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Zamyślenia nad Słowem Bożym
Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go
niósł za Jezusem. Łk 23,26
Nie wiemy czy Szymon z Cyreny chciał wracać z pola do domu akurat tą drogą. Może w wyniku zmęczenia drogi
pomylił. Może wybrał tę drogę, uznając, że jest najkrótsza i szybciej będzie w domu, zbliżał się bowiem czas Paschy,
ostatnich przygotowań do jej rozpoczęcia. A może to była ta droga, powiedzielibyśmy jedyna, którą codziennie z tego
pola wracał. Może wreszcie zwabił go na tę drogę ogromny gwar i hałas i chciał osobiście sprawdzić, co się tam dzieje,
co się stało. Jedno jest pewne, że jego droga przecięła się z drogą Jezusa. Szymon wracał z pola do domu. Jezus z pola
walki o ludzkie zabawienie wszedł na ostatni odcinek drogi ku domowi Ojca. Obaj byli zmęczeni. Szymon zakończoną
pracą w polu, Jezus trwającą pracą na polu zbawienia człowieka. Ostatnią rzeczą jakiej pragnął zmęczony Szymon,
było dźwiganie jakichkolwiek ciężarów. Wbrew jego woli, na jego plecy włożono ciężar wyjątkowy, krzyż Jezusa.
Zbawiciel z wdzięcznością przyjął, choć wymuszoną, pomoc Szymona. Zapewne w tym momencie dla Szymona mało
ważne było, że to był krzyż Jezusa. Krzyż to krzyż, narzędzie śmierci, symbol hańby i poniżenia. Z czego tu być
dumnym? Być może dużo później zrozumiał, jakiego zaszczytu dostąpił. Jako jedyny z ludzi niósł krzyż Jezusa,
drzewo zbawienia. Szymon szedł z krzyżem za Jezusem a nie przed, aby nie było wrażenia, że to on a nie Jezus zbawia
świat. Czy droga Jezusa i moja, to dwie różne drogi, drogi, które przecinają się tylko od czasu do czasu? Czy to coraz
bardziej ta sama droga? Może to były różne drogi, ale pewnego dnia się przecięły? Ten moment wspominam z radością
czy smutkiem? Do dziś mam do siebie pretensje, że do tego przecięcia dopuściłem? Ja w przeciwieństwie do Szymona
z Cyreny, nie muszę nieść Jezusowego krzyża. Czy godnie dźwigam swój własny? A może próbuje przerzucić go na
plecy innych? Może od krzyża próbuje uciec, zapomnieć, udawać, że go nie ma? Może próbuje go nieść o własnych
siłach? Czy swoją godną postawą bronię krzyża świętego, bronię Ukrzyżowanego? Czy w krzyżu Jezusa odnajduję siłę
i moc potrzebne mi do godnego życia ucznia Jezusa i wtedy, kiedy nic nie boli, i wtedy, kiedy boli wszystko? Czy
pomagam innym w ich trudnościach, nawet kiedy zostanę zatrzymany i do tego przymuszonym? Co robię, aby w
moim życiu dobra z własnej, nieprzymuszonej woli było więcej od tego wymuszonego, nakazanego, narzuconego? Czy
sam dziękuje innym za wszelką pomoc?

Otrzyjcie już łzy, płaczący, żale z serca wyzujcie!
Wszyscy w Chrystusa wierzący,
weselcie się, radujcie!
Bo zmartwychwstał...!.

Płynące z głębi serca życzenia, żeby w Waszym życiu, drodzy parafianie, było wciąż wiele trwania przed
Chrystusem cierpiącym i zmartwychwstałym, i żeby z tej miłosnej kontemplacji rodziła się świadomość
wiary i nadziei, a także potęgowała wciąż miłość do Boga, naszych braci i sióstr.
Z radosnym .Alleluja., z przekonaniem, że z krzyżem Chrystusa zwyciężymy śmierć, piekło i szatana, oraz
z życzeniami pięknej wiosny i smacznego śniadania wielkanocnego w gronie najbliższych .
Wasi Duszpasterze
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Sosnowieckiej
Koło nr 18 w Parafii Św. Krzyża w Jeleniu
www.rodzina.iap.pl
Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego: 25 marca w uroczystość Zwiastowania Pańskiego podczas
wieczornej Mszy Świętej kilka osób z naszej parafii złożyło uroczyste przyrzeczenie i przyjęło

