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Zamyślenia nad Słowem Bożym
Wówczas, gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym
rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. "Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali słowo Boże, a
obsługiwali stoły" - powiedziało Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów. "Upatrzcież zatem, bracia, siedmiu mężów
spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości! Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się
wyłącznie modlitwie i posłudze słowa". Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego
wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii.
Przedstawili ich Apostołom, którzy modląc się włożyli na nich ręce. A słowo Boże rozszerzało się, wzrastała też bardzo
liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. Dz 6,1-7
Wzrost liczby uczniów przyjmujących wiarę i chrzest to była zapewne wielka radość dla wspólnoty młodego Kościoła w
Jerozolimie. Radości tej zagroziło widmo niezadowolenia w kontekście posługi wobec wdów. Żydzi z diaspory tzw.
helleniści uważali, że ich wdowy nie były należycie traktowane w przeciwieństwie do wdów Żydów miejscowych,
Hebrajczyków. Wydaje się, że sytuacja była na tyle poważna, że Apostołowie osobiście zajęli się jej rozwiązaniem.
Potrzebne było rozwiązanie, które z jednej strony zapewniłoby sprawiedliwy rozdział dóbr, co ucięłoby powody do
szemrania i niezadowolenia, a z drugiej pozwoliło Dwunastu jeszcze bardziej zaangażować się w głoszenie Dobrej
Nowiny. Do rozdawnictwa dóbr czyli obsługi stołów potrzebni byli mężowie cieszący się dobra sławą czyli godni
zaufania obu stron konfliktu, odznaczających się mądrością i pełnych Ducha Świętego. Wybrano siedmiu mężów, którzy
spełniali postawione kryteria. Rozwiązanie okazało się skuteczne. Szemrania ustały, Apostołowie zwolnieni z
obowiązku obsługi stołów z jeszcze większą swobodą głosili słowo Boże, rozszerzając zasięg jego oddziaływania, tym
samym liczba uczniów wzrastała. Mogę pozazdrościć Dwunastu skutecznego rozwiązania problemu rozdzielania
jałmużny, obsługi stołów, troski o potrzeby wdów. W moim życiu nie zawsze jest to takie proste. Jakże często trzeba mi
się wiele nagłówkować, odwoływać do życiowej mądrości, aby pogodzić życie słowem, modlitwę słowem z
obsługiwaniem stołów czyli moimi obowiązkami wobec innych: rodzinnymi, towarzyskimi, pracowniczymi itp. Jakże
często mi się zdarza zaniedbywać jedno albo drugie. Bywa tak, że i moje życie jest powodem szemrania wielu
niezadowolonych, przekonanych, że ich lekceważę, zaniedbuję, zbyt mało poświęcam im czasu, uwagi, zainteresowania,
pomocy. Zdarza się też, że bardzo mocno angażuję się w "obsługiwanie stołów", działanie na rzecz innych, że ciągle mi
brakuje czasu i sił na bycie ze słowem. W efekcie mojemu zaangażowaniu z upływem czasu zaczyna brakować Bożej
iskry, Bożego polotu, zamiast chwały Bożej zaczynam zabiegać o własną. Ciągle jednak ufam, że uda mi się w życiu
odnaleźć właściwe rozwiązanie, które pozwoli zachować odpowiednie proporcje pomiędzy modlitwą słowem i
działaniem na rzecz innych. Pomodlę się za głoszących słowo i "obsługujących stoły", aby gorliwie i owocnie wypełniali
swoje zadania.

Czy wystarczy zwykłe dziękuję?
„Dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć,
chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości.”
Czy wystarczy zwykłe dziękuję? Czy wdzięczność za ten wielki dar można wyrazić słowami? Wielki... Jedynie trzech
papieży przed Nim, zasłużyło na ten przydomek a i ludzi świeckich na przestrzeni wieków z przydomkiem wielki nie ma
znowu tak dużo: gdzieś około trzydziestu (ze świecą szukać kogoś kto z pamięci wymieni dwudziestu). Czym zasłużył
na przydomek wielki? Pewno po jego beatyfikacji ukaże się mnóstwo naukowych analiz rozważających czy
rzeczywiście był wielki i dlaczego. Dla mnie osobiście wielkim był już wcześniej nim ktokolwiek Go takim nazwał.
