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Zamyślenia nad Słowem Bożym
W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: "Nauka, którą słyszycie, nie jestmoja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam
powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was
wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam.
Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka! Słyszeliście, że wam powiedziałem:
Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy
jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym,zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie". J 14,24-29
Pan Jezus mocno podkreśla, że Jego ziemskie nauczanie było w ścisłej łączności z Ojcem, który powierzył Mu misję
zbawienia człowieka.Duch Święty, którego otrzymają Jego uczniowie, będzie im pomagał właściwie rozumieć Jego
naukę i czyny oraz czuwał nad ich pamięcią, aby nic z niej nie zapomnieli. To Duch Święty uzdolni ich i cały Kościół
w autentycznym wykładaniu Chrystusowego objawienia. Czy karmię się, nasycam, napełniam nauką Pana Jezusa? Czy
tą nauką kieruje się w moim życiu? Czy nie traktuje jej jak jednej z wielu nauk? Czy uzupełniam moją wiedzę religijną,
wiedzę na temat mojej wiary? Czy zgłębiając naukę Pana Jezusa i Jego czyny, czynię to w posłuszeństwie Duchowi
Świętemu i w łączności z Nauczycielskim Urzędem Kościoła? Pan Jezus w darze swojej wspólnocie zostawia pokój,
który nade wszystko obejmuje wnętrze człowieka. Choć nie uwalnia od wahań, cierpień, życiowych wstrząsów
pozwala zachować w głębi duszy równowagę umysłu i serca. To pokój, który różni się od tego, jaki człowiekowi
oferuje świat, od pokoju, który jest nietrwały, powierzchowny i złudny, który często opiera się na równowadze
wzajemnego strachu. Pomimo tego daru uczniowie są smutni, ponieważ mocno koncentrują się na swym sieroctwie.
Nie rozumieją, że trzeba Panu wrócić do Ojca i doznać uwielbienia. Czy jestem człowiekiem Bożego pokoju, pokoju,
który czerpie swe pięknoi moc z ludzkiego serca, wnętrza wypełnionego Bożą łaską, obecnością? Czy ten pokój coraz
mocnej mnie wypełnia? Czy byle jakie zewnętrzne zakłócenia, niepokoje, tego pokoju w moim wnętrzu nie są w
stanie zniszczyć, unicestwić, mnie go pozbawić? Pan odszedł do Ojca ale zapowiedział, że powróci. Czy codziennie
jestem coraz lepiej gotowy na Jego powrót? Czy moje życiowe lęki i niepokoje przynoszę Panu Jezusowi i u Niego
szukam umocnienia i odwagi do ich przezwyciężania? Pomodlę się o dar pokoju dla mojego serca i świata. Pomodlę się
szczególnie za miejsca naznaczone niepokojem, przemocą czy wojną.

Bądź pozdrowiona, Mario...
Biała Różo z ogrodu Dawida
Drogocenna Perło Boga
Będziesz Matką
Nie lękaj się Tajemnicy
Pan jest z Tobą
Służebnico z Nazaretu
Nadasz Mu imię Jezus
I stało się według słowa Pana...
Czy wiecie, że? 5/2010
•

Nabożeństwo majowe przyjęło się we wszystkich prawie krajach w połowie XIX wieku. Pierwsze nabożeństwa
majowe w Polsce wprowadzili jezuici w Tarnopolu w 1838 roku. Zaczęto także odprawiać w Płocku, Toruniu, Nowym
Sączu, od 1852 r. - uroczyście misjonarze w kościele Świętego Krzyża w Warszawie, ksiądz Golian w Krakowie w
1856 roku i we Włocławku biskup Marszewski w 1859r.. Po 30 latach stało się ono bardzo popularne i znane w całym
kraju. Rodowód tych nabożeństw jest jednak znacznie wcześniejszy. Gromadzenie się i śpiewanie pieśni na cześć

