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Zamyślenia nad Słowem Bożym
A po zakończeniu zebrania, wielu Żydów i pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w
rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga. W następny szabat zebrało się niemal całe
miasto, aby słuchać słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i bluźniąc sprzeciwiali
się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: "Należało głosić słowo Boże
najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się
do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: Ustanowiłem Cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po
krańce ziemi". Poganie słysząc to radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia
wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju. Ale Żydzi podburzyli pobożne a
wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli, wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze
swoich granic. A oni otrząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium, a uczniów napełniało wesele i
Duch Święty. Dz 13,43-52
Różne otrzymujemy w życiu zachęty, wsparcie, doping. Dla człowieka wiary jedną z piękniejszych zachęt jest ta, którą
z ust apostoła Pawła usłyszeli mieszkańcy Antiochii Pizydyjskiej, zachęta do wytrwania w łasce Bożej, do budowania
szczególnej relacji ze Stwórcą, bliskiej, osobistej relacji. Z jakim zachętami ja najczęściej spotykam się w swoim
życiu? Czy jest wśród nich zachęta do dobrego, Bożego życia, do troski o Bożą łaskę, do budowania bliskiej relacji z
Panem? Czy takie zachęty i ja kieruje do moich bliskich, znajomych, przyjaciół? Czy może zachęcam ich do wielu
spraw z pominięciem zachęty do troski o Boże życie? Czy sam siebie codziennie motywuje, mobilizuje, zachęcam do
intensywnego, głębokiego życia wiary? Czy takie zachęty chętnie przyjmuje od innych? Jest takie powiedzenie: "Sam
nie zje i drugiemu nie da". Żydzi z Antiochii Pizydyjskiej swoje serca zamknęli na działanie Bożej łaski, Bożego słowa
mówiącego o Jezusie Zmartwychwstałym. W akcie zaś zazdrości uczynili wszystko, aby to słowo i Boża łaska nie
zadomowiła się w serca pogan, którzy przyjęli je z radością i otwartością serca. Zorganizowali prześladowanie
apostołów i nawet udało im się wyrzucić ich ze swoich granic. Zapomnieli jednak, że Bożego słowa nie da się
wyrzucić. Czy ja cieszę się z sukcesów, osiągnięć moich bliźnich, także tych związanych z życiem duchowym, z
postępami w wierze? Jestem pierwszy wśród tych, którzy spieszą im z gratulacjami? Czy czuje, że ich sukcesy,
osiągnięcia są także moimi? A może ciągle im zazdroszczę? Ciągle budzi się w moim sercu nieutulona, chroniczna
zazdrość, złość, chęć brutalnej rywalizacji? Żydzi wyrzucili apostołów ze swoich granic, a czy ja z swego serca lekką
ręką nie pozbywam się Bożej łaski, obecności Bożego słowa? Czy nie podburzam ludzi przeciw sobie? Czy nie
prześladuję innych? Czy z dnia na dzień coraz bardziej napełnia mnie wesele i moc Ducha Świętego?
.
