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Zamyślenia nad Słowem Bożym
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył
swoje usta i nauczał ich tymi słowami: "Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo
niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem
oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą
nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca,
albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani
synami Bożymi Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy
królestwo niebieskie Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego
powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest
w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. (Mt 5,1-12a)
Pan Jezus naucza, że błogosławieni czyli szczęśliwi są ubodzy w duchu, cisi, którzy płaczą, sprawiedliwi,
miłosierni, czystego serca, pokój czyniący, prześladowani dla sprawiedliwości. Są szczęśliwi już tu na
ziemi, a do tego czeka ich sowita, wielka nagroda w niebie. W tym samym czasie, równolegle ten świat,
który ogłosił swoją autonomię, który co najwyżej toleruje Pana Boga, nie tyle naucza, ale wręcz krzyczy,
reklamując swoją, niezwykle "atrakcyjną" wersję szczęścia.
Szczęśliwi, bogaci, gdyż na wszystko ich stać i do nich świat należy?! Szczęśliwi, którzy ciągle się radują
ze swojego i cudzego grzechu, którzy sami potrafią znaleźć pocieszenie w narkotykach, seksie czy
hazardzie, gdyż im nigdy nie będzie smutno!? Szczęśliwi, którzy głośno krzyczą, gdyż tylko oni będą
usłyszani, z nimi liczyć się będą?! Szczęśliwi, którzy łakną i pragną niesprawiedliwości, bo nie zabraknie
im na tym świecie "pokarmu", aby ich głód zaspokoić do sytości!? Szczęśliwi niemiłosierni, przepychający
się w życiu łokciami, dla których liczy się przemoc i siła, wobec przemocy których bezbronny, niezaradny,
biedny nie ma szans, gdyż to oni są przyszłością ludzkiej rasy?! Szczęśliwi pokrętnego, brudnego,
zniewolonego serca, którym nie zależy na oglądaniu Boga, gdyż będą umiłowanymi dziećmi tego świata?!
Szczęśliwi, którzy żyją z wojny, z ludzkiej krzywdy, nieszczęścia i śmierci, bo nigdy nie zabraknie im
rynków zbytu?! Szczęśliwi, którzy wiodą życie fałszywych proroków, którzy potrafią dopasować się do
sytuacji, gdyż ominie ich cierpienie, unikną ludzkiej odpowiedzialności?!
Tak. Nie masz wyjścia. Musisz wybrać jedną z wersji szczęścia. Nie można ich połączyć, wymieszać, czyli
wziąć coś z tej, Jezusowej i coś z drugiej, tego świata. Ty wybierz Jezusa i Jego wersję szczęścia. Nie warto
bowiem, szkoda czasu, najpierw, tak dla próby, żyć według tej światowej. Bo cóż to jest sto lat szczęścia na
ziemi wobec szczęścia wiecznego. Żyjąc według światowej wersji szczęścia, możesz nie trafić tam, gdzie
panuje wieczne szczęście, lecz tam, gdzie panuje płacz i zgrzytanie zębów.
Święto Ofiarowania Pańskiego
Czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu Kościół obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego, zwane dawniej świętem
Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny, a w tradycji polskiej świętem Matki Bożej Gromnicznej.