Matki Bożej było znane już na Wschodzie w V wieku. W Kościele zachodnim na przełomie XIII i XIV wieku powstała
myśl, aby maj poświęcić Maryi. Pierwszym, który rzucił tę myśl, był król hiszpański Alfons X. Za największego
apostoła nabożeństw majowych uważa się jezuitę, o. Muzzarelli, który w roku 1787 wydał broszurkę propagującą
nabożeństwo majowe w Italii. Regularne nabożeństwa majowe zaczęto praktykować najpierw we Włoszech od 1739 w
Weronese.
•

Litania Loretańska, to jeden ze wspaniałych hymnów na cześć Maryi, w którym wysławiane są Jej wielkie cnoty i
przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg. Powstała w XII wieku, prawdopodobnie we Francji, a zatwierdził ją oficjalnie
dopiero papież Sykstus V. Nazwę Loretańska otrzymała od miejscowości Loretto we Włoszech, gdzie była szczególnie
propagowana i odmawiana. Po drugiej wojnie światowej wezwanie do Litanii: Królowo Polskiej Korony, z 12
października 1923 roku, przekształcono na wezwanie o treści: Królowo Polski.
•

16 maja Kościół wspomina świętego Andrzeja Bobolę. Ten jezuita był jedynym Polakiem wyniesionym na
ołtarze w okresie II Rzeczpospolitej, pierwszym, który dostąpił tego zaszczytu od ponad 170 lat. W związku z tym
uroczystości kanonizacyjne w 1938 roku miały bardzo podniosły i wyjątkowy charakter. Tym bardziej, że dopiero
wtedy relikwie świętego mogły znów wrócić do Polski.
•

Najświętsza Maryja Panna jest przez nas czczona jako Wspomożycielka Wiernych. Tytuł ten występuje w mszale
pod datą 24 maja od 1816 roku oraz w Litanii Loretańskiej od XVI wieku. Tytuł ten wyraża rolę, czyli funkcję Matki
Bożej wtedy, kiedy znajdujemy się w potrzebie.
•

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
Cztery podstawowe zadania rodziny: 1. tworzenie wspólnoty osób. 2. służba życiu.
społeczeństwa. 4. uczestnictwo w życiu i posłannictwie Kościoła. Zadanie pierwsze:

3. udział w rozwoju

TWORZENIE WSPÓLNOTY OSÓB
Miłość zasadą i mocą komunii
Rodzina, założona i ożywiana przez miłość, jest wspólnotą osób: mężczyzny i kobiety jako małżonków, rodziców,
dzieci i krewnych. Pierwszym jej zadaniem jest wierne przeżywanie rzeczywistości komunii w ciągłym działaniu na
rzecz rozwijania prawdziwej wspólnoty osób. Wewnętrzną zasadą, trwałą mocą i celem ostatecznym tego zadania jest
miłość: tak jak bez miłości rodzina nie jest wspólnotą osób, tak samo bez miłości nie może ona żyć, wzrastać i
doskonalić się jako wspólnota osób. W Encyklice Redemptor hominis, Jan Paweł II wyjaśnia: „Człowiek nie może żyć
bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu
się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w
niej żywego uczestnictwa”. Miłość pomiędzy mężczyzną i kobietą w małżeństwie i, w formie pochodnej i rozszerzonej,
miłość pomiędzy członkami tej samej rodziny — pomiędzy rodzicami i dziećmi, pomiędzy braćmi i siostrami,
pomiędzy krewnymi i domownikami — jest ożywiana i podtrzymywana przez wewnętrzny, nieustający dynamizm,
prowadzący rodzinę do coraz głębszej i mocniejszej komunii, która jest fundamentem i zasadą wspólnoty małżeńskiej i
rodzinnej.
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