zobowiązanie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji
dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa tyle, ile ciąża - 9 miesięcy i polega na
codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy „Panie Jezu”
w intencji dziecka i jego rodziców. Poniżej podajemy tekst codziennej modlitwy:
Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością
oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, "Człowieka Zawierzenia",
który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego
nienarodzonego dziecka, które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady
i które duchowo adoptowałem. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby
zachowali je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen
Młodzież gimnazjalna z naszej parafii postanowiła założyć Parafialne Stowarzyszenie Młodzieży Kreatywnej.
Stowarzyszenie to ma na celu pomoc tym, którzy jej potrzebują, jak również rozwój i rozwijanie talentów młodych ludzi w
nim zrzeszonych. Dzieli się ono na 4 grupy. Pierwsza z nich, to Grupa Charytatywna, której celem jest pomoc młodzieży z
trudnościami intelektualnymi, jak również wszystkim naszym
parafianom (osobom starszym, samotnym, schorowanym) w
czynnościach przydomowych, które jest im ciężko samemu
wykonać. Młodzież zrzeszona w tej grupie współpracuje także z
Caritas Diecezji Sosnowieckiej i w zamyśle jest także założenie
Szkolnego Koła Caritas. Już dziś ci młodzi ludzie przed Kościołem
pragną zaoferować nam szereg rzeczy do świątecznego koszyczka.
Chlebki Wielkanocne, które wspomagają najuboższych, jak również
piękne koszyczki, stroiki, baranki i ozdoby na świąteczny czas.
Kolejna z podgrup, to młodzież zrzeszona w Grupie Teatru
Amatorskiego, która pod okiem doświadczonych instruktorów
poznaje aktorstwo i już przygotowuje spektakl. Następna to tzw. Grupa Rozwoju Kultury, która w zamyśle ma zamiar
organizować życie kulturalne w naszej dzielnicy poprzez np. organizację warsztatów tanecznych, czy też wokalnych.
Ostatnia z grup, to grupa liturgiczna, która ma wspierać piękno liturgii w jedną z niedziel. Gdyby więc ktoś, miał jakiś
pomysł dla którejś z grup, to bardzo prosimy o kontakt z x Adrianem. Prosimy także zgłaszać osoby starsze, którym nasza
młodzież może pomóc ot choćby w porządkach przydomowych. Liczymy na owocną współpracę i prosimy o modlitwę za
nasze Parafialne Stowarzyszenie Młodzieży Kreatywnej.
NIEDZIELA PALMOWA 28.03.2010R.
1. Dzisiejsza Uroczystość Niedzieli Palmowej rozpoczyna Wielki Tydzień, którego zwieńczeniem jest Triduum Paschalne.
W tym czasie rozważamy największe tajemnice naszej wiary – mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
Dzisiaj dokonujemy poświęcenia palm na wszystkich Mszach świętych.
2. Prosimy o posprzątanie terenu wokół krzyży i kapliczek przydrożnych oraz ich przyozdobienie po zimowej przerwie.
3. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej, która niewątpliwie przyczyni się do pogłębienia sensu
przeżywanych tajemnic Wielkiego Postu. Jest gazetka parafialna z planem uroczystości Wielkiego Tygodnia.
4. Dziękujemy parafianom z ul. Zelwerowicza za posprzątanie kościoła i złożenie ofiary na kwiaty do Bożego Grobu w
kwocie zł. W przyszłym tygodniu- Wielka Sobota- prosimy o tę posługę mieszkańców z ul. Rynek od nr 1 do 15.
Prosimy, aby zaplanować sprzątanie o godz. 13.30 gdyż wcześniej będzie kościół zajęty- święcenie pokarmów.
5. Od jutra w związku ze zmianą czasu Msze św. wieczorne o 18.00.
6. Prosimy poszczególne grupy życia parafialnego o przygotowanie sztandarów, feretronów i figur na procesję
rezurekcyjną tak, byśmy godnie uczcili Chrystusa Zmartwychwstałego.
7. W Wielką Środę odwiedzamy chorych i ludzi starszych z Sakramentami świętymi, ks. Prob. od g. 8.30, ks. Adrian od
11.30. Prosimy zgłaszać te osoby, których nie odwiedzamy w I piątki.
8. Dokładny rozkład nabożeństw Wielkiego Tygodnia jest wywieszony w gablotach, jak również godziny adoracji
poszczególnych grup czy ulic. Prosimy się zapoznać ( przeczytać).
ROZKŁAD NABOŻEŃSTW TRIDUUM PASCHALNEGO
WIELKI CZWARTEK
Wszyscy Prezbiterzy o godz. 10.00 w Katedrze koncelebrują wraz z Księżmi Biskupami Mszę św. Krzyżma. W naszej
parafii Msza Wieczerzy Pańskiej będzie sprawowana o godz. 18.00. Po niej zostanie przeniesiony Najświętszy
Sakrament do Ołtarza Adoracji- popularnie nazywanego Ciemnicą. Adoracja będzie trwała do godz. 22.00.