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej było ważnym wydarzeniem
w życiu Świętej Rodziny. Św. Łukasz tak je opisuje: "Gdy zaś nadszedł dzień
poddania ich, zgodnie z Prawem Mojżeszowym, oczyszczeniu, zanieśli Go do
Jerozolimy, aby był ofiarowany Panu, według tego, co jest napisane w Prawie
Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu.
Mieli również złożyć ofiarę zgodnie z tym, co jest powiedziane w Prawie
Pańskim: parę synogarlic lub dwa gołąbki" (Łk 2,22-24). Według Prawa
Mojżeszowego każda kobieta przez czterdzieści dni po urodzeniu chłopca, a
przez osiemdziesiąt dni po urodzeniu dziewczynki pozostawała nieczysta. Nie
wolno jej było dotykać niczego świętego, ani wchodzić do świątyni. Po upływie
tego czasu matka musiała przynieść do świątyni jednorocznego baranka. "Jeśli
zaś ona jest zbyt uboga, aby przynieść baranka, to przyniesie dwie synogarlice, albo dwa młode gołębie, jednego na
ofiarę całopalną i jednego na ofiarę przebłagalną za nią i będzie oczyszczona" (Kpł 12,8). Pamiątkę tego dnia, w
którym w jerozolimskiej świątyni starzec Symeon wziął na ręce sześciotygodniowe Dzieciątko, uniósł Je wysoko z
najwyższą czcią, poznając w Nim Zbawiciela świata - Kościół obchodził już w IV w. Od połowy V w. ustalono datę 2
lutego jako święto Prezentacji Dzieciątka Jezus. W VII w. pojawia się nazwa Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny.
W tradycji polskiej dzień ten nazywa się świętem Matki Bożej Gromnicznej. W ten sposób uwypukla się fakt
przyniesienia małego Jezusa do świątyni przez Maryję. W czasie Ofiarowania starzec Symeon wziął na swoje ręce
Pana Jezusa i wypowiedział prorocze słowa: "Światłość na oświecenie pogan i na chwałę Izraela" (Łk 2,32). Według
podania procesja z zapalonymi świecami była znana w Rzymie już w V w. Od X w. upowszechnił się obrzęd
poświęcania świec, których płomień symbolizuje Jezusa - Światłość świata, Chrystusa, który uciszał burze, był, jest i
na zawsze pozostanie Panem wszystkich praw natury. W Polsce święto Ofiarowania Pana Jezusa nabrało charakteru
wybitnie maryjnego. Polacy widzą w Maryi tę, która sprowadziła na ziemię niebiańskie Światło i która nas tym
Światłem broni i osłania od wszelkiego zła. Dlatego często brano do ręki gromnice, zwłaszcza w niebezpieczeństwach
wielkich klęsk i grożącej śmierci. Poświęcone 2 lutego świece, jakby widomy znak Bożej jasności, zapalano w
trudnych chwilach, kiedy tylko interwencja Opatrzności mogła pomóc. Podczas burzy stawiano je świece w oknach,
stąd nazwa - gromnice. Gromnicami zażegnywano klęski gradowe, ich dymem kreślono znaki krzyża na drzwiach,
piecu, oknach i belkach stropowych, jako zapory przeciw nieczystym siłom i nieszczęściom. W każdym domu była
przynajmniej jedna gromnica. Zapalano ją przy konającym, aby Maryja - ta, która niosła do świątyni Jezusa, Światłość
Prawdziwą - prowadziła dusze umierających wprost do wiekuistej światłości. Wraz z uroczystością Matki Bożej
Gromnicznej kończy się w Polsce okres śpiewania kolęd, wystawiania żłóbków i choinek - kończy się "przedłużony"
okres Bożego Narodzenia. Liturgicznie okres ten kończy się wcześniej - świętem Chrztu Pana Jezusa - jednak polski
zwyczaj ma swoje uzasadnienie nie tylko w dawnej tradycji, ale przede wszystkim w tym, że Pan Jezus jeszcze jako
Dziecię został ofiarowany w świątyni. Z uroczystością Matki Bożej Gromnicznej kończy się również w Polsce okres
kolędy, czyli wizyty duszpasterskiej. Od 1997 r. Kościół powszechny obchodzi także 2 lutego Dzień Życia
Konsekrowanego, ustanowiony przez Jana Pawła II, a poświęcony modlitwie za osoby, które oddały swoje życie na
służbę Bogu i ludziom w niezliczonych zakonach, zgromadzeniach i instytutach świeckich. Pamiętajmy o nich podczas
modlitwy.

