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Zamyślenia nad Słowem Bożym
W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu Święta Namiotów, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: "Jeśli ktoś jest
spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego
wnętrza". A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był dany,
ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. J 7,37-39
Pan Jezus w czasie swojej ziemskiej działalności rzadko podnosił głos, rzadko mówił bardzo głośno, czy wręcz
krzyczał. Jeżeli już to czynił, to w celu uzmysłowienia słuchaczom, zwrócenia ich uwagi, że to, co jest w tym
momencie przez Niego wypowiadane, jest dla nich bardzo ważne, dla ich życia, dla ich relacji z Panem Bogiem. Taką
ważną treść przekazał Pan w najbardziej uroczystym dniu Święta Namiotów. Święto to było dziękczynieniem za zbiory
zboża i winogron, świętem w czasie którego Izraelici na pamiątkę wędrówki przez pustynię mieszkali w szałasach.
Jezus wskazuje na Siebie jako Źródło wody żywej. Tak jak do życia potrzebne są: zboże, z którego wyrabia się mąkę a
ostatecznie chleb, winne grono, które staje się winem i zwykła woda ze źródła czy studni, tak do życia duchowego
niezbędna jest woda żywa, czyli Duch Święty. Ten, kto prawdziwie wierzy w Pana Jezusa, odnajduje w sobie
nieustanne pragnienie wody żywej, ciągle otwiera się na działanie Bożego Ducha. On codziennie przychodzi do Niego
i pije. Czy kiedy ja podnoszę głos, mówię bardzo głośno, to w tym celu, aby przekazać ważne sprawy, które powinny
dotrzeć do słuchających? Czy nie podnoszę głosu niepotrzebnie, krzycząc na innych? W przeciwieństwie do słuchaczy
Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii ja jestem tym, któremu Duch Święty został dany np. w sakramencie bierzmowania?
Czy o tym pamiętam? Czy korzystam z faktu Jego obecności w moim życiu? A może żyje tak, jakbym tego Daru był
pozbawiony? Być może narzekam lub martwię się słabym, powierzchownym życiem duchowym, a jednocześnie nie
czerpię wody żywej, Ducha Świętego, który sprawia, że to życie jest owocne, głębokie i bogate? Czy codziennie a nie
tylko od wielkiego święta przychodzę i czerpię "wodę żywą" ze Źródła jakim jest Pan Jezus: modlitwa, słowo Boże,
sakramenty? Jak często Zbawiciel z mych ust i serca słyszy modlitwę uwielbienia?
W szczególny sposób pomodlę się do Ducha Świętego za siebie, moich bliskich, Kościół Święty. Także za tych, którzy
w ostatnich dniach zostali dotknięci klęską powodzi. Pomyślę też, jak praktycznie mogę im pomóc np. pomoc przy
porządkowaniu, sprzątaniu po opadnięciu wody, wsparcie materialne poprzez wpłatę na konto pomocy powodzianom?

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
W poprzednim artykule omówiliśmy pierwsze zadanie z czterech podstawowych zadań rodziny:
1. tworzenie wspólnoty osób. 2. służba życiu. 3. udział w rozwoju społeczeństwa. 4. uczestnictwo w życiu i
posłannictwie Kościoła. Teraz wyjaśniamy zadanie drugie:
SŁUŻBA ŻYCIU
Przekazywanie życia
Płodność jest owocem i znakiem miłości małżeńskiej, żywym świadectwem pełnego wzajemnego oddawania
się małżonków. Kiedy małżonkowie uciekają się do środków antykoncepcyjnych, wówczas oddzielają od
siebie dwa znaczenia, które Bóg Stwórca wpisał w naturę mężczyzny i kobiety i w dynamizm ich zjednoczenia
płciowego.. W ten sposób antykoncepcja narzuca „mowę” obiektywnie sprzeczną, czyli taką, która nie wyraża

całkowitego oddania się drugiemu; stąd pochodzi nie tylko czynne odrzucenie otwarcia się na życie, ale
również sfałszowanie wewnętrznej prawdy miłości małżeńskiej, powołanej do całkowitego osobowego daru.