Święty Wojciech
Św. Wojciech-biskup i męczennik, którego Kościół w Polsce uznaje za jednego ze
swoich głównych patronów, pochodził z książęcego rodu czeskich
Sławnikowiców, spokrewnionego przez Dąbrówkę z dynastią Piastów. Po latach
dzieciństwa spędzonego na dworze rodziców w czeskich Libicach, zdobył
wykształcenie w Magdeburgu, gdzie przez 10 lat pobierał nauki w jednej z
lepszych szkół owych czasów. Tam też otrzymał bierzmowanie, a na cześć
ówczesnego arcybiskupa Magdeburga przyjął drugie imię Adalbert. W 981 roku

powrócił do Czech, gdzie otrzymał święcenia kapłańskie, a rok później, po śmierci biskupa praskiego Dytmara, objął
tamtejsze biskupstwo. Jako biskup Pragi hojnie wspierał ubogich oraz budowę kościołów. Zdecydowanie sprzeciwiał
się wielożeństwu, rozwiązłości, handlowi niewolnikami z krajami muzułmańskimi i intrygom czeskich
możnowładców, co w efekcie spowodowało jego konflikt z księciem Bolesławem II. Św. Wojciech wraz z bratem
Radzimem opuścił Pragę i udał się do klasztoru benedyktynów w Rzymie. Tam zrezygnował z godności biskupiej i
prowadził życie mnicha, które koncentrowało się na ascezie, modlitwie, czytaniu i pracy fizycznej. Po kilku latach,
ulegając naleganiom papieża i poselstwom rodaków, powrócił do Pragi, którą jednak musiał opuścić na zawsze, gdy
zamordowano jego czterech braci, a także nastawano na jego życie. Jako misjonarz wyruszył więc na Węgry, gdzie
miał ochrzcić przyszłego króla Stefana I. Bywał też na dworze cesarza niemieckiego Ottona III, którego był
spowiednikiem, powiernikiem i doradcą. W czasie długich pobytów za granicą dał się poznać elitom ówczesnego
chrześcijaństwa zachodniego jako człowiek wyjątkowej świętości. Młody cesarz Otton III, jak i papież Sylwester II
mieli dla niego najwyższe uznanie. Św. Wojciech nie mając możliwości powrotu do Czech, gdzie wymordowano jego
rodzinę, znalazł oparcie na dworze Bolesława Chrobrego. Stamtąd w 997 roku wyruszył w swą ostatnią podróż misyjną
do pogańskich Prus. Jednak już pierwsze spotkanie z Prusami okazało się niepomyślne, a misjonarze zostali zmuszeni
do odwrotu. Kilka dni później, 23 kwietnia 997 roku we wsi Święty Gaj, niedaleko dzisiejszego Pasłęka, zostali
zaatakowani. Św. Wojciech zginął śmiercią męczeńską. Bolesław Chrobry wykupił od Prusów ciało świętego. Miał
ponoć zapłacić za nie tyle złota, ile ważyło. Doczesne szczątki św. Wojciecha spoczęły w katedrze gnieźnieńskiej,
która od tego momentu stała się miejscem szybko rozprzestrzeniającego się na całą Europę kultu męczennika. Jego
śmierć wywarła wielkie wrażenie w zachodnim chrześcijaństwie, dlatego już w 999 roku papież Sylwester II ogłosił
Wojciecha świętym. Przy jego relikwiach spotkali się w 1000 roku w Gnieźnie cesarz Otton III i Bolesław Chrobry - w
obecności legata papieskiego. Zjazd Gnieźnieński miał zarówno znaczenie polityczne, gdyż zaowocował uznaniem
państwa polskiego przez cesarstwo, jak i znaczenie kościelne, gdyż przy grobie św. Wojciecha została proklamowana
pierwsza polska metropolia: Gniezno, w skład której weszły biskupstwa w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu.
Arcybiskupem gnieźnieńskim został brat św. Wojciecha – Radzim. Tysiąc lat później Jan Paweł II w orędziu
skierowanym do prezydentów krajów Europy środkowo-wschodniej, którzy przybyli do Gniezna na uroczystości 1000lecia męczeńskiej śmierci św. Wojciecha powiedział, że o nieprzemijalności świadectwa tego świętego świadczy
"umiejętność harmonijnego łączenia różnych kultur". Pamięć o nim jest szczególnie żywa w Europie środkowej, gdzie
zaszczepiał chrześcijaństwo i propagował ewangeliczną wizję człowieka. Jednak do jego grobu po dziś dzień
przybywają pielgrzymi nie tylko z krajów, gdzie głosił Ewangelię, ale z całej Europy.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Sosnowieckiej
Koło nr 18 w Parafii Św. Krzyża w Jeleniu
Strona internetowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich: www.rodzina.iap.pl
Zadania rodziny chrześcijańskiej
Rodzina winna stać się tym, czym jest ze swej natury
W zamyśle Boga Stworzyciela i Odkupiciela rodzina odkrywa nie tylko swoją „tożsamość, to czym „jest”, ale
również swoje „posłannictwo”, to, co może i powinna „czynić”. Zadania, które z powołania Bożego ma wypełniać w
historii, wypływają z samej jej istoty i ukazują jej dynamiczny i egzystencjalny rozwój. Każda rodzina odkrywa i
