to:
��cis³y zwi¹zek Eucharystii z sa-
kramentem pokuty�.

Modlitwa
Dziêki Ci sk³adam, Panie Bo¿e,
Ojcze wszechmog¹cy, za
wszystkie Twoje dobrodziejstwa,
a zw³aszcza za to, ¿e zechcia³e�
mnie dopu�ciæ do uczestnictwa
w naj�wiêtszym ciele Twego jed-
norodzonego Syna.
B³agam Ciê, Ojcze naj³askawszy,
aby ta Komunia �wiêta nie by³a
dla mnie
czym� spe³nionym pod przymu-
sem ani okazj¹
do zas³u¿enia na karê,
ale pomoc¹ w uzyskaniu przeba-
czenia.

Niech bêdzie ona dla mnie zbroj¹
wiary, tarcz¹ dobrej woli, umorze-
niem wszystkich mych wad, wy-
gnaniem wszelkich cielesnych
chêtek i wzrostem mi³o�ci,
cierpliwo�ci, prawdziwej pokory
i wszelkich cnót. Niech bêdzie
ca³kowitym uspokojeniem ducha
i moc¹ obronn¹ przed wszystki-
mi wrogami widzialnymi i niewi-
dzialnymi oraz wiecznym zjedno-
czeniem z Tob¹ samym, mym
prawdziwym Panem i Bogiem.
Racz doprowadziæ mnie do owej
nieopisanej uczty, gdzie Ty sam
jeste� prawdziwym �wiat³em, ca³-
kowit¹ syto�ci¹ i trwa³¹ rozkosz¹
na wieki wieków. Amen.

[�w. Tomasz z Akwinu]

Modlitwa
O Dobry Jezu,
oto ja grzesznik, niepolegaj¹cy na
swoich zas³ugach, lecz ufaj¹c je-
dynie Twemu mi³osierdziu i do-
broci, z dr¿eniem i boja�ni¹ przy-
stêpujê do sto³u Twojej Uczty
Naj�wiêtszej.
Albowiem moje serce i cia³o,
Tobie po�wiêcone, skala³em licz-
nymi grzechami; nie strzeg³em
pilnie moich my�li i jêzyka.
Dlatego, Dobroci nieskoñczona
i pe³en potêgi Majestacie,
z lêkiem, ale i z ufno�ci¹ uciekam
siê w moim ucisku do Ciebie,
który jeste� �ród³em lito�ci, �pie-
szê do Ciebie, aby doznaæ uzdro-
wienia i szukam Twojej opieki;
a nie mog¹c ostaæ siê wobec spra-
wiedliwo�ci Sêdziego, wzdy-
cham do mi³osierdzia Zbawiciela.
Tobie, Panie, odkrywammoje rany,
przed Tob¹ mój wstyd wyznajê.
Na widok licznych i wielkich
moich grzechów ogarnia mnie
trwoga,
ale ufam Twojemu mi³osierdziu,
które nie ma granic Wejrzyj wiêc
na mnie z lito�ci¹, Panie Jezu
Chryste, Królu wieczno�ci, który
jeste� Bogiem i Cz³owiekiem,
ukrzy¿owanym dla cz³owieka
[�w. Ambro¿y].

Formacja

Marzec i kwiecieñ
W tym czasie zarazy nie mo¿emy siê spotykaæ w grupach na for-

macji, ale to nie znaczy, ¿e cz³onkowie Akcji Katolickiej zaniechaj¹
korzystanie z naszych materia³ów formacyjnych �Zgromadzeni na
�wiêtej wieczerzy�. Przecie¿ chodzimy do ko�cio³a, wiêc po mszy
�wiêtej, asystent mo¿e poprowadziæ formacje, a mo¿e skorzystaj¹ inni
wierni parafianie.

Temat na miesi¹c marzec to: �Przygotowanie do udzia³u we mszy
�wiêtej i dziêkczynienie po niej�. Przygotowanie do komunii �wiêtej,
dziêkczynienie oraz zagadnienie komunii duchowej i postu � temat
opracowany przez ks. Jana Orzeszynê z Krakowa.
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WGdañsku � kolebce �Solidar-
no�ci� w 1987 r. Jan Pawe³ II zwró-
ci³ siê do ludzi pracy z ca³ej Pol-
ski tymi s³owami: �Jeden drugie-
go brzemiona no�cie. Solidarno�æ
tzn. Jeden i drugi, a brzemiê nie-
sione razem we wspólnocie, ni-
gdy jeden przeciw drugiemu�.
A w 1999 r. tak¿e w Gdañsku �
mie�cie, które wesz³o na zawsze
w dzieje naszej Ojczyzny, pad³y
znamienne s³owa: �Nie ma soli-
darno�ci, bez mi³o�ci�. Z �Solidar-
no�ci¹� jednoczy³am siê od po-
cz¹tku jej powstania. Pracuj¹c
w szkolnictwie z m³odzie¿¹, or-
ganizuj¹c zebrania dla rodziców,
odwiedzaj¹c rodziny uczniów
mia³am informacje o ubóstwie,
niesprawiedliwo�ci spo³ecznej,
o strajkach robotników. Towar
w sklepach zdobywa³o siê stoj¹c
w kolejkach. Buduj¹c dom te¿ sta-
wa³am w kolejce od 5-tej z minu-
tami po niezbêdne materia³y bu-
dowlane. Postanowi³am za³o¿yæ
w naszym �rodowisku Zwi¹zek
Zawodowy �Solidarno�æ�. Bardzo
sobie ceniê wspó³pracê z prze-
wodnicz¹c¹ Solidarno�ci Na-