Jeżeli natomiast małżonkowie, stosując się do okresów niepłodności, szanują nierozerwalny związek
znaczenia jednoczącego i rozrodczego płciowości ludzkiej, postępują jako „słudzy” zamysłu Bożego. Płodna
miłość małżeńska wyraża się także w różnych formach służenia życiu. Wśród nich najbardziej bezpośrednie,
właściwe małżeństwu, to rodzenie i wychowanie dzieci. Inne powołanie staje przed małżonkami, którzy
doświadczają bezpłodności fizycznej. Takie rodziny chrześcijańskie winna ożywiać większa gotowość do
adopcji i przysposobienia dzieci pozbawionych rodziców czy też opuszczonych. W ten sposób poszerza się
niepomiernie horyzont ojcostwa i macierzyństwa rodzin chrześcijańskich: ich miłość płodna duchowo
podejmuje wyzwania naglących potrzeb naszych czasów.
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
„ŚWIADECTWO O MSZY ŚWIĘTEJ” - CATALINY RIVAS „MSZA ŚWIĘTA–CUD EUCHARYSTII”
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KOŃCOWE
Kiedy celebrans miał udzielić błogosławieństwa, Matka Boża powiedziała: “Bądź uważna, staraj się... Robisz jakiś stary
znak zamiast znaku Krzyża. Pamiętaj, że to błogosławieństwo może być ostatnie, jakie otrzymujesz z rąk kapłana. Nie
wiesz, gdy stąd odchodzisz, czy umrzesz czy nie. Nie wiesz, czy będziesz miała możliwość otrzymać błogosławieństwo
od innego kapłana. Te konsekrowane ręce udzielają ci błogosławieństwa w Imię Trójcy Przenajświętszej. Dlatego czyń
znak Krzyża z szacunkiem jakby to było ostatni raz w twoim życiu.” Jak bardzo brakuje nam zrozumienia i uczestnictwa
w codziennej Mszy Świętej! Dlaczego by nie zacząć dnia pół godziny wcześniej i pójść na Mszę Świętą i otrzymać
wszystkie błogosławieństwa, które Pan chce na nas zlać? Jestem świadoma, że z powodu obowiązków nie każdy może
uczestniczyć w codziennej Mszy, ale przynajmniej dwa lub trzy razy w tygodniu. Tak wielu opuszcza Mszę Świętą w
niedziele za najmniejszą wymówką, że mają dziecko, lub dwoje lub dziesięcioro dzieci, i dlatego nie mogą pójść na
Mszę Świętą. Jak sobie ludzie poradzą, skoro mają inne ważne zobowiązania? Niech zabiorą wszystkie dzieci, lub niech
idą na zmianę, mąż na jedną godzinę, żona na inną, ale niech spełnią swój obowiązek przed Bogiem. Mamy czas na
studium, na pracę, na rozrywkę, odpoczynek, ale NIE MAMY CZASU, BY PRZYNAJMNIEJ W NIEDZIELĘ IŚĆ NA
MSZĘ ŚWIĘTĄ.
POZOSTANIE W TOWARZYSTWIE JEZUSA PO MSZY ŚWIĘTEJ
Jezus poprosił mnie, żebym pozostała z jeszcze przez kilka minut po zakończeniu
Mszy Świętej. Powiedział: “Nie wychodź pośpiesznie po zakończeniu Mszy Świętej. Pozostań w Moim towarzystwie i
ciesz się nim i pozwól Mi cieszyć się twoim...” Jako dziecko słyszałam, że Pan Jezus pozostaje z nami przez pięć lub
dziesięć minut po Komunii. Zapytałam Pana w tym momencie: “Panie, jak długo pozostajesz z nami po Komunii?”
