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Zamyślenia nad Słowem Bożym
Jeżeli bowiem Ojcem nazywacie Tego, który bez względu na osoby sądzi według uczynków każdego, to w
bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie. Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po
przodkach, złego postępowania zostali wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale
drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. On był wprawdzie przewidziany
przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu na was. Wyście przez
Niego uwierzyli w Boga, który wzbudził Go z martwych i udzielił Mu chwały, tak że wiara wasza i nadzieja są
skierowane kuBogu. (1 P 1,17-21)
Świat, w którym żyjemy często dzieli ludzi na różne kategorie: bogatych i biednych, tych z którymi trzeba się
liczyć i tych, których zdania nie trzeba brać pod uwagę, wpływowych i nie wpływowych. W oczach Bożych
status społeczny, majątkowy, pełniona funkcja nie liczą się. Wobec Pana Boga nie musimy mieć żadnych
kompleksów wzrostu, wagi, obfitości gotówki w portfelu. On wydając sądy patrzy na serce i nasze uczynki.
Stąd Apostoł zachęca adresatów listu i nas, abyśmy czas pobytu na obczyźnie, czyli czas naszej ziemskiej
wędrówki spędzali w bojaźni, szacunku serca wobec Ojca Niebieskiego. On bowiem za nasze uwolnienie z
sideł grzechu, odnowienia naszego człowieczeństwa, wykupienia ze złego postępowania "zapłacił"
drogocenną krwią Swego Syna, Jezusa Chrystusa. Nie było innej alternatywy, gdyż nawet tony srebra i złota
na nic tu by się zdały. Dalej bylibyśmy niewolnikami grzechu i zła.
Jak spędzam czas swojego pobytu na obczyźnie? Jakim jestem pielgrzymem? Czy moje serce jest pełne
bojaźni, szacunku wobec Ojca Niebieskiego? Czy pamiętam, że Pan Bóg wydając wyroki, patrzy na stan
mego serca, prawość sumienia, dobroć moich czynów? Czy zdaje sobie sprawę, że przed Panem Bogiem nie
można udawać dobrego, miłosiernego, kochającego, ale trzeba być dobrym, miłosiernym, kochającym? Czy
jestem świadom ceny, jaka została uiszczona za moje wieczne wykupienie, zbawienie, uwolnienie od zła?
Czy Boży Syn, baranek niepokalany i bez zmazy nie przelał swej krwi za mnie niejako na darmo? Czy może
i ja ratuję życie innych, dzieląc się swoją krwią jako honorowy dawca krwi? Jeżeli nie, czy w najbliższym
czasie nie mam zamiaru nim zostać? Czy znam zasady udzielania pierwszej pomocy? Ku komu jest
skierowana moja wiara i nadzieja? Pomodlę się o umocnienie we mnie daru szacunku i bojaźni wobec Ojca
Niebieskiego.

Był towarzyszem drogi każdego z nas
Jak zwięźle określić życie i ewangeliczne świadectwo tego wielkiego Papieża? Mógłbym spróbować to uczynić
za pomocą dwóch słów: «wierność» i «oddanie» — całkowita wierność Bogu i oddanie się bez reszty swej misji
pasterza Kościoła powszechnego. Wierność i oddanie, które stały się jeszcze bardziej przekonujące i wzruszające w
ostatnich miesiącach, kiedy w nim samym dokonywało się to, o czym pisał w 1984 r. w Liście apostolskim Salvifici
doloris: «Cierpienie jest w świecie po to, ażeby wyzwalało miłość, ażeby rodziło uczynki miłości bliźniego, ażeby całą
ludzką cywilizację przetwarzało w 'cywilizację miłości'» (n. 30). Jego choroba, którą dzielnie znosił, uwrażliwiła
wszystkich na ludzkie cierpienie, na wszelkie cierpienie fizyczne i duchowe. Nadał cierpieniu godność i wartość, dając
świadectwo, że o wartości człowieka nie stanowi jego skuteczność czy wygląd, lecz wartością jest on sam, ponieważ
został stworzony i umiłowany przez Boga. Słowami i czynami ukochany Jan Paweł II niestrudzenie pokazywał światu,