Publicystyka

uczycielskiej p. Teres¹, a tak¿e
z p. Renat¹ i p. £ucj¹ z Zarz¹du.
Uczestniczy³am w zebraniach,
bra³am tak¿e udzia³ w oazie na-
uczycielskiej. Po wprowadzeniu
stanu wojennego moja dzia³al-
no�æ siê wzmocni³a. Zebrania
Zarz¹du Solidarno�ci odbywa³y
siê w prywatnym mieszkaniu
p. Renaty w B-B. W pó�niejszym
okresie dzia³aczy Solidarno�ci
przygarn¹³ ks. Pra³at Zbigniew
Powada. Powsta³o Duszpaster-
stwo Ludzi Pracy. W ka¿dy pi¹-
tek po Mszy �w. spotykali�my siê
w salce na plebanii przy ko�ciele
�w. Miko³aja, omawiaj¹c wyda-
rzenia z Podbeskidzia i kraju.
Z okazji �wi¹t ks. Proboszcz za-
prasza³ na du¿¹ salê i przy kawie
i ciastku tworzyli�my �zgran¹�
wspólnotê �piewaj¹c pie�ni pa-
triotyczne. Pomagali�my sobie.
Z Ha³cnowa w tych spotkaniach
bra³ tak¿e udzia³ Stefan Zuber �
dzia³acz Solidarno�ci. Na zebra-
nia zapraszano czo³owych dzia-
³aczy. Pamiêtam spotkanie
z ks. Janem Twardowskim, ze
swoj¹ poetyck¹ twórczo�ci¹. Zor-

ganizowali�my kiermasz. By³o za-
interesowanie. Z takich spotkañ
przywozi³am ulotki i ksi¹¿ki roz-
prowadzaj¹c w�ród znajomych.
Kto� informowa³ SB-eków o mo-
jej dzia³alno�ci. Przes³uchiwanie
sta³o siê norm¹. Z m³odzie¿¹ mia-
³am dobry kontakt. Postanowili-
�my powiesiæ krzy¿e w klasach.
Przygotowa³am co trzeba by³o
i w noc sylwestrow¹ po�wiêcone
krzy¿e znalaz³y siê na nale¿nym
miejscu. To wywo³a³o ogromne
zamieszanie. Zwo³ano zebranie
rodziców, przybyli przedstawicie-
le w³adz o�wiatowych, t³uma-
cz¹c ¿e szko³a �wiecka. Rodzi-
ce bronili krzy¿y w klasach. A po
mojej krótkiej wypowiedzi (to by³
d³ug wdziêczno�ci), ¿e krzy¿
w salach lekcyjnych mnie nie
przeszkadza, wrêcz w pracy wy-
chowawczej pomaga, nie by³o
burzy, ale by³a reakcja � jakby
piorun strzeli³ � w³adza pozbie-
ra³¹ swoje zabawki i wysz³a. Ze-
branie zakoñczono. Konsekwen-
cje zosta³y � trzy. 1) Odebrano
przyznane obiady synowi Stasz-
kowi (korzysta³ z nich tylko 4 m-
ce). Nadmieniam, ¿e by³am sa-
motn¹ matk¹ wychowuj¹c¹ trój-
kê dzieci od lat dzieciêcych. 2)
Lekcja wypadowa z j. rosyjskie-
go z tym, ¿e p. wizytator szepnê-
³a �ja muszê� i lekcjê oceni³a na
czwórkê. Nale¿y siê jej wdziêcz-
no�æ. 3) ¯adnej godziny nadlicz-
bowej.
Organizowane wycieczki te¿

by³y kontrolowane: wycieczka do
Wadowic i Kalwarii. Pan SB-ek
stara³ siê bym zmieni³a trasê. Za-
prosi³am go do wziêcia udzia³u
z dopowiedzeniem: �do ko�cio³a
te¿ wst¹pimy�. Nie skorzysta³.
Pod moj¹ nieobecno�æ przepro-
wadzono rewizjê w domu. Przy-
sz³am na zakoñczenie. Z plaka-
tem rzecznika rz¹du Urbana, na-
malowanym przez syna Staszka
(na szubienicy), z ksi¹¿k¹: �Józef
Pi³sudski� i ulotkami pojecha³am
z SB-ekami do aresztu. Dzieñ

40-lecie �Solidarno�ci�
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Kobiet spêdzi³am w brudnej,
�mierdz¹cej celi. Nie tylko ja, ale
tak¿e moje dzieci, wówczas
uczniowie I klasy liceum, by³y
atakowane. Syn Mirek za³adowa-
ny do �suki� po Mszy �w.
w Opatrzno�ci Bo¿ej, 3-go Maja
i wywieziony do Milicyjnej Izby
Dziecka w ¯ywcu, wraz z inny-
mi ch³opakami. Za karê dyrektor
liceum zmuszony by³ do przenie-
sienia go do równoleg³ej klasy �
dziêki, ¿e go nie usun¹³ ze szko-
³y. Córka Basia wraz z koleg¹ kla-
sy za³adowana do �suki� po piel-
grzymce na Jasn¹ Górê. By³a re-
akcja w�ród pielgrzymów. Zrobi-
³am awanturê, do³¹czy³a p¹tnicz-
ka. Dziêki jej za odwagê. Wspo-
mnê jeszcze pogrzeb ks. Jerzego
� kapelana �Solidarno�ci�. Poje-
chali�my z synem Mirkiem i jego
koleg¹ Wackiem. Przed ko�cio-
³em �w. Stanis³awa na ¯oliborzu
plac wype³niony po brzegi. Rzu-
cano has³a, za� prowadz¹cy ka-
p³an zaczyna³: �i odpu�æ nam na-
sze winy�. W odpowiedzi by³o:
�przebaczamy, ale nie zapomni-
my�. Dobrze pamiêta ten dzieñ
ks. Jan Sosnowski pracuj¹cy
w naszej parafii. Ja tak¿e przez
³zy szepnê³am: �Bo¿e, morduj¹
kap³anów, proszê we� tego m³o-
dzieñca stoj¹cego obok za ks. Je-
rzego, by nie zabrak³o kap³a-
nów�. M³odzieniec by³ wówczas
w klasie maturalnej. Po tych wy-
darzeniach zbuntowana odmówi-
³am wykonania polecenia, by
z m³odzie¿¹ oddaæ cze�æ ¿o³nie-
rzom radzieckim na cmentarzu
przy ul. Wyzwolenia. Otrzyma-
³am na pi�mie naganê. W zamian
za naganê, nad drzwiami �mojej�
pracowni pojawi³ siê napis w jê-
zyku rosyjskim: �Z³o dobrem zwy-
ciê¿aj�. Jestem wdziêczna kole-
¿ankom i kolegom z pracy, któ-
rzy mnie wspierali, za dobre s³o-
wo pani sekretarz, no i panom dy-
rektorom, ¿e mnie nie wyrzucili
z pracy. Aw �Solidarno�ci� jestem
do dzi�. �

