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SŁOWO BOŻE
(J 7, 1 - 9)

Potem Jezus obchodził Galileę. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi mieli zamiar 
Go zabić. A zbliżało się żydowskie Święto Namiotów. Rzekli więc Jego bracia do Niego: 
«Wyjdź stąd i idź do Judei, aby i uczniowie Twoi ujrzeli czyny, których dokonujesz. Nikt 
bowiem nie dokonuje niczego w ukryciu, jeżeli chce się publicznie ujawnić. Skoro takich 
rzeczy dokonujesz, to okaż się światu!» Bo nawet Jego bracia nie wierzyli w Niego. 
Powiedział więc do nich Jezus: «Dla Mnie stosowny czas jeszcze nie nadszedł, ale dla was 
- zawsze jest do rozporządzenia. Was świat nie może nienawidzić, ale Mnie nienawidzi, bo 
Ja o nim świadczę, że złe są jego uczynki. Wy idźcie na święto; Ja jeszcze nie idę na to 
święto, bo czas mój jeszcze się nie wypełnił». To im powiedział i pozostał w Galilei. 

 

Wielki Post - czas duchowego 
przygotowania do świąt wielkanocnych

Wielki Post to nowy początek, to 
droga prowadząca do bezpiecznego celu: 
Paschy Zmartwychwstania, zwycięstwa 
Chrystusa nad śmiercią. Okres ten zawsze 
kieruje ku nam stanowczą zachętę do 
nawrócenia: chrześcijanin jest wezwany, by 
powrócił do Boga „całym swym sercem”, 
aby nie zadowalał się życiem przeciętnym, 
ale wzrastał w przyjaźni z Panem. Jezus 
jest wiernym przyjacielem, który nas nigdy 
nie opuszcza, bo nawet kiedy grzeszymy, 
czeka cierpliwie na nasz powrót do Niego, a 
wraz z tym oczekiwaniem, ukazuje swoje 
pragnienie przebaczenia.

Wielki Post jest czasem 
sprzyjającym zintensyfikowaniu życia duch-
owego poprzez święte środki, jakie oferuje 
nam Kościół: post, modlitwę i jałmużnę. U 
podstaw wszystkiego jest Słowo Boże, do 
którego słuchania i bardziej pilnego 
rozważania jesteśmy w tym okresie 
zachęcani. Pozwólmy się zainspirować tą 
tak znamienną kartą, która daje nam klucz 
do zrozumienia, jak działać, aby osiągnąć 
prawdziwe szczęście i życie wieczne, 
zachęcając nas do szczerego nawrócenia.

Papież Franciszek
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Wypełniając roczne zeznanie podatkowe zachęcamy do przekazywania 1% 
podatku na Fundację im. Księdza Jordana, która wspiera Wyższe Seminarium Duchowne 
Salwatorianów. Wystarczy wpisać w odpowiednią rubrykę formularza PIT numer KRS 
Fundacji, który jest podany na stronie internetowej naszej parafii oraz w gazetce parafialnej 
(NR KRS: 00 00 09 08 46).

Przekaż 1% podatku na Fundację 
im. Księdza Jordana
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Panu Bogu za dar jej pięknego życia        
i powołania… Jej za to, że była blisko Jezusa     
i Nim się dzieliła… „Dziękujemy!” To słowo było 
najczęściej powtarzanym w czasie modlitewne-
go czuwania przy trumnie Śp. Heleny Kmieć, 
które miało miejsce w sobotni wieczór, dnia 18 
lutego br., w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej 
w Trzebini.

Rozpoczęła je uroczysta Msza św. pod 
przewodnictwem bpa Jana Zająca z Krakowa, 
który jednocześnie należy do rodziny zamordo-
wanej wolontariuszki.

W słowie wstępnym, dyrektor 
salwatoriańskiego Wolontariatu Misyjnego Sal-
vator ks. Mirosław Stanek zaznaczył, że 
dziękczynienie jest pierwszym celem tego spot-
kania.