znajduje w sobie samej nie dające się stłumić wezwanie, które jednocześnie określa jej godność i odpowiedzialność:
rodzino, „stań się” tym, czym „jesteś”! Sięganie do „początku” stwórczego aktu Boga jest koniecznością dla rodziny,
jeżeli pragnie ona poznać i urzeczywistnić siebie wedle prawdy wewnętrznej nie tylko swego istnienia, ale także swego
działania historycznego. A ponieważ wedle zamysłu Bożego rodzina została utworzona jako „głęboka wspólnota życia
i miłości”, przeto na mocy swego posłannictwa ma ona stawać się coraz bardziej tym, czym jest, czyli wspólnotą życia
i miłości „w dążeniu”, które — podobnie jak każda rzeczywistość stworzona i odkupiona — znajdzie swoje ostateczne
spełnienie w Królestwie Bożym. W perspektywie sięgającej samych korzeni rzeczywistości małżeńskiej i rodzinnej
trzeba następnie powiedzieć, że istota i zadania rodziny są ostatecznie określone przez miłość. Rodzina dlatego
otrzymuje misję strzeżenia, objawiania i przekazywania miłości, będącej żywym odbiciem i rzeczywistym udzielaniem
się miłości Bożej ludzkości oraz miłości Chrystusa Pana Kościołowi, Jego oblubienicy. Każde poszczególne zadanie
rodziny jest wyrazem i konkretnym wypełnieniem tego podstawowego posłannictwa. Trzeba zatem bardziej wnikać w
to szczególne bogactwo posłannictwa rodziny i zgłębiać jego wielorakie i jednorodne treści.W tym sensie, zaczynając
od miłości i stale do niej się odwołując, ostatni Synod naświetlił cztery podstawowe zadania rodziny: 1. tworzenie
wspólnoty osób, 2. służba życiu, 3. udział w rozwoju społeczeństwa, 4. uczestnictwo w życiu i posłannictwie
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MAMY RELIKWIE ŚW. OJCA PIO
Padre Pio de Pietrelcina. Któż nie zna dziś tego pokornego kapucyna, noszącego na swoim ciele
rany Chrystusa - stygmaty. Kapłan będący wzorem spowiednika i kierownika duchowego. Osoba
obdarzona zdolnością czytania w ludzkich sumieniach; obdarzona zdolnością bilokacji. Znane są
doskonale wszystkie dary, którymi Bóg go obdarzył. Jednak nie tylko ze względu na nie z taką
fascynacją wpatrujemy się w postać tego Świętego. Nie stygmaty, nie dar przewidywania
przyszłości, nie pięknie odprawiana Eucharystia są tu najważniejsze. Spójrzmy na Niego, jako
człowieka nieustannej, głębokiej, mistycznej modlitwy. To chcemy podziwiać i tego chcemy się
uczyć. Postać pokornego zakonnika z San Giovanni Rotondo fascynuje i pociąga miliony ludzi na
całym świecie. Było tak jeszcze za życia świętego o. Pio i jest tak nadal. Liczne grono jego
duchowych synów i córek zaczęło tworzyć tzw. Grupy Modlitewne świętego o. Pio. Pierwsza
taka Grupa powstała z inicjatywy samego Padre Pio, jako odpowiedź na apel Papieża Piusa XII,
który w 1947 r. prosił o modlitwę w intencji pokoju na świecie. O. Pio, który często powtarzał: Nie chcę być nikim
innym, jak tylko zakonnikiem, który się modli, natychmiast zaczął gromadzić wokół siebie swoje duchowe dzieci, by
razem odpowiedzieć na głos Ojca Świętego. W dniu kanonizacji Świętego Stygmatyka, 16 czerwca 2002 r. istniało już
2500 Grup Modlitewnych w 35 krajach świata. Obejmują one ponad pół miliona osób. Aktualnie w samej tylko Polsce
istnieje ponad 130 Grup Modlitwy, które utrzymują ze sobą kontakt, uczestnicząc we wspólnych spotkaniach,
pielgrzymkach i rekolekcjach organizowanych przez Braci Kapucynów. Wpatrzeni w postać św. o. Pio starajmy się
nieustannie pogłębiać nasze życie duchowe. Służą ku temu comiesięczne Eucharystie, w czasie których zagłębiając się
w życie i duchowość naszego Padre Pio, sami staramy się wprowadzać jego wskazówki w życie. Wpatrując się w jego
postać, starajmy się realizować swoje powołanie do świętości, które jest podstawowym powołaniem każdego
człowieka. Starajmy się w swoim życiu pełnić tylko wolę Bożą. Tego uczył w swojej duchowej szkole Święty z San
Giovanni Rotondo. Aby jeszcze bardziej rozbudzić w sobie to pragnienie postanowiliśmy sprowadzić do naszej parafii
relikwie św. o. Pio (fragmentu koszuli z jego krwią). Ceremonia ich wprowadzenia do naszego kościoła miała miejsce
podczas tegorocznych rekolekcji wielkopostnych. Mamy nadzieję, że obecność w naszej wspólnocie jego relikwii
pomoże nam jeszcze owocniej realizować wezwanie, jakie znajdujemy na kartach Biblii: Świętymi bądźcie, jak i Ja
jestem Święty.