Obecny okres naszego ¿ycia,
w którym panuje pandemia, wy-
pacza wszelkie mo¿liwe prawdy
wiary.
Gdy w kwietniu ubieg³ego roku

zosta³y ograniczone uczestnic-
twa we Mszy �w. do minimum,
zakaz spotkania siê w grupach,
by³ to cios w nas katolików �
cz³onków Akcji Katolickiej. Mimo
pandemii i obostrzeñ kto móg³
uczestniczy³ w comiesiêcznych
spotkaniach na Eucharystii. Rów-
nie¿ by³a prowadzona przez
cz³onków POAK pierwszoczwart-
kowa adoracja �Godzina �wiêta�.
Pandemia nie przeszkodzi³a

naszej parafii w uczestnictwie
w miesiêcznicy. Od wielu lat gro-
madzimy siê 16-go ka¿dego mie-
si¹ca na Eucharystii, aby modliæ
siê o rozpoznanie woli bo¿ej,
w rozpoczêtym procesie beatyfi-
kacyjnym ks. Pra³ata Jana Mar-
sza³ka � wieloletniego probosz-
cza naszej parafii. Jest On ducho-
wym patronem naszego POAK, co
zaznaczyli�my na sztandarze,
umieszczaj¹c Jego wizerunek.

Licznie uczestniczymy we
Mszach �w., oczywi�cie w ra-
mach bezpieczeñstwa. Przygoto-
wujemy ca³¹ Liturgiê, a nasz
sztandar jest pieczêci¹ w tej mo-
dlitwie, któr¹ odmawiamy nad
Jego grobem. Eucharystiê oraz
homiliê w formie �wiadectwa
sk³adaj¹ ksiê¿a rodacy oraz ka-
p³ani zwi¹zani z Nim w pos³udze.
Brakuje nam spotkañ, formacji,
choæ od nowego roku ks. Pro-
boszcz obieca³ nam i prowadzi
katechezê. Bêdzie trudno odbu-
dowaæ te zaleg³o�ci, ale wierzê,
¿e modlitwa przez wstawiennic-
two naszych patronów, pomog¹
przetrwaæ i odbudowaæ szeregi
Akcji Katolickiej.
�Bo¿e, spraw, abym aposto³uj¹c
AK, by³ dyspozycyjnym, wierny
w podjêtych postawach oraz go-
towy do wyrzeczeñ...�
Matko Ko�cio³a � módl siê za nami
�w. Wojciechu - módl siê za nami
�w. Janie Pawle � módl siê za
nami.

POAK £odygowice

Publicystyka

Akcja Katolicka
£odygowice
W codziennej modlitwie cz³onka Akcji Katolickiej: �Bo¿e spraw,

abym czynnie uczestniczy³ w ¿yciu Ko�cio³a i Ojczyzny�.

Przeka¿ 1% podatku Akcji Katolickiej

Uprzejmie informujemy, ¿e przy rozliczeniu podatku za rok 2020,
bêdzie mo¿liwo�æ przekazania 1% podatku na rzecz organizacji po-
¿ytku publicznego. Serdecznie wszystkich zachêcamy do przekaza-
nia 1% na rzecz Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-¯ywieckiej
(KRS 0000247812), lub Fundacji �wiat³o Nadziei (KRS 0000175073).
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Dzi� niektóre �rodowiska pod-
wa¿aj¹ autorytet naszego Wiel-
kiego Rodaka � �wiêtego Jana
Paw³a II mówi¹cm.in. o zaniedba-
niach, które mia³y dotyczyæ pro-
blemów pedofilii w ko�ciele. Otó¿
warto aby wypowiadaj¹c tego
typu s³owa opieraæ siê na konkret-
nych, sprawdzonych i rzeczywi-
stych faktach, a one przemawiaj¹
za s³uszno�ci¹ postêpowania
Ojca �wiêtego Jana Paw³a II, któ-
ry w sprawach pedofilii wypowia-
da³ siê bardzo jednoznacznie.
Warto w tym kontek�cie odnie�æ
siê do udokumentowanych wyda-
rzeñ i konkretnych pism pod któ-
rymi podpisywa³ siê Jan Pawe³ II.
Dlatego pozwólcie, ¿e przedsta-
wiê tylko kilka faktów, o których
nikt nie chce dzisiaj przypominaæ:
1. 1993 rok � Jan Pawe³ II wy-

stêpuje z ostrym i bardzo konkret-
nym dokumentem do Episkopatu
USA o znamiennej nazwie �zero
tolerancji dla pedofilii�. Podczas
jednego z kazañ mówi...�lepiej
uwi¹zaæ sobie kamieñ u szyi, ni¿
zgorszyæ maluczkich, ni¿ wyrz¹-
dziæ krzywdê osobom s³ab-
szym...�
2. 1996 rok � Jan Pawe³ II wy-

stêpuje z ostrym przes³aniem do
ko�cio³a w Irlandii ws. bez-
wzglêdnego karania tamtejszych
ksiê¿y, którzy dopu�cili siê pedo-
filii...
3. 1999 rok � Jan Pawe³ II zwo-

³uje specjalne spotkanie z irlandz-
kimi biskupami i mówi o �uzna-
niu diabelskiej natury� i konse-

kwentnym karaniu czynów pedo-
filskich...
4. 2001 rok� Jan Pawe³ II wy-

daje prze³omowy dokument �Sa-
cramentorumsanctitatis tutela�
oraz nakazuje wszystkie przypad-
ki pedofilii w ko�ciele przekazy-
waæ do Rzymu, do Kongregacji
Nauki Wiary, któr¹ kieruje kardy-
na³ Joseph Ratzinger (pó�niejszy
Papie¿ Benedykt XVI, który za-
czyna bardzo konkretnie mierzyæ
siê z problemem pedofilii). Warto
zaznaczyæ, ¿e jest to pierwszy
oficjalny dokument w najnowszej
historii ko�cio³a na �wiecie jedno-
znacznie potêpiaj¹cy pedofiliê.
5. 2002 rok � JPII wzywa ame-

rykañskich biskupów do Watyka-
nu uznaj¹c, ¿e postêpuj¹ ws. pe-
dofilii zbyt opieszale oraz nazy-
wa te czyny �wstrz¹saj¹c¹ zbrod-
ni¹�...
6. 2019 rok � w Watykanie po-

wstaje ogólnie akceptowana
i przyjêta opinia, ¿e dokument
Jana Paw³a II z 2001 roku to mo-
ment zwrotny walki z pedofili¹
w ko�ciele. Od tego czasu takie
przypadki s¹ �cigane z ca³¹ suro-
wo�ci¹ prawa i jednoznacznie
os¹dzane...