Przełożony Prowincji Polskiej Salwator–
ianów ks. Piotr Filas wygłosił okolicznościowe 
kazanie, w którym również użył słowa 

„dziękujemy”, aby zauważyć i docenić to, co Bóg 
ofiarował nam, przez obecność Helenki. 
Podziękował za jej „odwagę, dynamikę, niezmor-
dowanie, kiedy trzeba było służyć Bogu i lu- 
dziom, za pokój i radość, które siała tam, gdzie 
się pojawiała, że talentów, które otrzymała nie 
zatrzymała tylko dla siebie, za śpiew, którym 
chwaliła Boga i dzięki temu innych do Niego 
prowadziła”.

Zaznaczył, że w stu procentach wypełniła 
ona zachętę, która towarzyszy salwatoriańskim 
wolontariuszom misyjnym; „Ufam, że Bóg do 
czegoś cię Helenko, tej smutnej, zalanej krwią 
nocy, potrzebował. Patrząc na trumnę, w której 
spoczywasz, mam przed oczami to słynne 
zdjęcie, które obiegło cały świat. I taką chciałbym 
Cię zapamiętać: uśmiechniętą, z gitarą w ręku,  
z salwatoriańskim logo wolontariatu i hasłem: 
PODEJMIJ WYZWANIE. Hasłem, które 
doprowadziło Cię do Boga, i które zrealizowałaś 
w stu procentach”.

Mszę św. koncelebrowało niemal 
pięćdziesięciu kapłanów. Obecni byli również 
bracia zakonni, siostry oraz alumni 
salwatoriańskiego seminarium duchownego. 
Oczywistą stała się obecność rodziców i siostry 
Śp. Heleny oraz jej przyjaciół. Licznie zgroma-
dzili się salwatoriańscy wolontariusze misyjni, 
którzy w ten weekend uczestniczą w ogólnopol-
skim spotkaniu i którzy zadbali o wyjątkową 
oprawę liturgii.

http://www.sds.pl/trzebinia-bogu-i-helence-dziekowali

Świętej Pamięci Helena Kmieć 
Uroczystości pogrzebowe w Trzebinii

Helena Kmieć urodziła się 9 lutego 1991 r. w Krakowie. Była absolwentką Gim-
nazjum i Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców          
w Libiążu. Na ostatnie dwa lata liceum zdobyła stypendium do prestiżowej Leweston 
School w Sherborne w Wielkiej Brytanii, gdzie zdała maturę. Studiowała inżynierię 
chemiczną w języku angielskim na Politechnice Śląskiej. Dyplom magistra inżyniera 
obroniła w 2014 r. Równolegle ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia              
w Gliwicach, a następnie rozpoczęła pracę jako stewardessa w liniach lotniczych.

Do Wolontariatu Misyjnego Salvator w Trzebini wstąpiła w 2012 r. Od początku 
mocno angażowała się w działalność Wspólnoty. Zawsze gotowa do podjęcia 
odpowiedzialności za inicjatywy misyjne, chętnie służyła talentem muzycznym.

Posługiwała na placówkach misyjnych w Rumunii, na Węgrzech i w Zambii. 
Działała również w Duszpasterstwie Akademickim w Gliwicach, śpiewała w Chórze Aka-
demickim Politechniki Śląskiej. Angażowała się w pomoc dzieciom w nauce w świetlicy 
Caritas i działalność Katolickiego Związku Akademickiego w Gliwicach.

W lipcu 2016 roku pełniła funkcję koordynatorki Światowych Dni Młodzieży         
w rodzinnej parafii.

8 stycznia 2017 r. rozpoczęła posługę jako wolontariuszka misyjna w Boliwii,     
z zamiarem półrocznej pomocy Siostrom Służebniczkom Dębickim w prowadzonej przez 
nie ochronce dla dzieci w Cochabamba, gdzie została zamordowana 24 stycznia 2017 r.
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Intencje różańcowe na marzec 2017 r.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ewangelizacyjna: 

Aby prześladowani chrześcijanie doświadczyli wsparcia całego 
Kościoła przez modlitwę i w postaci pomocy materialnej.