Zapowiedzi Przedmałżeńskie 24.04.- 04.05. 2010 R.
1) ŁUKASZ PRZEMYSŁAW PAWLIKOWSKI s. Jerzego , Kawaler, zam. Jaworzno ul. Złota 2/16
i KAROLINA MARIA GOLONEK c. Eugeniusza, Panna, zam. Jaworzno ul. Na Błoniach 15d, Parafia tutejsza
2) MICHAŁ PAWEŁ LIPICKI s. Jerzego, Kawaler, zam. Jaworzno ul. Zelwerowicza 26, Parafia tutejsza
i JUSTYNA ANNA KĘPKA c. Mariana, Panna, zam. Jaworzno ul. ks. Sulińskiego 74 , Parafia tutejsza
3)TOMASZ ROBERT WĘGLOWSKI s. Krzysztofa, Kawaler, zam. Częstochowa ul. Helska 15, Parafia
Przemienienia Pańskiego w Częstochowie
i MAGDALENA IWONA MOTYKA c. Edwarda, Panna, zam. Jaworzno ul. Lokacji 12, Parafia tutejsza
Kto wie o jakichkolwiek przeszkodach między narzeczonymi, zobowiązany jest w sumieniu, zgłosić ten fakt w
kancelarii parafialnej!
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 25.04.2010R.
1. Dzisiaj czwarta niedziela wielkanocna, która rozpoczyna Tydzień Modlitw o Powołania do służby Bożej oraz
kwartalne dni modlitwy w tej intencji.
2. Dzisiaj przed kościołem wolontariusze naszego hospicjum zbierają do puszek ofiary na utrzymanie tegoż hospicjum.
3. W sobotę, 1 maja, wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika- patrona ludzi pracy. Od 1 maja rozpoczynamy tradycyjne
nabożeństwa ku czci NMP. W naszej świątyni codziennie po Mszy św. wieczornej. Dzieci przyjdą w następującym
porządku: Poniedziałek- kl.0-I, wtorek- kl. II, środa- kl.III-IV, czwartek- kl.V-VI, piątek- gimnazjum. Zachęcamy

do podtrzymania zwyczaju śpiewania Litanii Loretańskiej przy ozdobionych krzyżach i kapliczkach. W sobotę także
na Mszy św. porannej spotyka się na modlitwie Wspólnota Żywego Różańca.
4. Dziękujemy parafianom z ul. Lipinka, a byli to: za posprzątanie kościoła i złożenie ofiary. W najbliższą sobotę o tę
posługę prosimy mieszkańców z ul. Lipinka- druga połowa.
INTENCJE MSZALNE 26.04.- 02.05.2010 R.
Poniedziałek 26.04.10r.
7.00 + Stanisław Hezner- od sąs. z ul. Prądzyńskiego 18.00 + Zbigniew Piłat 2r.śm.- od rodziców
Wtorek 27.04.10.