WIELKI PIĄTEK
Początek Adoracji o godz. 7.00 ( patrz rozkład adoracji). O godz. 15.00 odprawimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
Liturgię Wielkopiątkową rozpoczniemy o godz. 17.00 Drogą Krzyżową. Po liturgii będą odśpiewane 3 części Gorzkich
Żali. Adoracja trwać będzie całą noc. Ofiary składane na tacę z Wielkiego Piątku przeznaczone są na Grób Pański w
Jerozolimie. Przypominamy o obowiązku abstynencji i postu ścisłego w Wielki Piątek. Prawem o poście są związane osoby
pełnoletnie, aż do rozpoczęcia 60. roku życia. Zachęcamy, do zachowania postu także w Wielką Sobotę aż do Wigilii
Paschalnej.
WIELKA SOBOTA
W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim rozważając Mękę i Śmierć Pana oraz Jego zstąpienie do Otchłani.
Święcenie pokarmów co pół godziny od 9.00 do 13.00. Postarajmy się przy tej okazji znaleźć chwilę na osobistą adorację
Chrystusa w grobie. Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz. 18.30. Gromadzimy się przy grocie Matki Bożej,
gdzie będzie poświęcenie ognia, zapalenie Paschału i uroczyste wniesienie światła do świątyni. Przynieśmy ze sobą
świece- pamiętajmy o „ okapnikach” by nie zalać woskiem kościoła. Po liturgii odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych i
zakończeniu Mszy św. udamy się, zgodnie z tradycją Parafii, z Procesją Rezurekcyjną wokół naszej świątyni.
W TRIDUUM PASCHALNE można uzyskać odpust zupełny biorąc udział w Mszy Wieczerzy Pańskiej i odmawiając
uroczyście „ Przed tak wielkim Sakramentem…”, adorując Krzyż w czasie obrzędu w Wielki Piątek oraz odnawiając
przyrzeczenia chrztu św. w czasie Wigilii Paschalnej. W te dni zabronione są uroczyste obrzędy pogrzebowe. W czasie
pogrzebu odczytuje się tylko psalmy i modlitwy liturgii, nie udziela się Komunii św. Od Wielkiego Czwartku wieczorem
do Wielkiej Soboty włącznie nie wprowadza się pogrzebu do kościoła, w którym odbywa się adoracja Najświętszego
Sakramentu.
SPOWIADAMY:
W Wielkim Tygodniu – W. ŚRODA i W. CZWARTEK od g. 17.00
ADORACJE:
W Wielki Piątek i w Wielką Sobotę w ciągu dnia adorują poszczególne Róże Żywego Różańca. Również w ciągu dnia
ministranci młodsi zgodnie ze swoim grafikiem. Ministranci starsi i lektorzy są na adoracji nocnej.
Dzieci i młodzież przychodzą na wieczorne nabożeństwa Wielkiego Tygodnia- Triduum Paschalnego.
Z Piątku na Sobotę adoracja trwa całą noc. Tu prosimy o pomoc i wystawienie warty przy Grobie Ochotniczą Straż
Pożarną. Także prosimy po raz kolejny, by górnicy też się zorganizowali i chociaż symbolicznie przed i po nabożeństwach
i w trakcie Rezurekcji pojawili się w strojach galowych. Na Wielką Sobotę zapraszamy na uroczystości Wigilii Paschalnej i
Rezurekcję orkiestrę.
ADORACJA POSZCZEGÓLNYCH ULIC Z PIĄTKU NA SOBOTĘ:
22.00 – Wiosny Ludów
23.00 – Wygoda, Banasika, Na Stawach
24.00 – Drabowe Bagno, Pastwiskowa, Witkiewicza, Anczyca, Proksy, Księcia Józefa, Banachiewicza, Koszutskiej,
1.00 – Starzyńskiego, Galla Anonima, Szulgacza, Wawrzyńskiej, Prądzyńskiego, Czerwieńskiego, Wańkowicza, Słonimskiego,
Omturowców
2.00 – Kunickiego, 700- lecia, Flisaków, Rynek, Celników;
3.00 – ks. Sulińskiego, Lipinka, Koniówki, Zelwerowicza;
4.00 – Zwycięstwa od Rynku do Żurawiej włącznie;
5.00 – Zwycięstwa od Żurawiej do Bożka, Dolna, Wielki i Mały Dół;
6.00 – Koniec Zwycięstwa- od Bożka, Nadrzeczna, Osadników, Kosów, Rzepeckiego;
7.00 – Bożka, Wielkich Łowów, Łęgowa, Na Grobli, Lokacji, Leśnej Osady, Biały Brzeg;