Strona ¯ywego Ró¿añca

Ostatnie spotkanie z zamordowaną 
salwatoriańską wolontariuszką misyjną w znaku 
Jej ciała spoczywającego w białej trumnie, 
odbyło się dnia 19 lutego br. w libiąskim kościele 
pw. św. Barbary. To wyjątkowe wydarzenie – 
naturalnie i autentycznie – stało się manifestacją 
wiary w zmartwychwstanie i świadectwem 
świętości młodej dziewczyny, która intensywnie 
realizowała swoje powołanie do dzielenia się 
miłością. Zgromadziło ono kilka tysięcy osób,     
a jeszcze większa liczba uroniła niejedną łzę 
siedząc przed telewizorem lub radioodbiorni- 
kiem. Przy ołtarzu licznie zgromadzeni kapłani 
pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza 
i bpa Jana Zająca. Najbliżej trumny rodzice, 
siostra, chłopak i towarzyszka boliwijskiej misji 
wolontariuszka Anita. Dalej rodzina, przyjaciele, 
społeczność salwatoriańskiego wolontariatu i in-
nych wspólnot, w których działała Helenka. Nie 
zabrakło również nieznajomych, których ta 
śmierć dotknęła, a świadectwo życia młodej 
dziewczyny zainspirowało do poczynienia zmian 
w życiu osobistym. Nad nimi wszystkimi – jakby 
zawieszony między niebem, a ziemią – chór, 
wciągający wszystkich do modlitwy śpiewem, 
który Helenka tak bardzo kochała.

W tych chwilach wskazówki zegara 
nie przeszkadzały w uważnym wsłuchiwaniu się 
w słowa krakowskiego kardynała, rektora 
łagiewnickiego Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia, który wygłosił okolicznościowe ka-
zanie, a raczej dał świadectwo o nieprzeciętnej 
(czytaj świętej) osobowości głównej bohaterki. 
Nie przeszkadzały, gdy przemawiał bp Jan 
Zając, którego prowincjał salwatorianów nazwał 

ojcem przeprowadzającym wszystkich przez to 
trudne doświadczenie, kiedy przemawiała przed-
stawicielka sióstr służebniczek dębickich, prze-
bywajaca w Cochabamba w czasie tragicznej 
nocy i była jedną z ostatnich osób, które 
rozmawiały z Helenką.

Śp. Helena czterokrotnie była 
posyłana i przyjmowała krzyżyk misyjny. Za 
każdym razem słyszała słowa: „Przyjmij ten znak 
miłości Chrystusa i naszej wiary. Głoś Chrystusa 
ukrzyżowanego, który jest Bożą mocą i Bożą 
mądrością.” Przypomniał o tym przełożony pols-
kich salwatorianów zanim, tym razem nie na Jej 
szyi, ale na trumnie, zawiesił krzyżyk z napisem 
WMS SALVATOR, i w ten sposób kolejny raz 
posłał Helenkę na bardzo ważną misję, aby – jak 
powiedział – była dla wszystkich wzorem, 
prowokacją do tego, abyśmy stawali się lepszy-
mi. Taki sam krzyżyk otrzymali również rodzice 
Helenki, jej wujek bp Jan Zając oraz dyrektor      
i cała wspólnota salwatoriańskiego wolontariatu 
misyjnego.

Ważnym momentem dla obecnej na 
pogrzebie społeczności salwatoriańskiej była 
chwila, kiedy odczytywane były słowa listu Pani 
Premier Beaty Szydło, która zdecydowała o na-
daniu wydarzeniu rangi państwowej. Zawierały 
one dosłownie przytoczone słowa Ojca 
Założyciela Franciszka Marii od Krzyża Jordana, 
które wzywają każdego salwatorianina i wezwały 
Helenkę do głoszenia Zbawiciela Świata dopóki 
będzie na świecie choćby jeden tylko człowiek, 
który jeszcze nie doświadczył Jego miłości.

http://www.sds.pl/libiaz-helenka-znowu-poslana

Libiąż: Helenka znowu posłana
Uroczystości pogrzebowe w rodzinnej parafii
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INTENCJE MSZALNE
Marzec 2017
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Marzec 2017 - Czerwiec 2017