Dlatego os¹dzaj¹c lub rzuca-
j¹c nieprawdziwe opinie na temat
Papie¿a warto pos³ugiwaæ siê me-
rytorycznymi argumentami i kon-
kretnymi dokumentami, a one jed-
noznacznie wskazuj¹, ¿e Jan
Pawe³ II zajmowa³ siê problemem
pedofilii w ko�ciele oraz stara³ siê

z nim walczyæ. Na szczê�cie
wed³ug opublikowanych ostatnio
danych pozytywne noty Janowi
Paw³owi II za ca³o�æ pontyfikatu
wystawia 83 proc. badanych.
Co ciekawe, bardzo wysokie oce-
ny papie¿ ma w grupie ludzi m³o-
dych (18-29 lat), a wiêc u osób,
które praktycznie go nie zna³y,
a wiedzê o nimmaj¹ od rodziców,
z lekcji religii czy przekazów me-
dialnych. W tej grupie zbiera a¿
96 proc. ocen pozytywnych.
To buduj¹ce i podkre�laj¹ce wiel-
ko�æ naszego umi³owanego rodaka.
Podsumowuj¹c warto przede

wszystkim zwróciæ uwagê na je-
den NIEPODWA¯ALNY, KON-
KRETNY FAKT � NA PI�MIE.
Pierwszy oficjalny dokument
w najnowszej historii ko�cio³a na
�wiecie jednoznacznie potêpiaj¹-
cy pedofiliê, motu proprio to w³a-
�nie s³ynne �Sacramentorumsanc-
titatis tutela� autorstwa Jana Paw-
³a II. W tym dokumencie �wiêty
Jan Pawe³ II wiek ochrony ma³o-
letnich podniós³ do 18. roku ¿ycia
i nakaza³, by wszystkie przypad-
ki dotycz¹ce molestowania nie-
letnich przez duchownych kiero-
waæ do Rzymu do Kongregacji
Nauki Wiary, któr¹ kierowa³ Kar-
dyna³ Joseph Ratzinger (pó�niej-
szy Papie¿ Benedykt). Jan Pawe³
II w kwestii pedofilii by³ zdecy-
dowany od samego pocz¹tku.
Efektem tego dokumentu jest
stopniowe oczyszczanie ko�cio-
³a z tego problemu. Dlaczego nikt
z fachowców nie powo³uje siê
dzisiaj na ten dokument, dlacze-
go Pan Sekielski nie wspomni ani
s³owa o tym dokumencie, dlacze-
go nie stanie w prawdzie i nie
powie, ¿e dzisiejsze wyci¹ganie
kolejnych spraw to efekt w³a�nie
tego dokumentu. Dlaczego nie
powie, ¿e �wiêty Jan Pawe³ II BY£
PIERWSZYM PAPIE¯EM W HI-
STORII, KTÓRY ZAJ¥£ SIÊ PRO-
BLEMEM PEDOFILII...???

Maks Pryga

Jan Pawe³ II wobec
problemu pedofilii
w Ko�ciele
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W 2020 roku obchodzili�my
42. rocznicê pontyfikatu �wiêtego
Jana Paw³a II, a 18 maja 100. rocz-
nicê urodzin wielkiego Polaka.
Dziêki specjalnej uchwale Sejm
RP ustanowi³ rok 2020 Rokiem

�wiêtego Jana Paw³a II. Dlatego
Parafialny Oddzia³ Akcji Katolic-
kiej, dzia³aj¹cy przy ko�ciele pw.
Najdro¿szej Krwi Pana Jezusa
Chrystusa w Bystrej Krakowskiej,
gdzie znajdujê siê tak¿e pomnik

�wiêtego Jana Paw³a II, pragn¹³
w³¹czyæ siê we wspólne �wiêto-
wanie i uczciæ rocznicê przybli-
¿aj¹c postaæ Jana Paw³a II po-
przez zorganizowanie galerii
zdjêæ przedstawiaj¹cych (choæ
w namiastce) wyj¹tkowe i wzru-
szaj¹ce chwile z ¿ycia naszego
papie¿a � rodaka.
Niestety ze wzglêdu na epide-

miê wirusa Covid-19 i panuj¹ce
obostrzenia nie uda³o siê zorga-
nizowaæ uroczystej inauguracji
z prelekcj¹ Prezesa AK, jednak-
¿e na stronie parafii http://para-
fia.bystra.pl/galeria mo¿na zoba-
czyæ fotorelacjê, która sk³ania do
refleksji nad warto�ciami ducho-
wymi i pokazuje jak¹ niepodwa-
¿alnie wyj¹tkow¹ postaci¹ by³ Jan
Pawe³ II w historii, nie tylko pol-
skiej. Tym bardziej, i¿ jest nam
bliski jako, ¿e Karol Wojty³a uro-
dzi³ siê 18 maja 1920 r. nieopodal
wWadowicach, a jego starszy brat
Edmund pracowa³ w Szpitalu
Miejskim w Bielsku, gdzie zara-
zi³ siê ratuj¹c chor¹ na szkarlaty-
nê pacjentkê i zmar³ 1932 roku.
Z powodu wczesnej �mierci mat-
ki wychowaniem synów zajmo-
wa³ siê ojciec � Karol senior, któ-
ry dba³, by w planie dnia by³ czas
na modlitwê, naukê i zabawê.
¯ycie m³odego Lolka nie by³o
³atwe, w czasie wojny ciê¿ko pra-
cowa³ w kamienio³omie na Za-
krzówku, nastêpnie w zak³adach
chemicznych �Solvay� w Borku
Fa³êckim, studiowa³, dzia³a³
w konspiracyjnym Teatrze Rapso-
dycznym ca³y czas pog³êbiaj¹c
sw¹ duchowo�æ poprzezmodlitwê
i nabo¿eñstwa. W roku 1941,
w którym zmar³ ojciec Karol po-
stanowi³ po�wiêciæ swoje ¿ycie
kap³añstwu. 1 listopada 1946 r.
w kaplicy Pa³acu Arcybiskupów
przyj¹³ �wiêcenia kap³añskie
i rozpocz¹³ pracê duszpastersk¹,
uwielbiany nie tylko przez m³o-
dych, ale i z naukowców, lekarzy,
profesorów. W 1962 r. bp Karol
Wojty³a wyjecha³ do Rzymu, by

Galeria fotograficzna
Galeria fotograficzna zorganizowana z okazji 100 rocznicy uro-

dzin Jana Paw³a II.