ŚWIADECTWO O MSZY ŚWIĘTEJ CATALINY RIVAS „MSZA ŚWIĘTA–CUD EUCHARYSTII
OJCZE NASZ
Kiedy mieliśmy odmawiać Ojcze Nasz, Pan przemówił po raz pierwszy w czasie celebracji: “Poczekaj, chcę, żebyś
się modliła z największą głębią do jakiej jesteś zdolna. W tej chwili przypomnij sobie osobę lub osoby, które
wyrządziły ci wielką krzywdę w ciągu życia, tak żebyś je serdecznie uścisnęła i powiedziała im z serca: “W Imię
Jezusa przebaczam wam i życzę wam pokoju. W Imię Jezusa proszę was o przebaczenie i życzenie mi pokoju. Jeśli
osoba jest godna pokoju, otrzyma go i poczuje się lepiej. Jeśli osoba nie jest zdolna otworzyć się na ten pokój, wróci
on do twojego serca. Nie chcę, żebyś otrzymywała lub ofiarowała pokój, gdy nie jesteś zdolna przebaczyć i pierwsza
odczuć go w swoim sercu. “Uważaj na to, co robisz, kontynuował Pan, “powtarzasz w Ojcze Nasz: przebacz nam
nasze winy, jako i my przebaczamy tym, którzy zawinili względem nas. Jeśli jesteś zdolna przebaczyć, ale nie

