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Zamyślenia nad Słowem Bożym
Wtedy Piotr przemówił w dłuższym wywodzie: "Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby.
Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom
Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w
całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg
namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając
wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.
Dz 10,34-38 (drugie czytanie)
Piotr Apostoł przybył do domu Korneliusza nie po to, aby pouczać ale aby nauczać. Przypomniał sobie,
Korneliuszowi i zgromadzonym osobom, że dla Boga każdy jest ważny, czyli pierwszy w kolejce do Bożego
Serca. Jeżeli ktoś jest drugi lub dalej, to znaczy, że stoi w niewłaściwej kolejce, uniósł się pychą lub postępuje
niesprawiedliwie. Czy stojąc w kolejce do Bożego serca nie przepycham się łokciami, zapominając, że to nie
potrzebne, bo jestem pierwszy? W życiu staram się być miły, sympatyczny. Czy jestem też miły Panu Bogu,
dla Pana Boga? Czy postępuję według Jego praw, sprawiedliwie? Czy moje serce jest otwarte na słowa
pokoju, który Bóg objawił w Jezusie Chrystusie? Piotr stwierdził, że Jezus jest Panem wszystkich. Moim też?
A może wszystkich minus moje serce, moje życie? Piotr w telegraficznym skrócie przypomniał zebranym
historię Pana Jezusa, uważając, że jest im dobrze znana. Jej początek to chrzest przyjęty z rąk Jana. Potem
była działalność pełna Ducha Świętego i mocy, dobrych czynów i uzdrowień. Tej mocy na własnej "skórze"
najbardziej doświadczył diabeł, z którego władzy Pan uwalniał ludzkie serca i ci, którzy z jego władzy byli
uwalniani. Czy znam sprawę Jezusa z Nazaretu, dobrze znam i ciągle jeszcze ją poznaję, aby znać jeszcze
lepiej? Mój chrzest to też początek nowego życia, życia dziecka Bożego. Czy o tym pamiętam? Czy
pamiętam, że od chwili chrztu Bóg jest ze mną, wspomaga mnie i umacnia? Czy korzystam z tego wsparcia?
Czy wpatrzony w Jezusa i ja kroczę przez życie dobrze czyniąc innym? Moja obecność jest lekarstwem na ich
samotność. Dobra rada pomaga im, kiedy czują się zagubieni. Moje uważne słuchanie, sprawia im ulgę, gdy
chcą się po prostu wygadać. Moja dyskrecja sprawia, że nie boją się powierzyć mi swych tajemnic. Kiedy
grzeszą i są we władzy diabła mogą liczyć na moje zdecydowane słowa, przywracające ich do porządku,
przywracające ich władzy Chrystusa. Będąc w kościele, zatrzymam się dłużej przy chrzcielnicy i podziękuje
Panu za dar chrztu świętego. Pomodlę się też o dar wierności zobowiązaniom, które z niego wypływają.

17.01.2010 r. (tj. w niedzielę) o g.18.00 koncert kolęd w
naszym kościele w wykonaniu Z. Wodeckiego,
H. Frąckowiak, A. Majewskiej, W. Korcza.
Serdecznie zapraszamy.
(są jeszcze bilety w cenie 25 zł –do nabycia u księży)

29.12.2009 RZECZNIK EPISKOPATU POLSKI PODSUMOWUJE ROK 2009 W KOŚCIELE
NAJWAŻNIEJSZE Zwłaszcza koniec roku obfitował w istotne zdarzenia. Benedykt XVI przyjął dekret o heroiczności
cnót Jana Pawła II oraz o męczeństwie ks. Jerzego Popiełuszki. Kard. Józef Glemp zakończył swoją posługę
prymasowską, a nowym prymasem został arcybiskup gnieźnieński Henryk Muszyński; tym samym tytuł prymasa
powrócił do Gniezna. Natomiast na początku roku 2009 - co jest także faktem godnym pokreślenia - na drugą kadencję
został wybrany przewodniczącym Episkopatu abp. Józef Michalik.
W STOLICY APOSTOLSKIEJ powstały dwa znaczące dokumenty - encyklika papieska „Caritas in veritate” oraz
dokument nt. zasad przechodzenia anglikanów do Kościoła katolickiego. Trwa Rok Kapłański ogłoszony przez
Benedykta XVI. Wśród nominacji papieskich co do Polaków wyróżnia się niewątpliwie jedna - abp Zygmunt Zimowski
został przewodniczącym Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych.