Akcja w Akcji
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uczestniczyæ w Soborze Waty-
kañskim pod przewodnictwem
papie¿a Jana XXIII II, który zmar³
3 czerwca 1963 r. w trakcie so-
boru, a jego nastêpca � papie¿
Pawe³ VI w roku 1964 mianowa³
bp Wojty³ê na arcybiskupa metro-
politê krakowskiego, trzy lata pó�-
niej Karol zosta³ kardyna³em,
a 16 pa�dziernika 1978 r. w wy-
niku konklawe Karola Wojty³ê
wybrano na nastêpcê �wiêtego
Piotra.
Zostaj¹c papie¿em przyj¹³ imiê

Jan Pawe³ II i Maryjê, jako powier-
niczkê oraz opiekunkê jego wiel-
kiej misji dla Ko�cio³a. Podczas

ca³ego pontyfikatu Jan Pawe³ II
niestrudzenie walczy³ o godno�æ
ka¿dego cz³owieka sprzeciwia-
j¹c siê aborcji i eutanazji. Zawsze
by³ blisko ludzi i z lud�mi, kocha³
dzieci, wspiera³ m³odzie¿, bo
wiedzia³, ¿e ma ona ogromny
wp³yw na przysz³o�æ Ko�cio³a
i Ojczyzny. Zainicjowa³ systema-
tyczne spotkania z m³odzie¿¹ �
�wiatowe Dni M³odzie¿y, które
po raz pierwszy odby³y siê w Rzy-
mie w 1985 r. Mia³ ogromne po-
czucie humoru, lubi³ muzykê,
�piew, wêdrówki po górach, czym
zaskarbi³ sobie niejedno serce
i pozosta³ w nim na zawsze.

W³a�nie takiego, jak na zdjê-
ciach w fotogalerii pamiêtamy
naszego Papie¿a � rodaka, wizjo-
nera, pielgrzyma, mistrza s³owa,
zawsze u�miechniêtego, blisko
ludzi i rozumiej¹cego ich proble-
my.
�Szukajcie tej prawdy tam,

gdzie ona rzeczywi�cie siê znaj-
duje! Je�li trzeba, b¹d�cie zdecy-
dowani i�æ pod pr¹d obiegowych
pogl¹dów i rozpropagowanych
hase³! Nie lêkajcie siê Mi³o�ci,
która stawia cz³owiekowi wyma-
gania�. (List do m³odych ca³ego
�wiata, 1985 r.)

Fotogaleria, zorganizowana
przez Parafialny Oddzia³ Akcji
Katolickiego dzia³aj¹cy przy pa-
rafii p.w. Najdro¿szej Krwi Pana
Jezusa Chrystusa w Bystrej, z oka-
zji 100. rocznicy urodzin przybli-
¿a nam postaæ �wiêtego Jana
Paw³a II w przedmiotach i aspek-
tach przedstawiaj¹c tematycznie:
1. Numizmaty,
2. 8 b³ogos³awieñstw,
3. �wiêty w�ród �wiêtych,
4. Op³atek ze �wiêtym,
5. Pontyfikat wskazuj¹cy �wiê-

to�æ,
6. wyst¹pienia w �Oknie Papie-

skim�,
7. Portrety �wiêto�ci,
8. Jan Pawe³ II w�ród dzieci.

POAK zaprasza do galerii zdjêæ
http://parafia.bystra.pl/galeria, ze
wzglêdu na pandemiê jedynie
online i ¿yczymy Pañstwu mi³ych
chwil podczas ogl¹dania oraz
du¿o zdrowia i optymizmu.

Stanis³aw Kwiatek
Prezes POAK

https://diecezja.pl/100-lecie/
http://parafia.bystra.pl/galeria

Akcja w Akcji
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POAK w Bielsku-Bia³ej
Aleksandrowice
W naszym ko�ciele w Aleksan-

drowicach, przed �wiêtem Chry-
stusa Króla by³a prowadzona no-
wenna. W niedzielê cz³onkowie
POAK uczestniczyli we Mszy �w.
o godz. 10.30, w³¹czaj¹c siê
w oprawê poprzez czytania i mo-
dlitwê wiernych. Równie¿ ksi¹dz
Proboszcz podkre�li³, ¿e jest to
�wiêto Akcji Katolickiej i z³o¿y³
jej cz³onkom ¿yczenia. Wieczo-
rem odby³o siê uroczyste nabo-
¿eñstwo przed wystawionym Naj-
�wiêtszym Sakramentem z aktem
oddania siê Chrystusowi Królowi
Wszech�wiata.

Irena Olma

POAK przy parafii Matki Bo¿ej
Fatimskiej w Bielsku-Bia³ej
W uroczysto�æ Chrystusa Króla

cz³onkowie POAK spotkali siê
wspólnie na Eucharystii o godzi-
nie 9.00. Nasz Ksi¹dz Asystent na
pocz¹tkuMszy �wiêtej poinformo-
wa³ wiernych, ¿e w tym dniu przy-
pada �wiêto patronalne AK. Na-
stêpnie przedstawiciele Parafial-
nego Oddzia³u AK czynnie
uczestnicz¹c w Eucharystii prze-
czytali pierwsze oraz drugie czy-
tanie przypadaj¹ce na ten dzieñ.
Odmówili równie¿ przygotowan¹
przez siebie modlitwê wiernych.
Natomiast o 17.30 nasi cz³onko-

wie wziêli udzia³ w nabo¿eñstwie
dziêkczynnym ku czci Chrystusa
Króla Wszech�wiata, które popro-
wadzi³ nasz Ksi¹dz Asystent Jan
Duraj. Wiêcej niestety w obec-
nym re¿imie sanitarnym nie da³o
siê zorganizowaæ.