zapomnieć, jak niektórzy mówią, stawiasz warunki przebaczeniu Boga. Mówisz: Przebaczasz mi tylko tak jak ja
jestem zdolna przebaczyć, ale nie więcej.” Nie wiem, jak wytłumaczyć swój ból, jak bardzo możemy ranić Boga. I
jak bardzo możemy ranić siebie samych przez tyle urazów, złych uczuć i niepochlebnych rzeczy, które rodzą się z
naszych uprzedzeń i nadwrażliwości. Przebaczyłam; przebaczyłam z serca i poprosiłam o przebaczenie wszystkich
ludzi, których zraniłam kiedykolwiek, aby odczuć pokój Boży.
ZNAK POKOJU
Celebrans powiedział, “obdarz nas pokojem i jednością...” a następnie, “pokój Pański niech będzie z wami
wszystkimi.” Nagle zobaczyłam, że pomiędzy niektórymi (nie wszystkimi) ludźmi, którzy się ściskali, pojawiło się
bardzo intensywne jasne światło. Wiedziałam, że to był Jezus i prawie że rzuciłam się, by uścisnąć osobę obok mnie.
Naprawdę mogłam odczuć uścisk Pana w tym świetle. To On mnie uścisnął udzielając mi swojego pokoju, ponieważ
w tym momencie byłam zdolna przebaczyć i usunąć z serca cały żal do innych. Tego właśnie chce Jezus, by dzielić
się tą chwila radości, biorąc nas w objęcia i życząc nam swojego pokoju.
KOMUNIA ŚWIĘTA KAPŁANA
Nadeszła chwila Komunii kapłańskiej. Ponownie zobaczyłam wszystkich kapłanów obok Arcybiskupa. Kiedy on
przyjął Komunię Świętą, Maryja powiedziała: “To jest chwila na modlitwę za celebransa i kapłanów, którzy mu
towarzyszą. Powtarzaj razem ze Mną: “Boże, błogosław im, uświęcaj ich, pomagaj im, oczyszczaj ich, kochaj ich,
troszcz się o nich i wspieraj ich swoją miłością. Pamiętaj o wszystkich kapłanach świata, módl się za wszystkie
dusze konsekrowane...” Drodzy bracia i siostry, to jest moment, w którym powinniśmy modlić się za nich, bo oni są
Kościołem tak jak i my, świeccy. Wiele razy my, świeccy, żądamy tak wiele od kapłanów, ale nie jesteśmy zdolni
modlić się za nich, niezdolni zrozumieć, że oni są ludźmi, niezdolni zrozumieć i docenić samotności, która często
towarzyszy kapłanowi. Powinniśmy zrozumieć, że kapłani są ludźmi tak jak my i że potrzebują być zrozumiani,
otoczeni opieką. Potrzebują naszego uczucia i uwagi, ponieważ oddają swoje życie za każdego z nas jak Jezus, przez
bycie konsekrowanymi dla Niego. Pan Bóg chce, żeby lud, który mu powierzył, modlił się i pomagał w uświęcaniu
Pasterza. Pewnego dnia, gdy będziemy już po drugiej stronie, zrozumiemy cuda, które Pan zdziałał, dając nam
kapłanów, którzy pomagają nam zbawiać nasze dusze.
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 09.05.2010R.
1. W poniedziałek, wtorek i środę przed Wniebowstąpieniem Pańskim przypadają dni modlitw o dobre urodzaje i
błogosławieństwo w pracy na roli. Kościół pamięta o tych, którzy w różnych miejscach na ziemi cierpią głód i prosi o
błogosławieństwo w każdej ludzkiej pracy. W Polsce ta modlitwa nosi nazwę „ Dni Krzyżowych”.
2. W piątek rozpoczyna się Nowenna przed Zesłaniem Ducha świętego. Są to dni przygotowania na przyjęcie darów
Ducha świętego.
3. W czwartek, 13 maja, inaugurujemy Nabożeństwa Fatimskie. Początek o g. 17.00 pod grotą Matki Bożej (jeśli
pogoda pozwoli). Rozpoczynamy od wystawienia Najświętszego Sakramentu, potem Różaniec, Msza św. i Droga
Krzyżowa. Całość przygotowuje i prowadzi Stowarzyszenie Rodzin Katolickich.
4. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o g. 11.00 będziemy przeżywać uroczystość I Kom. Św. dzieci klas II-ich. We
wtorek, środę i piątek próby tychże dzieci o g. 16.45, natomiast w czwartek o 16.00. W sobotę o g. 10.00 Pierwsza
Spowiedź dzieci klas II- ich a także rodziców, chrzestnych, rodzeństwa i bliskich. Bezpośrednio po spowiedzi
nabożeństwo majowe z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych(dzieci przynoszą świece, ubrani są na galowo). Rodzice
dzieci pierwszokomunijnych sprzątają i przygotowują kościół w środę, czwartek i piątek. Bardziej szczegółowo
ustalimy wszystkie sprawy z rodzicami podczas prób dzieci.
5. Przypominamy o pielgrzymce do Kalwarii Zebrzydowskiej w sobotę, 22 maja. Wszystkich chętnych prosimy o
jak najszybsze zgłaszanie swojego udziału. Bliższych informacji co do wyjazdu udzielimy w przyszłą niedzielę.
6. Dziękujemy parafianom z ul. Koniówki i Sielec za posprzątanie kościoła i złożenie ofiary. W tym tygodniu ,
prosimy o posprzątanie kościoła rodziców dzieci pierwszokomunijnych.
7. W minionym tygodniu odeszli do Pana + Janina Pitala z ul. Galla Anonima. Prośmy Boga o niebo dla niej.
Szanowni Państwo.
„Zło dobrem zwyciężaj” – te słowa śp. ks. Jerzego Popiełuszki pozostają w pamięci wielu osób. Ponad 25 lat temu 19
października 1984 roku został porwany i bestialsko zamordowany kapelan „Solidarności” ks. Jerzy Popiełuszko. Chcąc
przypomnieć postać śp. ks. Jerzego, jego życie oraz tragiczne wydarzenia związane z okolicznościami śmierci,
Fundacja Rozwoju „PATRIA” wraz z IPN oddział w Katowicach zapraszają na kilka dni przed beatyfikacją Sługi
Bożego do naszego parafialnego kościoła na „spotkanie z historią”.