WAŻNE W tym roku wszedł w życie nowy statut konferencji biskupów; minęło także 20 lat posługi nuncjusza
apostolskiego w Polsce, abp. Józefa Kowalczyka - został on pierwszym nuncjuszem po pięćdziesięciu latach przerwy w
okresie II wojny światowej i w czasach komunizmu w Polsce. Znacząca była wizyta delegacji mnichów z
prawosławnego klasztoru w Ostaszkowie, gdzie więzieni byli na przełomie lat 1939-1940 polscy jeńcy wojenni,
zamordowani potem w Twerze i pochowani w Miednoje; delegacja odebrała na Jasnej Górze obraz MB
Częstochowskiej - umieszczony on będzie w nowej kaplicy, upamiętniającej także męczeństwo polskich więźniów.
ISTOTNE TEMATY Rok 2009 był niewątpliwie czasem polemik nad zagadnieniami bioetycznymi, m.in. szeroko
dyskutowaną metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro. Polska dotąd nie ratyfikowała przyjętej przed 12 laty
Europejskiej Konwencji Bioetycznej, a parlament praktycznie wstrzymał prace nad projektami ustaw w tych sprawach.
W tym roku przypada też 60-lecie Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Episkopatu, zwanej wcześniej Mieszaną;
komisja powstała w wyniku starań kard. Stefana Wyszyńskiego i zajmuje się zagadnieniami na styku państwo-Kościół
w Polsce. Bieżący rok zapamiętamy też zapewne z powodu zamieszania wokół Komisji Majątkowej, która miała
pracować pół roku, a zajmuje się zwrotem zagarniętego mienia kościelnego już 18 lat.
ROK 2010: Z pewnością czekają nas w 2010 dwie beatyfikacje - Jana Pawła II i ks. Jerzego Popiełuszki. Wiele
wskazuje na to, że w marcu zostanie mianowany nowy arcybiskup Gniezna, który obejmie także funkcję prymasa
Polski.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Sosnowieckiej
Koło nr 18 w Parafii Św. Krzyża w Jeleniu
Strona internetowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich: www.rodzina.iap.pl

W dniu 20 grudnia 2009 r. już po raz trzynasty Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
zorganizowało Wigilię dla osób samotnych . Dziękuję wszystkim członkom Stowarzyszenia za pomoc i
aktywny udział w jej zorganizowaniu. Szczególne podziękowania kieruję dla księdza proboszcza Janusza
Glanowskiego za wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia. Swym podziękowaniem obejmuję także panie z
Radia Maryja, które także włączyły się w przygotowanie wieczerzy wigilijnej, jak również składam gorące
Bóg zapłać nauczycielom, dzieciom oraz rodzicom dzieci, które przygotowały program słowno-muzyczny o
Bożym Narodzeniu.
Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Władysław Żurawik
Słowo Ojca Św. Na Uroczystość Objawienia Pańskiego
Obchodzimy dzisiaj uroczystość Epifanii — Objawienia Pańskiego. Ewangelia mówi, że Jezus przyszedł na
świat w wielkim ubóstwie i w ukryciu. Św. Mateusz przytacza jednak opowieść o Mędrcach, którzy przybyli

ze Wschodu, prowadzeni przez gwiazdę, by oddać pokłon nowo narodzonemu królowi żydowskiemu. Za
każdym razem, kiedy słuchamy tej ewangelicznej opowieści, uderza nas wyraźny kontrast między postawą
Mędrców a zachowaniem Heroda i Żydów. Ewangelia mówi bowiem, że po wysłuchaniu Mędrców Herod
«przeraził się, a z nim cała Jerozolima» (Mt 2, 3). Reakcję tę można tłumaczyć na różne sposoby: Herod
przestraszył się, ponieważ w tym, kogo Mędrcy poszukują, widział rywala dla siebie i swoich potomków.
Natomiast kapłani i mieszkańcy Jerozolimy byli raczej zaskoczeni, jakby wyrwani z otępienia, i potrzebowali
czasu do namysłu. Izajasz przepowiedział przecież: «Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam
dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju» (Iz 9, 5).