7.00 + Stanisław Hezner- od ucz. pogrzebu
18.00 1) + Marian, Zygmunt Chmielewscy- od rodziny Odmastków 2) + Karol Żurawik- od Moskalów
Środa 28.04.10r.
7.00 + Maria Więcek- z Koła RM
18.00 1) + Przemysław Wrona- od Eugeniusza Datonia z rodziną 2) +Maria Więcek-od syna Stefana z rodziną
Czwartek 29.04.10r.
7.00 + Maria Pluta- od sąs. z ul. ks. Sulińskiego
18.00 1)+Marian Chmielewski-od chrześniaka Romana Ślacana z rodziną 2)+Józefa i Fryderyk Migacz-od syna z rodz.
Piątek 30.04.10r.
7.00 + Maria i Roman Banasik oraz rodzice
18.001)+Władysław i Anna Sojka i s. Eugeniusz-od córki z rodz. 2)+Maria Więcek-od Bronisławy i Władysława Helbin
Sobota 01.05.10r.
7.00 Z Róży św. Faustyny 18.00 1) +Maria Hacuś- od rodziny Łatak 2)+ Ignacy Noszczyński 21r.śm.-od żony i dzieci
Niedziela 02.05.10r.
7.00 + Bronisław Boba- od żony i dzieci 9.00 1) + Bronisława i Władysław Jura i rodzice 2) + Andrzej Karweta- od
Dytków i Plutów
11.00 + Stanisław Hezner- od córki 15.00 Chrzty
18.00 + Emanuel Hibner 1r.śm.- od żony z rodziną Wilkosz
INTENCJE MSZALNE 03.05.- 09.05.2010 R.
Poniedziałek 03.05.10r. UROCZYSTOŚĆ MB KRÓLOWEJ POLSKI
7.00 Z Róży Niepokalanego Serca NMP 9.00 Z Róży MB Królowej Polski
11.00 1) + Anna Bożek- od Gertrudy Rudzkiej 2) + Andrzej Karweta- od siostry z rodziną
15.00 +Helena Kulczyk 10r.śm.-od córki z dziećmi 18.00 +Marian Chmielewski-od rodz. Grabowskich i siostry
Karoliny
Wtorek 04.05.10.
7.00 + Maria Pluta- od rodz. Plutów i Rydlów 18.00 + Szymon Mazur 2r.śm.- od Angeliki i Kasi z rodzicami
Środa 05.05.10r.
7.00 + Stanisław, Julia i Antoni Jachymczyk
18.00 1) + Tadeusz Helbin i Henryk Kot
2) + Maria Więcek- od bratanka Tomka z żoną Joanną
Czwartek 06.05.10r.
7.00 + Anna Bożek- od rodziny Huczek
18.00 1) + Halina Marszałek 15r.śm.- od syna z rodziną 2) + Stanisława i Czesław Paszcza- od syna Kazimierza z żoną
Piątek 07.05.10r.
7.00 1) + Stanisław Hezner- od Gądków i Świetlickich 2) + Karol Żurawik- od Haliny Smalcerz i s. Dariusza z rodziną
16.15 + Maria Więcek- z Róży św. Agnieszki
18.00 1) + Maria i Hieronim Sojka- od córek z rodzinami 2) + Stefan Hezner 20r.śm.- od dzieci z rodzinami
Sobota 08.05.10r.
7.00 1) + Stanisław i Teofila Oleś i rodzeństwo 2) + Stanisław Urbańczyk, Stanisław i Maria Sojka
15.00 Msza ślubna Marcelina Kozielec- Dawid Król 16.00 Msza ślubna Anna Kondek- Adam Mydlarz
18.00 + Stanisław Banasik- od córki z rodziną
Niedziela 09.05.10r.
7.00 1) + Anna i Mieczysław Chrząszcz i rodzice z obu stron 2) + Stanisław Szczurek- od sąs. z Wygody i Anczyca
9.00 1) + Stanisław Żurawik- od żony z rodziną 2) W int. OSP 11.00 Rocznica I Kom. Św. dzieci klas III- ich
15.00 + Stanisław i Stanisława Bycina, Stanisław Banasik, Stanisław Kaziród
18.00 + Paweł Klimczak 1r.śm.