Za natchnieniem Ducha (ks. Mieczysław Maliński)
Bóg jest Bogiem ciszy. Pokoju. Bogiem miłości.
Tyle w tobie Boga, ile w tobie ciszy. Tyle w tobie miłości, ile w tobie pokoju.
Tyle jest w tobie pacierza, ile w tobie ciszy. Nie licz długości twojego pacierza ilością odmówionych
modlitw. Możesz nie powiedzieć ani jednego słowa, a jeżeli będziesz trwał przed Nim w ciszy przynajmniej
chwilę, to zstąpi na ciebie choć odrobina pokoju, miłości.

Nie trać czasu!
"Strata czasu jest, podobnie do śmierci, nieodwracalna" Piotr I Wielki.
Czasu nigdy za wiele a im bardziej przybywa nam lat tym bardziej tego cennego surowca nam brakuje. Gdyby
zapytać się kogokolwiek o określenie czasu to i owszem wymyśli takowych tysiące ale żadne nie będzie definiowało
w pełni co to jest czas.

Podobnie jak zdefiniowanie czasu stanowi dla nas problem tak również z jego wykorzystaniem mamy kłopoty.
Najczęściej postępujemy tak jakby czas który został oddany do naszej dyspozycji był naszą wyłączną własnością.
Mało tego traktujemy go jako środek służący do zaspokojenia tylko i wyłącznie naszych egoistycznych potrzeb.
Nawet nie pytani znajdujemy tysiące usprawiedliwień tłumaczących wykonywane przez nas czynności i poświęcony
im czas. Wiadomo co musimy to musimy: nie powiemy żołądkowi "w tym tygodniu robimy sobie przerwę, najbliższy
posiłek w następną niedzielę" podobnie sprawy się mają z wypoczynkiem czy innymi niezbędnymi do życia
czynnościami. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na procentową ilość i jakość czasu poświęcaną w ciągu dni, tygodni
, miesięcy czy lat dla Boga oraz dla bliźnich. Co do czasu poświęconego Bogu nie będę się rozwodził bo to ile go
przeznaczamy i jak wykorzystujemy w zasadzie powinno być dla nas sprawą priorytetową, gdyż z niej przyjdzie się
nam kiedyś tłumaczyć przed Bogiem. Chciałbym się natomiast skupić na czasie poświęconym naszym bliźnim.
Zapewne od razu usłyszę, że cały nasz czas i wszystkie siły absorbuje utrzymanie rodziny. Bez wątpienia jest to
słuszne i uczciwe postawienie sprawy tylko troska o rodzinę wypływa z naszej natury i bynajmniej wcale nie odróżnia
nas w tym względzie od ludzi których wiara stoi pod znakiem zapytania. Również wszelkiego rodzaju akcje
charytatywne nie są li tylko domeną kościoła katolickiego. Co więc wyjątkowego możemy poświęcić naszym bliźnim
(nawet tym nieznajomym lub nawet wrogom). Zastanawialiście się kiedyś ile czasu poświęcamy na modlitwę za
bliźnich. Czy w ogóle modlimy się w ich intencjach. A przecież to tak niewiele kosztuje wystarczy odrobinę serca
oraz "naszego" czasu. Jan Jakub Rousseau napisał: "Tylko miłość potrafi zatrzymać czas". Informacja dla tych
zapatrzonych w materialny dobrobyt rodziny: W sklepach z zabawkami rodziców nie sprzedają!