Wielkim był nie przez jakieś gigantyczne dzieła czy czyny ale przez swoją dobroć. Jego dobrocć emanowała udzielając

się nie tylko pojedynczym ludziom ale całym zebranym na spotkaniach z nim tłumom. Juliusz Słowacki w wierszu o
papieżu Słowianinie napisał:
„On rozda miłość, jak dziś mocarze Rozdają broń - Sakramentalną moc on pokaże, Świat wziąwszy w dłoń"
Dziwne jak te słowa doskonale wpisały się w życie Jana Pawła II. Praktycznie przemierzył cały świat biorąc jego
problemy w swoje dłonie i rozlewając miłość wszędzie gdzie się pojawił. Ukazując ludziom Chrystusa – nigdy nie starał
się skupiać uwagi na sobie - a jednak jego pontyfikat był bez wątpienia najbardziej medialnym pontyfikatem w historii .
Największą oglądalność zdobył nie błyskotliwym sukcesem militarnym, politycznym, sportowym czy Bóg wie jakim
jeszcze, ale czymś co przeciętnemu człowiekowi wydało by się klęską tj swoją śmiercią i pogrzebem. Ponad 2 mld ludzi
przed telewizorami i 1500 osobistości z całego świata, w tym 3 prezydentów USA. Te liczby mówią same za siebie
oddając jedynie tylko zewnętrzną otoczkę tego, co stanowiło o Jego wielkości.
Czy wystarczy zwykłe dziękuję? Czy raczej teraz po beatyfikacji nie wypadało by wziąć się samemu za naśladowanie
Jego osoby i za jego przykładem sianie dobra w swoim otoczeniu?

...Królowo Aniołów - módl się za nami
Maryja - Matka Boga, Niepokalana, Królowa Nieba i Ziemi, Królowa Polski i całego świata, Królowa Rodzin, jest także
Królową Aniołów. Za Królową i Panią obrali Ją sobie zarówno prości ludzie, jak i wielcy tego świata. Maryja nie ma
względu na osoby, wstawia się za wszystkimi, którzy uciekają się pod Jej opiekę - tytuł Królowej przyznano Maryi już
na samym początku chrześcijaństwa. Czym jest. Królowanie? W logice Bożej - Królowanie to służba, to
skoncentrowanie się na drugim człowieku. Taka właśnie jest Maryja. W maju we wszystkich kościołach słychać śpiew
Litanii Loretańskiej. Przy krzyżach przydrożnych i kapliczkach gromadzą się ludzie, by także śpiewać Bożej Matce:
...Chwalcie łąki umajone, góry doliny zielone.... Litania zawiera wiele imion jakimi nazywamy Matkę Bożą, lub
zwracamy się do Niej w różnych chwilach życia. Gdy przeżywamy radość - Ona jest "Przyczyną naszej radości", gdy
zgrzeszymy -"Ucieczką grzeszników" ,kiedy chorujemy - Matka Boża jest "Uzdrowieniem chorych". Maryja jest "Matką
Najmilszą", " Matką Dobrej Rady". W niebie jest "Królową Aniołów, Proroków, Apostołów," - a na ziemi: "Królową
świata". Matka Boża Królowa Aniołów - tytuł ten przypomina nam, że Maryja jako Matka Boża jest Królową
wszystkich stworzeń, w tym także aniołów. Królowanie Maryi należy do tajemnicy wywyższenia Matki Jezusa. Bóg w
swojej miłości sprawił, że Maryja była i jest najbliżej Serca Jezusa. Jezus jest Panem i Królem wszystkich stworzeń,
również i aniołów, więc nic dziwnego, że Ona Jego Najdroższa Matka jest też Królową. Kiedy przyglądamy się Maryi,
którą nazywamy Królową Aniołów, możemy dostrzec, że tajemnica tego przywileju staje się dla nas wielkim
dobrodziejstwem. Otóż wywyższenie Maryi łączy nas jeszcze ściślej ze światem Aniołów. Mamy z Aniołami tą samą
Królową. Wezwanie - Królowa Aniołów zostało włączone do Litanii Loretańskiej, aby oddać cześć Maryi jako Królowej
Aniołów i Nieba. Ewangelie wskazują nam na służebne role Aniołów wobec Najświętszej Maryi : - tak jak w scenie