Czemu Jerozolima jest zatem w konsternacji? Wygląda na to, że Ewangelista chce niejako zapowiedzieć, w
jaki sposób najwyżsi kapłani i Sanhedryn odniosą się do Jezusa w okresie Jego publicznej działalności. Widać
też wyraźnie, że znajomość Pisma i mesjanistycznych proroctw nie wszystkim pozwala otworzyć się na
Chrystusa i Jego słowo. Przypomina się tu, że tuż przed męką Jezus zapłakał nad Jerozolimą, gdyż nie
rozpoznała czasu swojego nawiedzenia (por. Łk 19, 44). Dotykamy tutaj jednego z kluczowych punktów
teologii historii: dramatu wiernej miłości Boga w osobie Jezusa, który przyszedł «do swojej własności, a swoi
Go nie przyjęli» (J 1, 11). W świetle całej Biblii ta postawa wrogości, dwulicowości bądź powierzchowności
znamionuje każdego człowieka oraz «świat» — w sensie duchowym — kiedy zamykają się na tajemnicę
prawdziwego Boga, wychodzącego nam na spotkanie z rozbrajającą łagodnością i miłością. Jezus, «król
żydowski» (por. J 18, 37) jest Bogiem miłosiernym i wiernym; pragnie królować w miłości i prawdzie, i prosi
nas, abyśmy się nawrócili, abyśmy porzucili złe uczynki i zdecydowanie szli drogą dobra. «Jerozolimą» w
tym sensie jesteśmy wszyscy! Niech Panna Maryja, która z wiarą przyjęła Jezusa, pomoże nam nie zamykać
serca na Jego Ewangelię zbawienia. Pozwólmy, by nas zdobył i przemienił Jezus, «Emmanuel», Bóg, który do
nas przyszedł, by nas obdarować pokojem i miłością.
Benedykt XVI
Przedstawiamy dalszy ciąg zagadnień dotyczących skutecznego leczenia niepłodności
metodą naprotechnologii:
NaProTechnologia – pomagać – nie szkodzić
Ścisła współpraca pary małżeńskiej z lekarzem, staranna diagnoza, zastosowanie metod
bezpiecznych i etycznych to główne zalety rozwijającej się terapii niepłodności.
W naprotechnologii zasadą jest rozpoznawanie i leczenie zaburzeń prokreacji bez
stosowania metod i środków niszczących naturalne jej mechanizmy. Jako kompleksowy sposób postępowania
– naprotechnologia uwzględnia naturalne mechanizmy płodności, ich cykliczną fizjologię i zakłada, że
diagnostyka i leczenie powinny być dostosowane indywidualnie do każdej kobiety.
Naprotechnologia zakłada dążenie do poczęcia dziecka na drodze naturalnej, ludzkiej, czyli w ramach
małżeństwa, intymności, wyłączności, miłości. Wyraźne granice moralne, jakich naprotechnologia nie
przekracza, są również jej siłą. Naprotechnologia wychodzi naprzeciw głębokim ludzkim dążeniom, aby
uczynić wszystko, co możliwe i rozsądne, by mogło dojść do poczęcia na drodze naturalnej.
Pierwszym etapem leczenia jest możliwie jak najdokładniejsza obserwacja śluzu szyjkowego, zapisywana
według metody Creightona. Małżeństwa współpracują z profesjonalnie przygotowanymi instruktorami
"FertilityCare" (ang. troska o płodność). Już na tym etapie, jeszcze przed wdrożeniem leczenia, dzięki
uzyskanej w pierwszych miesiącach wiedzy o indywidualnym cyklu kobiety, około 30% małżeństw
zgłaszających się z problemem niepłodności uzyskuje upragnione poczęcie.
Kolejny etap leczenia przewiduje badania diagnostyczne, na przykład pomiary poziomu hormonów
precyzyjnie skorelowane z obserwacjami cyklu. Następnie wdrażane jest potrzebne leczenie, rzetelnie
monitorowane na podstawie kart obserwacji, aby uzyskać prawidłowy przebieg cyklu płodności. Korzysta się
przy tym z wiedzy i technologii farmakologicznej i endokrynologicznej, a w razie konieczności dokonuje się
interwencji z zakresu chirurgii ginekologicznej (np. udrożnienie jajowodów).
Celem tej metody jest nie tylko uzyskanie ciąży, ale również jej pomyślny przebieg, dobre prowadzenie i
zapobieganie poronieniom. Może ona pomóc donosić ciążę i urodzić potomstwo w 79% "beznadziejnych"
przypadków skazanych wcześniej na poronienia. W zależności od grupy wiekowej i kategorii zaburzeń
płodności naprotechnologia umożliwia szczęśliwe urodzenie dziecka aż 70-80% małżeństw zgłaszających się
z problemem niepłodności.
NIEDZIELA CHRZTU PANA JEZUSA 10.01. 2010R.
1) Niedziela chrztu Pana Jezusa jest przypomnieniem chrztu Jezusa w Jordanie i zapowiedzią chrztu
chrześcijańskiego.

2) Dzisiaj spotkanie opłatkowo- noworoczne o g. 14.00 następujących Róż: MB Królowej Polski,
Wspomożenia Wiernych, św. Agnieszki, św. Faustyny, św. Anny.
3) Od jutra rozpoczynamy tzw. okres Zwykły. Kościół nie obchodzi w nim jakiejś szczególnej tajemnicy
Chrystusa, ale rozważa misterium Pana Jezusa w całej pełni, a czyni to zwłaszcza w każdą niedzielę.
4) Za tydzień, w niedzielę o g.18.00 koncert kolęd w naszym kościele w wykonaniu Z. Wodeckiego, H.