Myślę, że Jezus musiał się śmiać z mojej głupoty, gdy odpowiedział: “Przez cały czas, kiedy chcesz być ze Mną. Jeśli
będziesz mówić do Mnie przez cały dzień w czasie twojej pracy, będę cię słuchać. Ja zawsze jestem z tobą. To ty Mnie
opuszczasz. Wychodzisz ze Mszy Świętej i dzień obowiązku się kończy. Uczciłaś dzień Pański i wszystko dla ciebie
skończone. Nie sądzisz, ze chciałbym uczestniczyć w twoim rodzinnym życiu z tobą, przynajmniej tego dnia.”
“ W waszych domach macie miejsce na wszystko: pokoje do różnych zajęć: do spania, do gotowania, inny do jedzenia,
itd. Jakie miejsce przeznaczyliście dla Mnie? To nie powinno być miejsce, gdzie macie tylko obraz, na którym zbiera się
kurz, ale miejsce, gdzie przynajmniej przez pięć minut każdego dnia rodzina spotyka się, by podziękować za dzień i za
dar życia, prosić w potrzebach, o błogosławieństwo, opiekę, zdrowie. Wszystko ma miejsce w waszych domach oprócz
Mnie.” “Ludzie planują dzień, tydzień, semestr, wakacje, itd. Wiedzą, gdzie będą odpoczywać, w jaki dzień pójdą do
kina lub na przyjęcie, kiedy odwiedzą babcię lub wnuczki, dzieci, przyjaciół i kiedy skorzystają z rozrywki. Ile rodzin
mówi przynajmniej raz w miesiącu: ‘Dzisiaj jest dzień, by odwiedzić Jezusa w Tabernakulum,’ i cała rodzina
przychodzi, by porozmawiać ze Mną? Ilu siada przede Mną i rozmawia ze Mną, opowiadając Mi, co się wydarzyło od
ostatniego razu, opowiadając Mi swoje problemy, trudności, prosząc Mnie o to, czego potrzebują... czyniąc Mnie częścią
tego wszystkiego? Ile razy? “Ja wiem wszystko. Czytam nawet najgłębsze sekrety waszych serc i umysłów. Ale cieszę
się, gdy mówicie Mi o swoim życiu, gdy pozwalacie Mi w nim uczestniczyć jako członkowi rodziny, jako bliskiemu
przyjacielowi. Jak wiele łask człowiek traci, jeśli nie daje Mi miejsca w swoim życiu!” Gdy pozostawałam z Nim tego
dnia i w ciągu wielu innych, pouczał nas dalej. Dzisiaj chcę podzielić się z wami misją, którą mi powierzył. Jezus
powiedział: “Chciałem zbawić Moje stworzenie. Moment otwarcia drzwi do nieba był przesiąknięty zbyt wielkim
bólem...” “ Pamiętaj, że nawet matka nie karmi swojego dziecka własnym ciałem. Doszedłem do granic miłości, by
udzielić wam wszystkim swoich zasług. “Msza Święta to jestem Ja przedłużający Moje życie i Moją Mękę na krzyżu
pośród was. Co byście mieli bez zasług Mojego życia i Mojej Krwi, by stanąć przed Ojcem? Nic, nędzę i grzech...