że jeśli człowiek schroni się w ramionach Chrystusa, nie straci nic z bogactwa swego człowieczeństwa; jeśli przylgnie
do Niego całym sercem, niczego mu nie zabraknie. Przeciwnie, spotkanie z Chrystusem sprawia, że nasze życie staje się
bardziej pasjonujące. Właśnie dlatego, że coraz bardziej zbliżał się do Boga, poprzez modlitwę, kontemplację,
umiłowanie prawdy i piękna, nasz umiłowany Papież mógł być towarzyszem drogi każdego z nas i przemawiać z
autorytetem także do tych, którzy są dalecy od wiary chrześcijańskiej.
W ten wieczór, w pierwszą rocznicę jego powrotu do domu Ojca, jesteśmy wzywani, by na nowo podjąć duchowe
dziedzictwo, jakie nam zostawił; jesteśmy zachęcani między innymi do tego, aby w życiu niestrudzenie szukać prawdy,
bo tylko ona zaspokaja nasze serce. Jesteśmy zachęcani do tego, by bez lęku iść za Chrystusem, by nieść wszystkim
przesłanie Ewangelii, które jest zaczynem bardziej braterskiej i solidarnej ludzkości. Niech Jan Paweł II z nieba pomaga
nam iść dalej naszą drogą i pozostać posłusznymi uczniami Jezusa, byśmy byli, jak to on sam nieraz mówił młodzieży,
«strażnikami poranka» na początku tego trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa. W tej intencji prosimy o pomoc Maryję,
Matkę Odkupiciela, którą on zawsze otaczał czułym nabożeństwem.
2 IV 2006 — Przemówienie Papieża na zakończenie czuwania modlitewnego na placu św. Piotra

KONTEMPLACJA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
Chrystus jest pulsującym Sercem czasu. Objawia nam swoje Miłosierdzie - ukazuje jego tajemnice. Język nie
potrafi go ani objąć, ani opisać - bo Boże Miłosierdzie jest niepojęte jak niepojęty jest sam Bóg w tej
tajemnicy. Aby odkryć choć w części istotę Miłosierdzia trzeba nam rozbudzić w sobie pragnienie jakie
wypowiedział św. Filip Apostoł: "Panie, chcemy Cię zobaczyć". Mamy żyć nowymi siłami, nową energią
płynącą z Eucharystii - bo w niej najpotężniej objawia się Boża Miłość. Trzeba nam zastygnąć przy Bożym
Sercu, które odsłoni przed nami wielkość swojego Miłosierdzia. Wpatruj się w Jezusowe Oblicze, bo jest to
coś niezwykłego, a jednocześnie coś zwyczajnego. Patrzeć na Niego, a On niech patrzy na mnie. Patrz w
Pismo św., które ukazuje rysy Jezusa Miłosiernego. "Nieznajomość Pisma - jest nieznajomością Chrystusa" mówi św. Hieronim. Możesz Go tam zobaczyć i odczuć Jego obecność. Nie tylko trzeba czytać słowa, ale
trzeba je rozumieć, by nimi żyć, a przez nie upodabniać się do Jezusa Miłosiernego, o którym szeroko traktuje
św. Łukasz w 15. rozdziale Ewangelii świętej. Przedstawia nam Jezusa, który swe Miłosierdzie roztacza nad
liczną rzeszą ludzi. Wielokrotnie są to grzeszni, słabi, zagubieni, żyjący w niewiedzy, dusze zmierzające ku
zatraceniu. On jednak z miłością, czułością, przebaczeniem i wiarą w dobro, które każdy z nas w sobie ma biegnie do człowieka z wyciągniętą ręką, z gestem Miłosierdzia mówiąc: "Uważajcie na siebie" (Łk. 17,2), "Ja
jestem" (21,8) i nieustannie wspiera was Moja prawica (por. Ps 18,36), bo w Miłosierdziu swoim Pan nie
zostawia nas samym sobie! Boże Miłosierdzie jest sensem naszych życiowych-poszukiwań.

- Ujrzeć Oblicze Boga Miłosiernego, to zapłonąć pragnieniem ukazywania Go innym.
- Odkrywać Boże Miłosierdzie poprzez Pismo, Eucharystię i natchnienia.
- Czerpać z Bożego Miłosierdzia łaski poprzez wiarę, nadzieję i miłość.
- Przyciągać do Bożego Miłosierdzia przez modlitwę, słowo i czyn.
- Nieustannie trwać przy Bogu poprzez kontemplację Jego miłosierdzia.

NMP Królowej Polski
3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski. Nawiązuje ona do wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry w
1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza - powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a
także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Święto zostało ustanowione na prośbę biskupów
polskich po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej. Oficjalnie święto
obchodzone jest od 1923 r. W 1920 r. zatwierdził je dla Kościoła w Polsce papież
Benedykt XV. Po reformie liturgicznej w 1969 r. święto zostało podniesione do rangi
uroczystości. Święto wyraża wiarę narodu w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy
doświadczali i doświadczają za pośrednictwem Maryi. Jej kult jako Królowej Polski jest
bardzo stary. Przykładem może być "Bogurodzica", najstarsza polska pieśń religijna, która
przez wieki pełniła rolę narodowego hymnu. W czasie najazdu szwedzkiego, 1 kwietnia
1656 r. w katedrze lwowskiej, przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej król Jan Kazimierz złożył