Katarzyna Moczyd³owska

POAK w Andrychowie
W niedzielê 22 listopada 2020

r. w Uroczysto�æ Jezusa Chrystu-
sa Króla Wszech�wiata na Mszy
�wiêtej o godzinie 9.30 nasi
cz³onkowie (jak co roku w tym
dniu) modlili siê w intencji nasze-
go stowarzyszenia. We Mszy �w.
udzia³ wziêli cz³onkowie oddzia-
³u wraz z wspó³ma³¿onkami.
Osoby chore i nie wychodz¹ce
z domów w³¹czy³y siê do modli-
twy za po�rednictwem bezpo�red-
niej transmisji Mszy �wiêtej z na-
szej parafii. P. Jacek odczyta³
pierwsze czytanie �z ksiêgi pro-
roka Ezechiela�, P. Gra¿yna
w imieniu nas wszystkich odczy-
ta³a modlitwê wiernych. Ksi¹dz
proboszcz w ramach og³oszeñ
duszpasterskich zaprosi³ parafian
zainteresowanych dzia³alno�ci¹
AK do zaanga¿owania siê w dzie-
³o i pracê naszego oddzia³u. Po
Mszy �wiêtej korzystaj¹c z ³ad-
nej pogody spotkali�my siê �na
¿ywo� na placu wokó³ ko�cio³a.
Króciutko omówili�my przygoto-

Relacje z uroczysto�ci
Chrystusa Króla

Akcja w Akcji

W niedzielê 22 listopada 2020 r. to uroczysto�æ Chrystusa Króla,
�wiêto patronalne Akcji Katolickiej. Nie odby³y siê, jak w poprzed-
nich latach, uroczysto�ci diecezjalne, ale Parafialne Oddzia³y uczci-
³y w ró¿ny sposób to �wiêto.

wania do Adwentu i �wi¹t Bo¿e-
go Narodzenia. Z uwagi na
obecn¹ sytuacjê wszyscy jeste-
�my spragnieni bezpo�rednich
spotkañ, ale póki co kontaktuje-
my siê telefonicznie i nawzajem
wspieramy siê w tym trudnym
czasie.

Maria Grzyma³a

POAK Cieszyn
Msza �w. o godz. 11.30 za pa-

rafian i cz³onków Akcji Katolic-
kiej. Uzgodnili�my z ks. Asysten-
tem (proboszczem), ¿e mo¿e byæ
sztandar. Wszystkich cz³onków
i sympatyków powiadomiono te-
lefonicznie i e-mail.
Msza �w. by³a koncelebrowa-

na, ksiê¿a wraz z pocztem sztan-
darowym przyst¹pili do o³tarza
w procesji, bardzo uroczy�cie.
By³o piêknie; oprócz modlitwy,
homilii, by³o du¿o wzruszeñ i ³ez
(ja p³aka³am, bo serce pêka...).
Pod ko�cio³em po Mszy �w. nie
mogli�my siê rozej�æ do domów
... Tylko tyle, bo takie czasy...

Maria Liwczak

POAK Ma³e Kozy
W zaistnia³ej sytuacji w naszej

parafii pw. Naj�wiêtszej Rodziny
w Ma³ych Kozach, z okazji g³ów-
nego �wiêta patronalnego Akcji
Katolickiej w dniu 22.11.2020 r.
o godzinie 8.00 zosta³a odprawio-
na msza �w. w intencji cz³onków
Akcji Katolickiej i ich rodzin.
Mszê �w. odprawi³ opiekun POAK
ks. Proboszcz Walenty Brynczka,
we mszy �w. wziêli udzia³ cz³on-
kowie POAK, m.in. uczestnicz¹c
w Liturgii S³owa. Pomimo istnie-
j¹cej sytuacji uda³o siê z zacho-
waniem zasad epidemiologicz-
nych, skromniej uczciæ nasze pa-
tronalne �wiêto w duchowej
³¹czno�ci Akcji Katolickiej.

Marek Pocztowski
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Po¿egnanie �p. ksiêdza
proboszcza w Chybiu

Ksiê¿e Kanoniku Benedykcie,
drogi nasz duszpasterzu.
Przez ponad 13 lat prowadzi-

³e� Lud Bo¿y tej parafii do Boga.
Naucza³e�, napomina³e�, jedna-
³e� z Bogiemw konfesjonale, spra-
wowa³e� Naj�wiêtsz¹ Ofiarê i
rozdziela³e� Komuniê �w. Chrzci-
³e� nasze dzieci, b³ogos³awi³e�
ma³¿eñstwa, udziela³e� pociechy
i namaszcza³e� chorych, a zmar-
³ych � ¿egna³e�. By³e� �dobrym
gospodarzem�. Jako kustosz sank-
tuarium czyni³e� starania o dalszy
rozwój kultu Matki Bo¿ej w obra-
zie go³yskim, m.in. zapraszaj¹c
licznie kap³anów-go�ci na co-
miesiêczne czuwania. Dba³e�
równie¿ o sprawy materialne pa-
rafii. Zapamiêtamy Ciê jako : �
wytrwa³ego spowiednika, do któ-
rego zawsze ustawia³y siê kolej-
ki penitentów, � szczerego i ¿ar-
liwego polskiego patriotê, g³osz¹-
cego odwa¿nie prawdy nie za-
wsze i nie dla wszystkich popu-
larne, dla którego dobro Ojczyzny
� zarówno tej du¿ej � Polski, jak i
tej najmniejszej � lokalnej, by³o
zawsze niezwykle istotne; � ale
przede wszystkim jako dobrego,
ciep³ego i ¿yczliwego cz³owieka.

Akcja Katolicka w parafii dziê-
kuje Ci ks. Benedykcie w szcze-
gólno�ci za po�wiêcony naszej
grupie czas, osobiste uczestnic-
two w comiesiêcznych spotka-
niach i formowanie nas jako asy-
stent parafialny.
Pan Bóg najlepiej zna Twoj¹

ofiarn¹ pracê, Twój trud i potrafi
doceniæ podjête przez Ciebie sta-
rania, umartwienia i cierpienia,
których przysz³o Ci do�wiadczyæ,
ale czy¿ nie � �w ogniu do�wiad-
cza siê z³oto, a ludzi mi³ych Bogu
w piecu utrapienia� � jak mówi,
M¹dro�æ Syracha�.
Ca³a parafia dziêkuje Ci za

Twoj¹ pos³ugê, za wszelkie do-
bro, które�my od Ciebie otrzyma-
li.
Niech sp³at¹ zaci¹gniêtego

d³ugu wdziêczno�ci bêdzie nasza
modlitwa, któr¹ zanosiæ bêdzie-
my przed tron Ojca Niebieskiego.
Obecnie, gdy przeszed³e� ów

�próg ¿ycia� � wierzymy, ¿e jako
�s³uga dobry i wierny� jeste� go-
dzien us³yszeæ zaproszenie Chry-
stusa � Najwy¿szego Kap³ana do
wiekuistej nagrody � wspólnoty
bycia z Nim.
Wieczny odpoczynek...