Musicie przewyższać w cnocie aniołów i archaniołów, bo oni nie mają radości przyjmowania Mnie jako pokarmu tak
jak wy. Oni piją kroplę ze źródła, a wy, którzy macie łaskę przyjmowania Mnie, macie cały ocean do picia.” Inną
sprawą, o której Pan mówił z bólem dotyczyła ludzi, którzy spotykają się z Nim z przyzwyczajenia, tych, którzy zagubili
lęk przed każdym spotkaniem z Nim. Rutyna sprawia, że ludzie stają się tak obojętni, że nie mają niczego nowego do
powiedzenia Jezusowi, gdy Go przyjmują. Powiedział także, że jest tak dużo dusz konsekrowanych, które utraciły swój
entuzjazm zakochania w Bogu, i przekształciły swoje powołanie w zajęcie, zawód, do którego nic się nie dodaje, poza

tym co jest wymagane, i to bez uczucia... Pan mówił mi o owocach, które muszą pochodzić z każdej Komunii, którą
przyjmujemy. Zdarza się, że są ludzie, którzy przyjmują codziennie Jezusa, ale nie zmieniają swojego życia. Spędzają
wiele godzin na modlitwie i robią wiele rzeczy, itd. Ale ich życie nie przekształca się, a życie, które się nie zmienia, nie
może przynieść prawdziwych owoców dla Boga. Zasługi, jakie otrzymujemy w Eucharystii powinny przynieść owoce
nawrócenia w nas i owoce miłości względem naszych braci i sióstr. My, ludzie świeccy mamy wielką rolę do spełnienia
w Kościele. Nie mamy prawa milczeć, ponieważ Pan posyła nas, nas wszystkich jako ochrzczonych, byśmy szli i głosili
Dobrą Nowinę. Nie mamy prawa przyswajać tej całej wiedzy i nie dzielić się nią z innymi, pozwalać, by nasi bracia i
siostry umierali z głodu, podczas gdy mamy tyle chleba w naszych rękach. Nie możemy patrzeć, gdy Kościół wali się,
kiedy my żyjemy wygodnie w naszych parafiach i domach, otrzymując nieustannie tyle od Pana: Jego Słowo, homilie,
pielgrzymki, Miłosierdzie Boże w Sakramencie Pojednania, cudowne zjednoczenie w pokarmie Komunii, pouczenia
kapłańskie. Innymi słowy, otrzymujemy tak dużo, a nie mamy odwagi porzucić strefę naszego komfortu i pójść do
więzienia, do instytucji poprawczych, rozmawiać z najbardziej potrzebującymi. Pójść i powiedzieć im, by się nie
poddawali, że są katolikami, i że Kościół ich na tym miejscu potrzebuje, potrzebuje ich cierpienia, ponieważ ich
cierpienie posłuży do zbawienia innych, ponieważ ta ofiara zdobędzie im życie wieczne. Nie jesteśmy w stanie pójść do
szpitali, gdzie są terminalnie chorzy i przez odmawianie Koronki do Miłosierdzia, pomóc im naszymi modlitwami w
tym czasie walki pomiędzy dobrem a złem, aby uwolnić ich od sideł i pokus szatana. Każdy umierający ma lęk, a proste
ujęcie za rękę i powiedzenie im o miłości Bożej i cudach, które czekają na nich w niebie blisko Jezusa i Maryi, blisko
ich zmarłych, daje im pociechę. Czas, w którym aktualnie żyjemy nie pozwala nam być obojętnymi. Musimy być
przedłużeniem rąk kapłanów i iść tam, gdzie oni nie mogą dotrzeć. Ale do tego potrzebujemy odwagi. Musimy
przyjmować Jezusa, karmić się Jezusem, żyć z Jezusem. Boimy się poświęcić siebie bardziej. Gdy Pan mówi, “Szukajcie
najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane,” mówi do wszystkich, braci i sióstr. Znaczy to szukać
Królestwa Bożego wszystkimi możliwymi sposobami i ... otwierać ręce, by otrzymać WSZYSTKO! Dlatego, że On jest
Panem, Który odpłaca najlepiej, jest Tym, który jest uważny na nasze najmniejsze potrzeby. KONIEC
„Catalina Rivas – współcześnie żyjąca boliwijska mistyczka z miasta Cochabamba. Władze Kościoła, zbadawszy świadectwa
Cataliny, uznały, że są one prawdziwe i istotne w ewangelizacji dzisiejszego świata. Powołały w Boliwii organizację pod nazwą
Apostolat Nowej Ewangelizacji, która zajmuje się rozpowszechnianiem Bożego orędzia podyktowanego Catalinie.”