uroczyste Śluby, w których m.in. zobowiązywał się szerzyć cześć Maryi, wystarać się u papieża o pozwolenie na
obchodzenie Jej święta jako Królowej Korony Polskiej, a także zająć się losem chłopów i zaprowadzić w państwie
sprawiedliwość społeczną. Temu uroczystemu wydarzeniu towarzyszyło odśpiewanie litanii do Najświętszej Panny.
Nuncjusz apostolski dodał do tej modlitwy wezwanie "Królowo Korony Polskiej, módl się za nami", które zgromadzeni
biskupi i senatorowie trzykrotnie powtórzyli. Szczególne związanie kultu Maryi, Królowej Korony Polskiej, z Jasną
Górą nastąpiło 8 września 1717 r., kiedy to dokonano koronacji jasnogórskiego obrazu, co uznano za koronację Maryi na
Królową Polski. Wezwanie "Królowo Polski" zostało na stałe wpisane do litanii loretańskiej w 1908 r., kiedy zezwolił
na to papież Pius X. W tym samym roku ustanowił on też święto Królowej Polski dla diecezji lwowskiej. Po uzyskaniu
niepodległości przez Polskę biskupi zwrócili się do Stolicy Apostolskiej z prośbą rozszerzenia tego święta na cały kraj.
Jako datę zaproponowano dzień 3 maja, na pamiątkę pierwszej polskiej Konstytucji, która realizowała część ślubowań
króla Jana Kazimierza. Święto zatwierdzone zostało oficjalnie w 1920 r. przez papieża Benedykta XV. W 300. rocznicę
królewskich ślubów, nową ich wersję opracował przebywający wówczas w miejscu internowania Prymas Polski kard.
Stefan Wyszyński. Jasnogórskie Śluby Narodu - po uwolnieniu Prymasa - złożył uroczyście na Jasnej Górze

Episkopat Polski 26 sierpnia 1956 r. w uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej w obecności miliona
wiernych. 10 lat później, 3 maja 1966 r. tam właśnie odbyły się centralne uroczystości milenijne chrztu Polski.
Dokonano wówczas aktu zawierzenia Matce Bożej i powierzenia narodu polskiego Jej opiece na kolejne 1000
lat.

Którym odpuścicie grzechy (ks. M. Maliński)
Zmartwychwstały Jezus nie wypomniał Piotrowi, że się Go zaparł. Powiedział: „Paś owce moje, paś baranki
moje”. Nie wypomniał apostołom, że nie było ich pod krzyżem. Nazwał ich „braćmi”. Nie oskarżał tych, którzy Go
skazali na śmierć niesprawiedliwie. Nie dopominał się przeproszenia, przyznania się do winy.
My, Jego uczniowie, stoimy zawstydzeni przed Nim. Bo nie umiemy przebaczać, darować ani być miłosierni.
Chcemy wyrównywać rachunki. Domagamy się sprawiedliwości, ukarania tych, którzy nas skrzywdzili.
Obnosimy się ze swoją krzywdą, wdajemy się w bezproduktywne procesy. Tracimy czas i siły na udowadnianiu
własnej niewinności. Biegną dnie i lata, a my tkwimy w poczuciu zmarnowanego życia. Już nikt nie chce naszych
tłumaczeń słuchać. Stajemy się żałosnym pośmiewiskiem gawiedzi.
III NIEDZIELA WIELKANOCNA 08.05.2011R.
1. W piątek, 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.
2. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o g. 11.00 będziemy przeżywać uroczystość I Kom. Św. dzieci klas II-ich. W
poniedziałek, wtorek, środę i czwartek próby dzieci o g. 16.30. W sobotę o g. 10.00 Pierwsza Spowiedź dzieci klas IIich 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 na tę uroczystość. Bardziej szczegółowo ustalimy wszystkie
sprawy z rodzicami podczas prób dzieci.
3. Przypominamy o pielgrzymce do Kalwarii Zebrzydowskiej w sobotę, 21 maja. Wszystkich chętnych prosimy o
jak najszybsze zgłaszanie swojego udziału. Jechać mogą wszyscy, którzy chcą, a nie tylko dzieci z rodzicami. Są jeszcze
miejsca w autobusach. Koszt wyjazdu to 20 zł. Bliższych informacji co do wyjazdu udzielimy w przyszłą niedzielę.
4. Wszystkim narzeczonym, zamierzającym zawrzeć związek małżeński przypominamy, że kolejne Spotkania o
miłości , odbędą się w naszej parafii 28 i 29 maja. Konkretne wiadomości znajdują się na naszej parafialnej stronie
internetowej.
5. Dziękujemy parafianom z ul. Proksy za posprzątanie kościoła i złożenie ofiary w kwocie zł. W przyszłą sobotę o
tę posługę prosimy rodziców dzieci klas II-ich.
6. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej Wspólnoty + Bronisławę Sojka z ul. Wygoda. Prośmy Boga o niebo
dla niej.
7. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.
Zapowiedzi

Przedmałżeńskie 07.05.- 15.05. 2011 R.