Wracaj do domu (refleksje niedzielne)
Rocznica śmierci męża. Człowieka najbliższego na świecie. Ukochanego. Tego, który był na co dzień
i od święta, na dobre i na złe, na cierpienie i na radość, na smutek i wesele, na mądrość – ażeby się można
było go poradzić, jak iść, którędy, jaką drogę wybrać. I nagle – odszedł. Została po nim pustka, brak,
smutek, żal. Brak wyciągniętej pomocnej ręki. Brak jest i brak będzie.
Jedyna pociecha to świadomość, że on nie odszedł bezgranicznie, bo duchem jest przy tobie, żono jego.
Jest do kogo oczy podnieść, jest komu się zwierzyć, jest mówić do niego, tak jak wtedy, kiedy żył, kiedy
był widzialny, namacalny – człowieczy. A więc samotność nie jest bezwzględna. On jest obecny –
faktycznie, prawdziwie, choć nienamacalnie.
IV NIEDZIELA ZWYKŁA 30.01. 2011R.
1. W środę, 2 lutego, święto Ofiarowania Pańskiego- MB Gromnicznej. Msze św. w naszej świątyni o g. 7.00,
9.00,16.00- dla dzieci i młodzieży i 18.00. Dzieci klas II-ich przyjda z rodzicami na g. 18.00 i wtedy będą miały
poświęcone świece i książeczki pierwszokomunijne (nowe świece dostaną te dzieci, których rodzice zgłosili chęć
nabycia tych świec, inne przyjdą ze świecami ze swojego chrztu świętego). W czasie każdej Mszy św.
błogosławieństwo świec- gromnic. 2 luty to również Dzień Życia konsekrowanego. Szczególną modlitwą otaczamy
wszystkie osoby, które żyją konsekracją zakonną. Tego dnia ofiary są przeznaczone na wsparcie żeńskich Zakonów
Klauzurowych.
2. W tym tygodniu przypada Pierwszy Czwartek miesiąca- modlimy się o nowe i dobre powołania do kapłaństwa i
zakonu. W I Piątek miesiąca- wynagradzamy Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy nasze i całego świata.
Okazja do spowiedzi codziennie przed ranną i wieczorną Mszą św. i od g. 15.00. O g. 15.00 zapraszamy na Adorację
Najświętszego Sakramentu. Komunia św. będzie udzielana co 20 minut. Odwiedziny chorych z komunią św. Ks.
Prob. w piątek od g.8.30, ks. Adrian w sobotę od 8.30.
3. W I Sobotę na Mszy św. o g. 7.00 spotyka się na modlitwie Wspólnota Żywego Różańca.
4. Uwaga! Ogłoszenie dla narzeczonych, którzy w tym roku zamierzają zawrzeć Sakrament Małżeństwa.
Rozpoczynamy kurs dla narzeczonych, przygotowujący bezpośrednio do małżeństwa. W dniach 19 i 20 lutego br.
tj. sobota i niedziela w godzinach: sobota 9- 14.30, niedziela 9- 13.00, odbędzie się pierwsza seria spotkań.
Druga seria w dniach 26 i 27 marzec br. Prosimy, aby zgłaszały się te pary, które w pierwszym półroczu planują
ślub. Następne spotkania odbędą się po świętach wielkanocnych, w maju. Na te spotkania mogą się zgłaszać także
pary, które nie będą miały ślubu w naszej parafii.
5. W ostatnim czasie zakupiliśmy 2 transporty płyt granitowych(ok. 50 ton), 2 transporty piasku żwirowego(28 ton)
i 10 to kostki granitowej czarnej. Jeśli chodzi o granit to powinno nam już wystarczyć na dokończenie prac wokół
kościoła. Koszt tego materiału to 19000zł.
6. Dziękujemy parafianom z ul. Wiosny Ludów za posprzątanie kościoła i złożenie ofiary na kwiaty. W następną
sobotę o tę posługę prosimy mieszkańców z ul. Wiosny Ludów od nr 32 do 10.
7. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.

Zapowiedzi

Przedmałżeńskie 23.01.- 31.01. 2011 R.