4 marzec 2017

Zaczek Mirosława

Miketta Halina

Gracyalny Danuta

18 marzec 2017

Rożek Aniela

Bubała Anna

Mazur Barbara

1 kwiecień 2017

Michalska Krystyna

Majowska Dorota

Kamińska Gabriela

15 kwiecień 2017

Wróblewska Zofia

Kawka Zofia

Tyrała Janina

29 kwiecień 2017

Gorol Barbara

Pajonk Mirosława

Michalczyk Wiesława

6 maj 2017
Rodzice dzieci przystępujących do
I komunii świętej

13 maj 2017
Rodzice dzieci obchodzących rocznicę
I komunii świętej

27 maj 2017

Krenczyk Irena

Pawelczyk Pelagia

Fojt Barbara

10 czerwiec 2017

Krzepina Ryszarda

Suchanek Marzanna

Bubała Celina

Jeżeli danej grupie podany termin nie odpowiada to proszę zamienić się między 
grupami we własnym zakresie 

(pełny harmonogram obejmujący wszystkie grupy znajduje się w gablotce 
z ogłoszeniami parafialnymi)
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 Kącik kulinarnuy: Zebra z białek

Składniki:
● 12 białek 
● 200g cukru 
● 200g masła 
● szczypta soli 
● 300g mąki + 4 łyżki 
● 4 łyżki kakao 
● 2 łyżeczki proszku do pieczenia 

Sposób przygotowania: 
Masło rozpuszczamy i stu-  

dzimy. Białka ubijamy ze szczyptą soli, 
pod koniec ubijania stopniowo dodaje-
my cukier nadal miksując. Mąkę 
przesiewany wraz z proszkiem do pie-
czenia i partiami dosypujemy do białek 
mieszając delikatnie łyżką. Gdy mamy 
wymieszane białka z mąką wolnym 
strumieniem wlewamy ostudzone 
masło i mieszamy.

Ciasto dzielimy na dwie 
części. Do jednej dosypujemy 4 łyżki 
kakao, a do drugiej 4 łyżki mąki. Tor-
townice wykładamy papierem do pie-
czenia i na zmianę łyżką nakładamy 
ciasto raz jasne, a raz ciemne.
 Ciasto pieczemy w 180C około 
50min. 

gmb

Kącik humoru
Ilu psychologów trzeba do wymiany 
żarówki?
Jednego, ale będzie to bardzo długo 
trwało, bardzo dużo kosztowało i żarówka 
musi bardzo tego chcieć. 

***
Rozmowa podczas przyjmowania do pra-
cy:
- Ile ma pani lat?
- Bliżej mi do trzydziestki, niż do dwu-  
dziestki.
- To znaczy ile?
- Pięćdziesiąt.... 

***
Dwóch angielskich biznesmenów w czasie 
wyjazdu w interesach zamieszkało w Pol-
skim hotelu.
O 17:00 stwierdzili, że to najwyższy czas 
na herbatę.
Jeden zadzwonił na portiernię przez 
wewnętrzny telefon:
- Two tee to room, two - powiedział.

- Pam param pam pam - odpowiedział 
recepcjonista. 

***
Płonie rafineria. Kilka jednostek 
Państwowej Straży Pożarnej bezradnie 
patrzy na buchające płomienie i eksplozje 
nie będąc nawet w stanie zbliżyć się do 
pożaru. W pewnym momencie oczy 
wszystkich zwracają się na pojazd jednost-
ki Ochotniczej Straży Pożarnej, 30 letni 
Jelcz mija linie jednostek PSP, taranuje 
ogrodzenie, zwalnia. Ochotnicy wypadają 
z pojazdu, rozwijają sprzęt, podają pianę 
po całości, pożar opanowany.
Starosta po przekazaniu gratulacji 
przechodzi do konkretów:
-Panowie jak mogę się wam odwdzięczyć 
za tą akcje? Jest coś czego potrzebujecie 
w jednostce?
Prezes OSP drapiąc się po głowie:
-Nooo - w pierwszej kolejności przydałoby 
się zrobić hamulce w Jelczu. 
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Papież Franciszek: Posłani, aby pobudzać odwagę 
(4 marca 2016) fragmenty

„Żebym przejrzał” (Mk 10, 51). Oto 
prośba, jaką pragniemy skierować dziś do 
Pana. Prośba o zdolność widzenia na nowo 
po tym, gdy nasze grzechy sprawiły, że 
utraciliśmy z pola widzenia dobro i odwiodły 
nas one od piękna naszego powołania, 
sprawiając, że błądziliśmy daleko od celu.