Akcja w Akcji

A by³o nam tak
dobrze �

A by³o nam tak dobrze,
tak wszystko by³o wiadome,
terminy ustalone,
cele wytyczone na ca³y rok �
A my narzekali�my,
marudzili, psioczyli,
wrêcz k³ócili�my siê �
Nieraz jaka� choroba powali³a z
nóg,
ale zaraz lekarze, przyjació³ kr¹g
pomaga³o, doradza³o i stawia³o w
pion,
bo wa¿niejsze sprawy czeka³y
nas ju¿.
Nie doceniali�my �
Nie przewidywali�my �
Nie byli�my gotowi �
Nie wierzyli�my � ¿e
przyjdzie czas,
gdy wszystko siê zawali �
i choæ nie widzimy wroga,
on nas czuje i zniewa¿a,
powala i zabiera �
Coraz czê�ciej s³yszymy
ten choruje, tamten umar³ �
Staszek, co przez lata z nami gra³
Pi³ata i M³ynarza,
W³adek � Aposto³a i Pasterza

Modlitwa, ró¿aniec, �Wieczne
odpoczywanie ��
Coraz czê�ciej nie dowierzamy,
Coraz czê�ciej ³zy p³yn¹
nad tym czasem,
w którym teraz przysz³o ¿yæ.
A by³o nam tak dobrze,
A tak bardzo nie cenili�my tego!

Joanna Surzycka
14.11.2020 r.

Przypad³o mi w udziale wypowiedzieæ s³owa wdziêczno�ci pod
adresem zmar³ego kap³ana w imieniu grup, ruchów i stowarzyszeñ
dzia³aj¹cych przy parafii pw. Chrystusa Króla w Chybiu. Trudno to
uczyniæ w kilku s³owach, niemniej jednak spróbujê...
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Czcigodny ksiê¿e Januszu,
nasz nowy gospodarzu!

Niezmiernie mi³o nam powitaæ
Ciebie w naszej parafii, w nowym
miejscu pos³ugi duszpasterskiej,
które na Twojej drodze kap³añ-
skiej postawi³ Pan Bóg. Pragnie-
my Ciê w tej roli serdecznie przy-
witaæ w imieniu wszystkich para-
fian, wspólnot, m³odzie¿y i dzie-
ci.
Nowa parafia, nowi ludzie,

nowe wyzwania i zadania � to
wszystko przed Tob¹. Ufamy, ¿e
³aska Twego powo³ania bêdzie
owocowa³a skuteczn¹ prac¹
duszpastersk¹ w�ród parafian w
Chybiu, ¿e umocnisz nasz¹ wia-
rê i sprawisz, by�my codziennie
wydawali jej owoce.
Ufamy równie¿, ¿e bêdziesz

gorliwie g³osi³ prawdy o Ewange-
lii Jezusa Chrystusa, ukazywa³
nam Jego mi³o�æ i umacnia³ ³ask¹
sakramentów �wiêtych. Ufamy
ponadto, ¿e bêdziesz gorliwie
budowa³ i jednoczy³ nasz¹ wspól-
notê, ucz¹c nas odpowiedzialno-
�ci za nasz¹ �wi¹tyniê i ca³y ko-
�ció³.
¯yczymy b³ogos³awieñstwa

Bo¿ego, mocy Ducha �wiêtego,
opieki Matki Bo¿ej, czczonej w
naszym ko�ciele w go³yskim wi-

zerunku na ka¿dy dzieñ Twojej
pos³ugi po�ród nas.
¯yczymy, aby czu³ siê Ksi¹dz

dobrze w naszej parafii; niech nie
zabraknie ludzkiej ¿yczliwo�ci i
solidarnego wsparcia we wszyst-
kich poczynaniach dla dobra tej
wspólnoty parafialnej. Pojawiaj¹-
ce siê przeszkody niech bêd¹ po-
konywane ³agodno�ci¹ serca i
nasz¹ pomoc¹. Powierzamy Ci
nasz¹ parafiê i �wi¹tyniê. Czuj siê
w niej gospodarzem!
Zapewniamy, ¿e bêdziemy Ciê

zawsze wspieraæ modlitw¹ i po-
moc¹ w Twojej duszpasterskiej
pracy, aby� zadania, które zosta-
³y Tobie powierzone móg³ wyko-
naæ jak najlepiej.
To nasze powitanie zakoñczmy

s³owami �w. Jana Pa³a II:
�Niech nasza droga bêdzie
wspólna,
niech nasza modlitwa bêdzie po-
korna,
niech nasza mi³o�æ bêdzie potê¿-
na.
Niech nasza nadzieja bêdzie
wiêksza od wszystkiego,
co siê tej nadziei bêdzie sprzeci-
wiaæ�.

Szczê�æ Bo¿e!

Niech b³ogos³awi Twej pracy Bóg

Wmiesi¹cu styczniu 2021 roku
z Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa �l¹skiego otrzy-
mali�my informacje, ¿e up³yn¹³
okres zachowania trwa³o�ci pro-
jektu: �Kompleksowy remont kon-
serwatorski budynku zabytkowej
plebanii przy parafii �w. Wojcie-
cha w Jele�ni z jednoczesnym
utworzeniem w zrewaloryzowa-
nym obiekcie Regionalnego Cen-
trum Wymiany Kulturalnej�. Zo-
sta³a równie¿ wszczêta procedu-
ra zwrotu zabezpieczenia prawi-
d³owej realizacji projektu (weksel
in blanco).
Projekt zosta³ wspó³finansowa-

ny przez Uniê Europejsk¹ �rodka-
mi z dwóch �róde³: z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wojewódz-
twa �l¹skiego na lata 2007�2013,
Dzia³anie 4.1 �Infrastruktura Kul-
tury� oraz z Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju
ObszarówWiejskich na lata2007�
2013, Dzia³anie 413 �Wdra¿anie
lokalnych strategii rozwoju�
w ramach dzia³ania �Odnowa
i Rozwój Wsi�.
W dalszym ci¹gu jeste�my zo-

bowi¹zani przechowywaæ doku-
menty zwi¹zane z realizowanym
projektem oraz dokumentacjê
potwierdzaj¹c¹ przeprowadzenie
audytów.