1. KAMIL KNAPIK s. Krzysztofa , Kawaler, zam. Jaworzno ul. Dolna 15, Parafia tutejsza
ŻANETA KOSSOWSKA , Panna, zam. Jaworzno ul. Tuwima 151, Parafia sw. Wojciecha w Jaworznie
2. PAWEł GRZEGORZ GRABOŃ s. Władysława, Kawaler, zam. Jaworzno Jelen, Parafia tutejsza
ANITA BARBARA IWANIEC c. Jozefa, Panna, Zam. w Jaworznie, Parafia sw. Wojciecha w Jaworznie
Kto wie o jakichkolwiek przeszkodach między narzeczonymi, zobowiązany jest w sumieniu, zgłosić ten
fakt w kancelarii parafialnej!
INTENCJE MSZALNE 31.01.-06.02.2011R.
Poniedziałek 31.01.11.
7.00 + Piotr Wrzos- od teścia z rodziną
17.00 + Edward Stępiński- od rodziny Paluch
Wtorek 01.02.11.
7.00 + Tadeusz Ciupik- od sąs. z ul. G. Anonima
17.00 1) + Adam Bożek- od żony 2) + Stanisława Banasik 4r.śm.
Środa 02.02.11. MB GROMNICZNEJ
7.00 + Maria i Roman Bożek- od syna z rodziną 9.00 + Czesław Czeluśniak- od rodz. Ziółkowskich i Jachta
16.00 1) + Stanisław Pluta 20r.śm. i rodzice z obu stron 2) + Antoni i Władysława Kasperczyk
18.00 + Józef i Marta Urbańczyk, Leon i Apolonia Sieka, Andrzej Młodawski
Czwartek 03.02.11.
7.00 + Tadeusz Ciupik- od sąs. z ul. G. Anonima
17.00 + Józefa i Fryderyk Migacz
Piątek 04.02.11.
7.00 + Kazimierz Tyrna i rodzice z obu stron
17.00 1) + Adam Bożek- od córki Haliny z rodziną 2) + Marian Głogowski i rodzice z obu stron
Sobota 05.02. 11.
7.00 1) + Władysława Lipka- od Józefy Głogowskiej 2) + Tadeusz Żurawik- od rodziny Smalcerz
17.00 + Piotr Wrzos- od rodziny Szkarłat
Niedziela 06.02.11.
7.00 + Czesław Czeluśniak- od sąs. z ul. ks. Sulińskiego
9.00 W 18ur. Martyny Chaberka
11.00 Chrzty 15.00 Chrzty
18.00 1) + Piotr Wrzos- od rodz. Pluta i teściowej Kazimiery Pluta
2) Maria 1r.śm. i Antoni Więcek- od syna Leszka z rodziną
INTENCJE MSZALNE 07.02.-13.02.2011R.
Poniedziałek 07.02. 11.
7.00 + Leokadia Łapa- od Eugeniusza Borgus z rodziną
17.00 + Tadeusz Ciupik- od sąs. z ul. Galla Anonima
Wtorek 08.02.11.
7.00 + Genowefa Gąsiorowska- od ucz. pogrzebu
17.00 1) + Stefan Bożek- od żony z rodziną 2) + Czesław Czeluśniak- od Jasińskich i Balonków
Środa 09.02.11.
7.00 + Maria Braska- od synów z rodzinami
17.00 1) + Władysława Lipka- od córki i zięcia 2) + Piotr Wrzos- od szwagierki z córkami
Czwartek 10.02.11.
7.00 + Czesław Czeluśniak- od Władysławy Giza z rodziną
17.00 1) + Stanisława Rempel- od sąs. z ul. Witkiewicza 2) + Leokadia Łapa- od sąs. z ul. Wawrzyńskiej
Piątek 11.02.11.
7.00 + Czesław Czeluśniak- z Bachowic, od Stanisławy Mamoń, Jadwigi Stokłosa, Marzeny Jaskiernia
17.00 1) + Władysława Lipka- od wnuczki i prawnuka 2) + Leokadia Łapa- od koleżanek
Sobota 12.02.11.
7.00 1) + Maria Braska- od wnuczki z rodziną 2) + Stanisława Rempel- od sąs. z ul. Witkiewicza
17.00 + Maria Mleczko- od rodziny
Niedziela 13.02.11.
7.00 + Józefa i Ludwik Suski i rodzice z obu stron
9.00 1) W 18ur. Natalii Żurawik- od rodziców i siostry 2) Roczek Tomasza Karwety
11.00 W 70ur. Franciszka Wierzbiaka- od żony, dzieci i wnuków
15.00 W 75ur. Anastazji Głogowskiej- od córki Bogusławy z rodziną

18.00 + Genowefa Gąsiorowska- od córki z rodziną