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 23.05.2010R
1. Dzisiaj uroczystość Zesłania Ducha św., która kończy Okres Wielkanocny. Jutro drugi dzień Zielonych świąt- święto
NMP Matki Kościoła. Msze św. w naszej parafii o godz. 7.00 i 18.00. Panom Olechowi i Głowaczowi dziękujemy za
przywiezienie brzózek do kościoła, natomiast p. Władysławowi Gołas za coroczną pomoc w uporządkowaniu placu
kościelnego. Tego dnia modlimy się także za dzieci całego świata, zwłaszcza z krajów gdzie toczą się wojny lub panuje
głód.
2. W środę , 26 maja, dzień Matki. Modlimy się w intencji wszystkich matek, szczególnie na Mszy św. wieczornej, a
po niej nasza młodzież zaprasza wszystkie mamy na sztukę teatralną.
3. W przyszłą niedzielę uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Kończy się okres spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej.
4. W następnym tygodniu 03.06. będziemy przeżywać uroczystość Bożego Ciała. Trasa jak i rozmieszczenie ołtarzy
podobnie jak w latach ubiegłych: 1- pp. Śmierciak ( pomaga ul. Zwycięstwa i wszystkie boczne oraz Żywy Różaniec, 2pp. Kępka( pomaga ul. Lipinka, ks. Sulińskiego, Koniówki i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, 3- pp. Paszcza (
pomaga ul. Wiosny Ludów, Okrągle, 4- pp. Piecka- pomagają mieszkańcy ul. Wygoda, wszystkie przylegające i Koło
Radia Maryja. Prosimy by jak w minionych latach zorganizować się co do kwiatów i dekoracji ołtarzy.
5. Przypominamy o spotkaniu z historią!! 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 na spotkanie z historią. Spotkanie to odbędzie się jutro w naszej
świątyni po wieczornej Eucharystii, a poprowadzi je p. dr Andrzej Sznajder. Serdecznie zapraszamy.
6. Dziękujemy parafianom z ul. ks. Sulińskiego za posprzątanie kościoła i złożenie ofiary na kwiaty. W najbliższą
sobotę o tę posługę prosimy mieszkańców ul. Zwycięstwa od nr 1-15 i Poddane.
7. Za tydzień przed kościołem zbiórka do puszek na rzecz poszkodowanych przez powódź w Polsce.(komunikat ks.
Bpa).
Zapowiedzi Przedmałżeńskie 22.05.- 30.05. 2010 R.
1) GRZEGORZ KAZIMIERZ FLOREK s. Marka, Kawaler, zam. Jaworzno ul. Galla Anonima 12, Parafia tutejsza
i KINGA MAGDALENA STRYJSKA c. Leszka, Panna, zam. Jaworzno ul. Tuwima 25/16, Parafia św. Wojciecha
w Jaworznie
2) TOMASZ STANISŁAWSKI s. Kazimierza, Kawaler, zam. Jaworzno ul. Drabowe Bagno 1, Parafia tutejsza
i AGNIESZKA PĘKAŁA c. Jana , Panna, zam. Dziećkowice ul. Łukasiewicza 8,Par. Wszystkich Świętych w
Dziećkowicach
3) TOMASZ LASER s. Andrzeja, Kawaler, zam. Jaworzno ul. Zakole 7/2, Parafia Miłosierdzia Bożego w Jaworznie
I SYLWIA CIUPIK c. Marka, Panna, zam. Jaworzno ul. Galla Anonima 15, Parafia tutejsza

Kto wie o jakichkolwiek przeszkodach między narzeczonymi, zobowiązany jest w sumieniu, zgłosić ten fakt w
kancelarii parafialnej!
INTENCJE MSZALNE 24.05.- 30.05.2010 R.
Poniedziałek 24.05.10r.
Święto Matki Kościoła
7.00 1) + Helena i Jan Kulczyk- od syna Narcyza z rodziną 2) + Anna Pitala- od sąs. z ul. Galla Anonima
18.00 + Włodzimierz Kędzierski 5r.śm.- od żony i córek z rodzinami
Wtorek 25.05.10.