Program - 24 maj 2010
18.00 – projekcja filmu: CZY JUŻ ZABITO PRAWDĘ (wprowadzenie do tematu spotkania)
18.10 – ANDRZEJ SZNAJDER – IPN KATOWICE (prelekcja)
18.30 – projekcja filmu: NIE ZABIJAJCIE NAM KSIĘŻY (materiał o zabójstwie ks.Niedzielaka, ks.Suchowolca,
ks.Zycha)
18.50 – ANDRZEJ SZNAJDER – IPN KATOWICE (prelekcja)
19.15 – projekcja filmu: ZWYCIĘSCY NIE UMIERAJĄ (film dok. o ks.Jerzym)
Materiały filmowe pochodzą z TVP HISTORIA
INTENCJE MSZALNE 10.05.-16.05.2010 R.
Poniedziałek 10.05.10.
7.00 + Maria Więcek- od Doroty i Kazimiery Więcek
18.00 + Stanisław Żurawik 2r.śm.- od żony z córkami
Wtorek 11.05.10.
7.00 + Henryka Piątkowska 13r.śm.
18.00 W 20r. ślubu pp. Agata i Stanisław Osuchowicz
Środa 12.05.10.
7.00 + Adela i Jacenty Kozioł- od córki z rodziną
18.00 1) + Rudolf i Bronisława Sikora
2) + Maria Więcek- od prac. Wydziału Zdrowia UM w Jaworznie
Czwartek 13.05.10.
7.00 + Maria Pluta- od bratowej z córkami
18.00 1)+ Marian Rybak- od żony z dziećmi
2) + Stanisław Hezner- od wnuczki Małgosi z rodziną
Piątek 14.05.10.
7.00 + Maria Pluta- z Róży św. Anny
18.00 1) + Jan Stachura- od rodz. Kołodziej
2) + Stanisław Hezner- od wnuka Ryszarda z rodziną
Sobota 15.05.10.
7.00 1) + Stanisław Hezner- od rodziny Knutelskich
2) + Karol Żurawik- od sąs. z ul. Drabowe Bagno
16.00 Msza ślubna Karweta - Niemiec
18.00 1) + Helena i Franciszek Karweta 2) + Andrzej Karweta- od Banasików z Jelenia i Kosztów
Niedziela 16.05.10.
7.00 Z Róży św. Michała Archanioła
9.00 + Franciszek Taborski 4r.śm.- od córki z rodziną
11.00 Uroczystość I Kom. Św. 15.00 W 18 ur. Jarosława Karwety- od rodziców
18.00 + Eugeniusz Michalski 2r.śm.- od żony
INTENCJE MSZALNE 17.05.-23.05.2010 R.
Poniedziałek 17.05.10 .
7.00 + Maria Pluta- od Stanisławy Chmielewskiej z siostrami
18.00 1) + Marian Chmielewski- od rodziny Bolek 2) + Stanisław Hezner- od chrześnika Stanisława z rodziną
Wtorek 18.05.10.
7.00 + Stanisław Hezner- od siostry Anny
18.00 1) + Antoni Banasik- od kuzynów Andrzeja i Kazimierza z rodzinami
2) + Józefa Smalcerz 1r.śm.- od synów z rodzinami
Środa 19.05.10.
7.00 + Maria Pluta- od prawnuczki z mężem i praprawnuków
18.00 1) Z Koła RM 2) + Stanisław Hezner- od wnuka Zbigniewa z rodziną
Czwartek 20.05.10.
7.00 + Stanisław Hezner- od rodz. Szymańskich oraz Marty i Moniki
18.00 1) + Tadeusz i Elżbieta Grzybek i rodzice z obu stron
2) + Andrzej Karweta- z ul. Słonimskiego, Wygoda i Omturowców
Piątek 21.05.04.10.
7.00 + Maria Pluta- od sąs. z ul. Koniówki i Lipinka
18.00 1) W 25 ur. Magdaleny 2) W 50 ur. Andrzeja Okonia- od żony z dziećmi
Sobota 22.05.10.
7.00 + Stanisław Hezner- od znajomych Bolek i Obiała 18.00 + Helena i Karol Bańkowscy
Niedziela 23.05.10. UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚW.
7.00 + Józefa i Andrzej Pieczara
9.00 Z Róży MB Wspomożycielki Wiernych
11.00 W 20r.ślubu pp. Jana i Renaty Bucza 15.00 + Marianna Lipka 1r.śm.- od męża i rodziny
18.00 + Maria Więcek- od bratanka Bogdana z rodziną