Ten fragment Ewangelii ma wielką 
wartość symboliczną, ponieważ każdy z nas 
znajduje się w sytuacji Bartymeusza. Jego 
ślepota doprowadziła go do ubóstwa i do życia 
na obrzeżach miasta, uzależniając go we 
wszystkim od innych. Również grzech ma ten 
skutek: zubaża nas i izoluje. Jest to ślepota 
duchowa, która uniemożliwia nam dos- 
trzeżenie tego, co istotne, do utkwienia spoj-
rzenia w miłości dającej życie. Jest to ślepota 
duchowa, która prowadzi stopniowo do zatrzy-
mywania się na tym, co powierz- chowne, aż 
po uczynienie nas niewrażliwymi na innych     
i na dobro. Ileż pokus ma moc przysłonienia 
spojrzenia serca i uczynienia go krótkowzro-
cznym! Jakże łatwo i błędnie jest sądzić, że 
życie zależy od tego, co się ma, od uzyskiwa-
nych sukcesów lub podziwu; że gospodarka 
składa się wyłącznie z zysku i konsumpcji; że 
własne indywidualne zachcianki powinny 
przeważać nad odpowiedzialnością społecz-
ną! Patrząc tylko na nasze „ja” stajemy się 
ślepi, przygaszeni i skupieni na sobie samych, 
pozbawieni radości i wolności. Jakież to   
brzydkie! […]

Niestety, podobnie jak „wielu” z Ewan-
gelii, zawsze jest ktoś, kto nie chce się 
zatrzymać, nie chce, by przeszkadzali mu ci, 
którzy wykrzykują swój ból, wolą uciszać         
i napominać ubogiego, który przeszkadza 
(por. w. 48). Jest to pokusa, by iść dalej, jak 
gdyby nic się nie stało, ale w ten sposób 
pozostajemy daleko od Pana, i daleko od Je-
zusa trzymani są także inni. Uznajmy, że 

wszyscy żebrzemy o miłość Boga i nie 
pozwólmy, abyśmy nie dostrzegli przecho- 
dzącego Pana. „Boję się, że Pan będzie 
przechodził" - powiedział św. Augustyn. Boję 
się, że przejdzie i ja pozwolę, aby przeszedł. 
Dopuśćmy do głosu nasze najprawdziwsze 
pragnienie: „[Jezu], żebym przejrzał” (w. 51).

Ten Jubileusz Miłosierdzia jest czasem 
sprzyjającym temu, aby przyjąć obecność 
Boga, doświadczyć Jego miłości i powrócić do 
Niego z całego serca. Podobnie jak Bar-
tymeusz zrzućmy płaszcz i powstańmy (por. 
w. 50): odrzućmy to, co nam przeszkadza      
w spiesznym podążaniu na drodze ku Niemu, 
nie obawiając się porzucenia tego, co daje 
nam poczucie bezpieczeństwa i do czego 
jesteśmy przywiązani. Nie trwajmy siedząc, 
podnieśmy się; odnajdźmy na nowo swoją 
duchową szlachetność - na stojąco - godność 
umiłowanych dzieci stojących przed Panem, 
aby spojrzał nam w oczy, przebaczył i stworzył 
na nowo. A słowem, które dzisiaj być może 
ciśnie się do naszego serca, jest to samo, co 
przy stwarzaniu człowieka: "Powstań!". Bóg 
stworzył nas, abyśmy stali: "Powstań!".[…]

Zakończenie opowieści ewangelicznej 
jest pełne znaczenia: Bartymeusz „natych- 
miast przejrzał i szedł za Nim drogą” (w. 52). 
Także my, kiedy zbliżamy się do Jezusa, na 
nowo widzimy światło, aby patrzeć                  
w przyszłość z ufnością, odnajdujemy siłę       
i odwagę, aby wyruszyć w drogę. Albowiem 
ten, „kto wierzy, widzi” (enc. Lumen fidei, 1)    
i idzie naprzód z nadzieją, bo wie, że Pan jest 
obecny, podtrzymuje go i prowadzi. Idźmy za 
Nim, jako wierni uczniowie, aby tych, których 
spotykamy na swojej drodze, uczynić uczest-
nikami radości Jego miłości. A po objęciu Oj-
ca, po przebaczeniu Ojca świętujmy w swych 
sercach! Gdyż to On jest świętem!
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