7.00 + Maria Pluta- od Alfredy Łyp z rodziną
18.00 1) + Józef, Józefa i Albin Banasik, Józef i Wiktoria Parszywka 2)+Krystyna i Florian Karkoszka- od córki z rodz.
Środa 26.05.10r.
7.00 + Maria Pluta- od sąs. z ul. Koniówki i Lipinka
18.00 1) + Józefa i Stanisław Gryzło- od córki Stanisławy z rodziną 2) + Maria Rudzka 6r.śm. i jej rodzice
3) Z Róży MB Różańcowej
Czwartek 27.05.10r.
7.00 + Maria Pluta- od sąs. z ul. ks. Sulińskiego od cmentarza do krzyża i Sielec
18.00 1) + Stanisław Hezner- od synowej, wnuków i prawnuków 2) + Andrzej Karweta- od sąs. z ul. Słonimskiego,
Wygoda i Omturowców
Piątek 28.05.10r.
7.00 + Karol Żurawik- od sąs. z ul. Drabowe Bagno
18.00 1) + Maria Pluta- od córki Bronisławy z mężem 2) + Maria Więcek- od swatowej Knapik i rodziny Murzyn
Sobota 29.05.10r.
7.00 + Stanisław Hezner- od rodziny Gadowskich z Uścia Dolnego 16.00 Msza ślubna Judyta Pacer i Adrian Wojtaszak
18.00 1) + Maria Karweta- od męża i córek z rodzinami 2) + Andrzej Karweta- od ojca
Niedziela 30.05.10r.
7.00 + Zbigniew Kowacz 2r.śm.- od mamy z rodziną
9.00 Podziękowanie za otrzymane zdrowie, z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Dariusza
11.00 1) + Jan i Karolina Pyrlik 2) + Andrzej Karweta- od sąs. z ul. Słonimskiego, Wygoda i Omturowców
15.00 1) W int. dzieci i wnuków z rodzinami 2) W 60 ur. Ireny- od dzieci
18.00 + Stanisław Sojka i ojciec Ludwik- od żony z rodziną
INTENCJE MSZALNE 31.05.-06.06.2010 R.
Poniedziałek 31.05.10.
7.00 + Maria Banasik- od sąs. z ul. Dolnej 18.00 + Maria Więcek- od sąs. z ul. Starzyńskiego
Wtorek 01.06.10.
7.00 1) + Maria Pluta- od sąs. z ul. Koniówki i Lipinka 2) + Anna Pitala- od ucz. Pogrzebu
18.00 W 50 r. ur. Aleksandry Paluch
Środa 02.06.10.
7.00 + Maria Banasik- od bratowej Józefy
18.00 1) + Stanisław i Magdalena Jaroń i c. Józefa Sendor 2) + Maria Pluta- od wnuczki Bożeny z rodziną
Czwartek
03.06.10. UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA
7.00 + Maria Pluta- od ucz. Pogrzebu 9.00 1) Za Parafian 2) + Antoni i Józefa Krupa
Ok. 11.30 + Maria Banasik- od sąs. z ul. Dolnej 15.00 + Klotylda Żyga- od syna Edwarda z rodziną
18.00 + Karol Żurawik- od brata Ludwika z rodziną
Piątek 04.06.10.
7.00 + Maria Pluta- od KRM 16.15 + Karol Żurawik- od córki Ewy z rodziną
18.00 + Mieczysław Knapik- od żony i córek z rodzinami
Sobota 05.06.10.
7.00 Z Rózy MB Królowej Polski 18.00 + Franciszek Palka 1r.śm.- od żony i syna z rodziną
Niedziela 06.06.10.
7.00 1) + Alfred Papuga, rodziców i teściów
2) + Karol Wesecki i żona- od córki
9.00 1) + Anna i Franciszek Karweta 2) + Andrzej Karweta- od ojca chrzestnego
11.00 + Jan i Stanisław Zubel i rodzice z obu stron 15.00 Chrzty
18.00 + Władysława i Mieczysław Siwek i rodzice z obu stron