ADORACJA POSZCZEGÓLNYCH RÓŻ ŻYWEGO RÓŻAŃCA W WIELKI PIĄTEK I W WIELKĄ SOBOTĘ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

GODZ. 7.00- 8.00
GODZ. 8.00- 9.00
GODZ. 9.00- 10.00
GODZ. 10.00- 11.00
GODZ. 11.00- 12.00
GODZ. 12.00 – 13.00
GODZ. 13.00- 14.00

Osoby chętne, które nie mogą przyjść później
RÓŻA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
RÓŻA MB KRÓLOWEJ POLSKI
RÓŻA ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
RÓŻA NIEPOKALANEGO SERCA NMP
RÓŻA ŚW. ANNY, RÓŻA NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA
RÓŻA ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY, RÓŻA ŚW. JÓZEFA

8.
9.
10.
11.

GODZ. 14.00- 15.00
GODZ. 15.00- 16.00
GODZ. 16.00- 17.00
GODZ. 17.00- 18.00

RÓŻA MB WSPOMOŻENIAWIERNYCH, RÓŻA ŚW. AGNIESZKI
RÓŻA MB RÓŻAŃCOWEJ
RÓŻA MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
RÓŻA ŚW. KATARZYNY

Zapowiedzi Przedmałżeńskie 28.03.- 06.04. 2010 R.
1) RAFAŁ KARWETA s. Jana, Kawaler, zam. Jaworzno ul. Zwycięstwa 112, Parafia tutejsza
EWA URSZULA NIEMIEC c. Adama, Panna, zam. Olesno ul. Leśna 9/2 Parafia św. Katarzyny - Olesno
2) ADRIAN PAWEŁ WOJTASZAK s. Józefa, Kawaler, zam. Jaworzno ul. Wiosny Ludów 48, Parafia tutejsza
JUDYTA PACER c.Wiesława, Panna, zam. Jaworzno ul. Dolna 27 Parafia tutejsza
Kto wie o jakichkolwiek przeszkodach między narzeczonymi, zobowiązany jest w sumieniu, zgłosić ten fakt w kancelarii
parafialnej!
INTENCJE MSZALNE 29.03.-04.04.2010 R.
Poniedziałek 29.03.10.
7.00 1) + Stanisław Rudzki- od sąsiadów
2) + Maria Więcek- od ucz. pogrzebu
18.00 + Daniela Bogusz- od Noconiowej i Wł-awy Majewskiej
Wtorek 30.03.10.
7.00 1) + Marian Chmielewski- od ucz. Pogrzebu 2) + Jan Stachura- od sąs. z Anczyca, Witkiewicza i Wygody
18.00 + Antoni Proksa- od wujka Jana z żoną
Środa 31.03.10.
7.00 + Stanisław Rudzki- od Dyrekcji, Nauczycieli i Pracowni. SP16
18.00 1) + Stanisław Szczurek- od sąs. z Anczyca i Wygody 2) + Marian Chmielewski- od Renaty Chmielewskiej z rodziną
WIELKI Czwartek 01.04.10.
18.00 1) + Maria Hacuś- od rodz. Majewskich 2) + Stanisław Rudzki- od żony 3) Za kapłanów
WIELKI Piątek 02.04.10.