1. MARIUSZ PAWEŁ ADAMCZYK s. Jacka, Kawaler, Zam. Jaworzno ul. Kilińskiego 3
Parafia św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie
i
MARTA MARIA HUMENICKA c. Wiesława , Panna, zam. Jaworzno ul. Wygoda 7, Parafia tutejsza

2. ERNESTYNA JOANNA CZYŻ c. Henryka, Panna, Zam. Jaworzno ul. Na Grobli 2, Parafia tutejsza
i
PAWEŁ ŻAK
s. Andrzeja, Kawaler, Zam. Jaworzno ul. 11 listopada 6/12, Parafia św. Wojciecha w Jaworznie
Kto wie o jakichkolwiek przeszkodach między narzeczonymi, zobowiązany jest w sumieniu, zgłosić ten fakt w
kancelarii parafialnej!
INTENCJE MSZALNE 09.05.- 15.05.2011R.
Poniedziałek 09.05.11r.
7.00 + Marianna Zarzyczna
18.00 + Konstanty i Sabina Banasik
Wtorek 10.05.11.
7.00 + Marianna Zarzyczna
18.00 1) + Stanisława Dźwigała- od chrzestnego z rodziną
2) + Bronisława i Władysław Jura i ich rodzice
Środa 11.05.11r.
7.00 + Marianna Zarzyczna
18.00 1) + Zofia Kondoszek, Czesław Lipka 12r.śm.- od ojca z rodziną 2) + Władysław Żurawik- od teściowej
Czwartek 12.05.11r.
7.00 + Tadeusz Żurawik- od sąs. z 700-lecia
18.00 1) + Marianna Zarzyczna
2) + Rudolf i Bronisława Sikora
Piątek 13.05.11r.
7.00 + Marianna Zarzyczna
18.00 1) + Marian Rybak- od żony i dzieci 2) + Władysław Żurawik- od brata Mariana z rodziną
Sobota 14.05.11r.
7.00 1) + Marianna Zarzyczna
2) + Tadeusz Tekiela 1r.śm.- od córek z rodzinami
18.00 1) + Tadeusz Helbin i rodzice z obu stron 2) + Stanisława Rempel- od Władysławy Knapik z rodziną
Niedziela 15.05.11r.
7.00 1) + Franciszek Taborski 5r.śm.- od córki z rodziną 2) + Marianna Zarzyczna
9.00 1) W 20r.ur. Kingi- od rodziców z siostrami 2) W 60ur. Danuty Juźkiewicz- od męża i synów z rodzinami
11.00 Uroczystość I Kom. Św.
15.00 + Stanisława i Jan Jachta- od córki z rodziną
18.00 + Anna Smalcerz- od córki z rodziną
INTENCJE MSZALNE 16.05.-22.05.2011R.
Poniedziałek 16.05. 11.
7.00 + Marianna Zarzyczna
18.00 1) + Paweł Klimczak 2r.śm. 2) + Eugeniusz Michalski 3r.śm.- od zony z córkami
Wtorek 17.05.11.
7.00 W 10r.śl. pp. Agnieszki Henryka Polko
18.00 1) + Marianna Zarzyczna
2) + Władysław Żurawik- od szwagra z rodziną 3) + Maria Głowacz- od wnuka Dariusza z rodziną
Środa 18.05.11.
7.00 + Marianna Zarzyczna
18.00 1) + Władysława Rybak- od Rybaków i Koszowskich
2) Z Koła RM
Czwartek
19.05.11.
7.00 + Marianna Zarzyczna
18.00 1) + Eugeniusz Sikora- od siostry i syna Gołasów 2) + Tadeusz Żurawik- od rodziny Wilkosz i Skóra
Piątek 20.05.11.
7.00 + Marianna Zarzyczna
18.00 1) + Władysław Żurawik- od chrześniaka Jerzego z rodziną
2) + Eugeniusz Sikora- od kuzynki Weseckiej z dziećmi
Sobota 21.05.11.
7.00 W 50r.śl. pp. Zofii i Ryszarda Widełka 14.00 Msza slubna Angelika Mączko- Krzysztof Noworyta
15.00 Msza ślubna Katarzyna Płonka- Michał Bochenek 16.00 Msza ślubna Joanna Proksa- Leszek Grzech
18.00 + Marianna Zarzyczna
Niedziela 22.05.11.
7.00 1) + Marianna Zarzyczna 2) + Stanisława i Jerzy Rempel
9.00 Z Róży MB Wspomożycielki Wiernych
11.00 + Marianna Lipka 2r.śm.- od męża z rodziną
15.00 + Anna Smalcerz- od męża
18.00 + Helena Wilkosz