Frąckowiak, A. Majewskiej, W. Korcza. Serdecznie zapraszamy. W związku z koncertem w przyszłą
niedzielę nie będzie Mszy św. o g. 18.00.
5) W niedzielę, 17 stycznia- dzień Judaizmu w Polsce, natomiast od 18 stycznia rozpoczynamy Tydzień
modlitw o Jedność Wszystkich Chrześcijan.
6) Dziękujemy parafianom z ul. Szulgacza, a byli to: za posprzątanie kościoła i złożenie ofiary. W przyszłą
sobotę o tę posługę prosimy mieszkańców z ul. Wawrzyńskiej.
7) Intencje mszalne są wywieszone w gablocie.
8) Plan kolędy na ten tydzień wisi w gablocie ( przeczytać).
INTENCJE MSZALNE 11.01.-17.01.2010 R.
Poniedziałek 11.01.10.
7.00 1) + Stanisława Sidełko- od sąs. z Lipinki i Koniówki 2) + Stanisław i Barbara Siodłak
18.00 W 18ur. Emilii Stańkowskiej- od rodziców
Wtorek 12.01.10.
7.00 1) + Stanisław Gryzło- od rodz. Proksa i Lewandowski 2) + Stanisława Sidełko- od sąs. z Lipinki i Koniówki
18.00 + Mieczysław Wojtanowicz- od rodz. Sojków i Smalcerzów
Środa 13.0110.
7.00 1) + Jan Banasik- od bratowej z synem
2) + Stefania Sitko- od rodz. Banasik i Jałowieckich
17.00 + Stanisław Gryzło- od chrześnicy Kazimiery
Czwartek 14.01.10.
7.00 1) + Barbara Borgus- od Lipkowej z rodziną
2) + Stefania Sitko- od rodziny Porwit
17.00 + Józef Boba 1r.śm. , rodzice z obu stron- od żony i syna z rodziną
Piątek 15.01.10.
7.00 1) + Maria Karweta- od sąsiadów
2) + Honorata Chacuś- od syna Stanisława z rodziną
17.00 + Janina Wabik- od ucz. pogrzebu
Sobota 16.01.10.
7.00 1) + Stanisława Sidełko- od sąs. z Lipinki i Konikówki 2) + Honorata Chacuś- od Hrynaszkiewiczów
17.00 + Józefa Banasik 1r.śm.- od męża z rodziną
Niedziela 17.01.10.
7.00 + Stanisława Sidełko- od syna Władysława z rodziną
9.00 + Albin Sulik 7r.śm.- od żony
11.00 + Franciszek Wartała, rodzice i teściowie- od żony i syna z rodziną
15.00 + Agata Karweta 1or.śm., Ewa Wartała i dziadkowie z obu stron
18.00 Koncert Kolęd
INTENCJE MSZALNE 18.01.- 24.01.2010 R.
Poniedziałek 18.01.10r.
7.00 + Stanisława Sidełko- od sąs. z ul. Lipinka i Koniówki
17.00 + Honorata Hacuś- od syna Adama z rodziną
Wtorek 19.01.10.
7.00 1) + Stanisława Sidełko- od sąs. z ul. Lipinka i Koniówki 2) + Jan Banasik- od rodz. Brożek
17.00 + Honorata Hacuś- od swata Chlebickiego i Banasików
Środa 20.01.10r.
7.00 1) + Julian Żurawik i rodzice Ludwika i Jan 2) + Honorata Hacuś- od rodz. Dłubisz i Kowalczyk
17.00 Z koła RM
Czwartek 21.01.10r.
7.00 1) + Jan Banasik- od ucz. Pogrzebu
2) + Maria Karweta- od rodz. Karweta i Mastalerz
17.00 + Honorata Hacuś- od Stanisławy Strzelec i Tadeusza Pietranek z Żarek
Piątek 22.01.10r.
7.00 1) + Stanisława Sidełko- od córki Józefy z rodziną 2) + Jan Banasik- od rodz. Lęborskich z dziećmi
17.00 + Agnieszka Koszowska- od syna z rodziną
Sobota 23.01.10r.
7.00 1) + Franciszek i Alfreda Weseccy i rodzice z obu stron 2) + Stefania Sitko- od córki Haliny z rodziną
17.00 + Stanisława Sidełko- od córki Stanisławy z rodziną
Niedziela 24.01.10r.
7.00 Dziękczynna w 18ur. Michała 9.00 Dziękczynna w 18ur. Marzeny Jasica 11.00 + Weronika Żurawik 7r.śm. od
prawnuczek 15.00 + Edward Żurawik- od żony z rodzinami
18.00 + Maria Bem- od brata z rodziną