17.00 Droga Krzyżowa i Liturgia Wielkiego Piątku
WIELKA Sobota 03.04.10.
18.30 1) Za Parafian 2) +Marian Chmielewski- od żony, syna i córki z rodzinami 3) +Kazimierz Bożek 40r.śm.- od żony i córki z rodz.
Niedziela 04.04.10.
WIELKANOC
7.00 + Edward i Bronisława Dyląg, c. Stanisława i rodzice z obu stron
9.00 + Jan Baran 12r.śm.
11.00 + Stefania i Bronisław Banasik- od syna z rodziną 14.00 Msza ślubna Klaudia Nowak- Tomasz Gniłka
15.00 Chrzty 16.00 Msza ślubna Jadwiga Kosiór- Paweł Bajorek
18.00 + Władysław Góralczyk, Józef i Maria Karweta, c. Maria
INTENCJE MSZALNE 05.04..-11.04.2010 R.
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 05.04.10 .
7.00 1) + Adam Robak i rodzice z obu stron 2) + Czesława i Władysław Helbin
9.00 + Stanisław Szczurek- od siostry z rodziną 11.00 Dziękczynna w 80ur. Władysława Kuli- od żony i córki z rodziną
15.00 + Marcin Biłka 2r.śm.- od żony z synem
18.00 + Antonina i Kazimierz Banasik, Jadwiga i Izydor Banasik, Antonina i Aleksander
Wtorek 06.04.10.
7.001) + Stanisław Rudzki-od sąs. z ul.Zwycięstwa i Żurawia 2)+Jan Stachura- od sąs. z ul.Anczyca,Witkiewicza i Wygoda
18.00 + Antoni Proksa- od Jadwigi Sikory
Środa 07.04.10.
7.00 + Marian Chmielewski- od sąs. z ul. ks. Sulińskiego
18.00 1) + Anna Bożek- od kuzynki Bycinowej z rodziną 2) + Jan Stachura- od żony i dzieci
Czwartek 08.04.10.
7.00 1)+Stanisław Rudzki-od sąs.z ul. Zwycięstwa i Żurawia2)+Jan Stachura- od sąs. z ul. Anczyca, Witkiewicza i Wygoda
18.00 + Antoni Proksa- od siostry Stanisławy z mężem
Piątek 09.04.10.
7.00 + Stanisław Rudzki- od sąs. z ul. Zwycięstwa i Żurawia
18.00 1) + Stanisława i Władysław Bożek- od zięcia z rodziną 2) + Stanisław Rudzki- od córki
Sobota 10.04.10.
7.00 + Stanisław Rudzki- od wnuczek
18.00 1) + Anna i Jan oraz s. Stanisław Palka 2) + Maria Więcek- od wnuczki Marty z rodziną
Niedziela 11.04.10.
7.00 1) Z Róży św. Anny
2) Z Róży Miłosierdzia Bożego
9.00 W 30r.śl. Dorota i Józef Kozielec
11.00 Roczki: 18ur. Sandra Kokosza- od dziadków 15.00 + Mieczysław Szczurek 8r.śm.- od żony
18.00 + Sabina i Konstanty Banasik oraz ich rodzice- od syna z rodziną

Smalcerz