Prezes
Andrzej Kamiñski

POAK w Chybiu
W dniu 14 lutego 2021 r. na mszy �w. o godz. 12.00 oficjalnie przy-

witano nowego administratora Parafii Chrystusa Króla w Chybiu ks.
Janusza Talika. Dekret mianuj¹cy odczyta³ dziekan dekanatu stru-
mieñskiego ks. Marian Brañka. W imieniu parafian nowego gospoda-
rza parafii powitali przedstawiciele POAK.

Dobra
informacja
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Rok 2020 by³ bardzo trudnym
czasem nie tylko dla POAK, ale
równie¿ dla ca³ej parafii. Zakaz
spotykania siê, w tym ograniczo-
ne mo¿liwo�ci uczestnictwa
w nabo¿eñstwach, przyhamowa³
tak¿e dzia³alno�æ oddzia³u. Nie
zaprzestano natomiast aktywno-
�ci modlitewnej, do której stale
zachêca³ proboszcz parafii i jed-
nocze�nie duchowy opiekun ko³a
ks. Kazimierz Walusiak.
W roku 2020 dzia³alno�æ skon-

centrowa³a siê na kilku obsza-
rach. Spraw¹ najwa¿niejsz¹ by³o
oczywi�cie pog³êbianie wiary
i aktywne uczestnictwo w ¿yciu-
religijnym. Wyra¿a³o siê to m.in.
udzia³em we mszach �w., nabo-
¿eñstwach oraz w czytaniach
mszalnych. Skupiono siê tak¿e na
dzia³alno�ci edukacyjnej. Du¿ym
zainteresowaniem cieszy³ siê
wyk³ad dr Joanny Jurga³y-Jurecz-
ko pt. �Z niepospolitego rodu.
Opowie�æ o Zofii Kossak�. Wa¿-
nym obszarem dzia³alno�ci od-
dzia³u jest organizacja pielgrzy-

mek, które maj¹ wymiar nie tylko
religijny, ale równie¿ edukacyjny
oraz integracyjny. Niestety plano-
wana pielgrzymka na Bia³oru�
zosta³a prze³o¿ona na inny termin
ze wzglêdu na epidemiê. Uda³o
siê natomiast pojechaæ na Groñ
Jana Paw³a II w Beskidzie Ma³ym.
Ci¹gle trwa te¿ inicjatywa religij-
no-turystycznaprzygotowana na
100-lecie urodzin �w. Jana Paw³a
II pod nazw¹ �Ró¿aniec wokó³
�l¹ska Cieszyñskiego�. Akcja ta
polega na zwiedzaniu 55 ko�cio-
³ów i kaplic �l¹ska Cieszyñskie-
go po obu stronach Olzy i po³¹-
czonajest z modlitw¹.
Cz³onkowie zamarskiego od-

dzia³u uczestniczyli w wydarze-
niach organizowanych przez Die-
cezjalny Instytut Akcji Katolickiej
� Szko³a �wiêto�ci w Jele�ni oraz
nabo¿eñstwo fatimskie w Ry-
chwa³dzie. Aktywnie w³¹czaj¹
siê tak¿e w prace rady parafial-
nej, czê�æ z nich uczestniczy
w propagowaniu katolickiego
modelu ma³¿eñstwa i rodziny.

Prezes POAK

Cz³onkowie Akcji Katolickiej,
pos³uszni przepisom epidemicz-
nym, nie spotykaj¹ siê w sali, ale
nie zaniedbuj¹ formacji. Tak jak
zawsze w drugie �rody miesi¹ca
przygotowujemy oprawê Mszy
�wiêtej, a po mszy ksi¹dz Asystent
Stanis³aw Wawrzyñczyk, prowa-
dzi formacje zgodnie z naszymi
materia³ami formacyjnymi.
W styczniu spotkali�my siê, aby
po�piewaæ kolêdy. Zaplanowali-
�my prowadziæ Drogê Krzy¿ow¹
oraz nadal adoracje i modlitwê
o powo³ania kap³añskie i zakon-
ne w I czwartki miesi¹ca. A ile ta
izolacja jeszcze potrwa?
W zwi¹zku z pandemi¹ mniej

osób chodzi do ko�cio³a i mniej-
sze s¹ ofiary na utrzymanie ko-
�cio³a. Od nowego roku sprz¹ta-
nie ko�cio³a (na propozycje Pro-
boszcza) podjêli cz³onkowie po-
szczególnych grup dzia³aj¹cych
przy parafii. Równie¿ Akcja Ka-
tolicka zebra³a grupê, nie tylko
cz³onków, ale te¿ sympatyków
i solidnie zabra³a siê do porz¹d-
ków. Odczy�cili�my stacje Drogi
Krzy¿owej przed Wielskim Po-
stem, zamiatanie naniesionego
piasku i wymycie posadzki oraz
³awek. Na zakoñczenie pracy
ksi¹dz Proboszcz zaprasza na
herbatkê.

Irena Olma

Ju¿ mamy roczek POAK
Aleksandrowice

Parafialny Oddzia³ Akcji Katolickiej przy parafii �w. Rocha w Za-
marskach dzia³a stosunkowo krótko, bo nieco ponad dwa lata. Pierw-
sze spotkanie odby³o siê 20 listopada 2018 r., za� formalna rejestracja
dokona³a siê 18 pa�dziernika 2019 r. Obecnie oddzia³ liczy 12 cz³on-
ków.

Gor¹co zachêcamy cz³onków i sympatyków naszego stowarzyszenia do subskrybowania kana³u Akcji
Katolickiej diecezji Bielsko-¯ywieckiej na youtube, który znajd¹ Pañstwo pod linkiem:

https://www.youtube.com/channel/UCQhDPRsb4DbOP-vTXeaxoBQ
Na kanale regularnie zamieszczane bêd¹ relacje z wydarzeñ, filmy, audycje radiowe oraz materia³y

audio i video zwi¹zane z prac¹ formacyjn¹ Akcji Katolickiej.
Zachêcamy do regularnego odwiedzania strony oraz rozpowszechnienia jej w�ród cz³onków i sympa-

tyków Akcji Katolickiej.

Akcja Katolicka na youtube
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