Zwiastowania, gdy Anioł Gabriel zwiastuje Maryi, że stanie się Ona Matką Boga - Człowieka; tak jak przy ukazaniu się
Aniołów pasterzom; czy jak wtedy, gdy Anioł informuje Józefa, że ma uciekać z Bożym Dzieciątkiem do Egiptu, a po
paru latach wzywa do powrotu. Czy Aniołowie istnieją? i Kim są Aniołowie? O tym, że Aniołowie istnieją naprawdę,
zapewnia nas Sam Bóg na łamach Pisma Świętego. Aniołowie przebywają w wieczności i w czasie - są także teraz i
tutaj, czytają wspólnie z nami ten tekst. To istoty dopuszczone do jedności z Bogiem w miłości. Skoro Bóg tak bardzo
umiłował nas ludzi, że wysłał na świat Swego Syna - to dlaczego nie miałby wysłać do nas Swoich Aniołów? Aniołowie
to duchy stworzone przez Boga - samodzielne, rozumne i wolne. Każdy z nich jest jedyny i niepowtarzalny. Służą Bogu
i jako posłańcy przekazują przesłania z nieba na ziemię i z ziemi do nieba. To posłańcy nadziei, to duchy światłości. W
nich odbija się świętość, miłość, mądrość i piękno Boga. Aniołowie stoją blisko Boga, wpatrują się w Jego oblicze,
dobroć, trwają w kontemplacji i oczarowaniu - realizują wszystkie Boże zamysły. Nie mają dni, ani lat. Są nieśmiertelni.
Nagle ukazują się i nagle znikają. Wspólnie tworzą niebieski dwór - Serafini [płoną chwałą Bożą}, Cherubini [ proszą o
dobro dla świata]. Księgi Starego Testamentu użyczają aniołom symbolicznych imion: Michał - Któż jak Bóg, Gabriel Bóg jest mocą, Rafał - Bóg uzdrawia. W niebie są też Chóry Anielskie i Aniołowie Stróżowie - ot całe piękno i mądrość
nieba i to wszystko dla nas. Kim jest Anioł Stróż? Czy my Go potrzebujemy? Każdy człowiek niezależnie od religii,
koloru skóry, wykształcenia ma swego anioła. Z chwilą przyjścia na świat otrzymujemy anioła jako swego wiernego
przyjaciela na stałe, na całe życie. Bóg stawia nam u boku świętego Anioła Stróża, aby pokazać jak nas kocha i jacy
jesteśmy dla Niego ważni:..." Swoim Aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach"...Anioł
Stróż widzi Boga twarzą w twarz. Odczytuje Jego wolę względem nas. Modli się z nami i za nas. Czuwa, opiekuje się
nami dniem i nocą, w domu i wszędzie gdzie jesteśmy, w każdej chwili naszego życia, chroni, otacza troskliwą opieką,

wpływa na nasze postępowanie. Od Niego pochodzą dobre natchnienia, ostrzeżenia, pomoc i pociecha. Broni,
wspomaga, spieszy z radą i pomocą gdy Go przyzywamy. Anioły mogą być naszymi najlepszymi przyjaciółmi, ale żeby
dostrzec tą przyjaźń potrzebna jest WIARA. Nic bowiem nie bierze się z nikąd i żeby poczuć się Kochanym, my też
musimy KOCHAĆ. Nasza więź z Aniołem Stróżem powinna mieć charakter przyjacielski. Chociaż Jego obecność jest
mniej odczuwalna niż ziemskiego przyjaciela, to skuteczność jest o wiele większa, bo Jego rady pochodzą od Boga i
przenikają głębiej niż głos ludzki. Anioł nas lepiej rozumie, On zawsze nas słyszy i chce nas słuchać. Czy zatem nie
warto mieć takiego Przyjaciela u swego boku? Anioł Stróż, to często wydarzenia, o których ludzie mówią: "cudowny i
dziwny zbieg okoliczności" ... a tym czasem to nic innego jak interwencja naszego Anioła Stróża. Pismo Święte otwiera
nam oczy na to, że historia człowieka przeniknięta jest obecnością Aniołów. Królowanie Maryi oznacza, że może Ona
posyłać Anioły do naszego życia. Jesteśmy pielgrzymami, którzy na drodze do Ojca napotykają różne, realne
niebezpieczeństwa - potrzebujemy więc pomocy. W naszej wędrówce możemy liczyć na wstawiennictwo Maryi i opiekę
Aniołów. Pamiętajmy, że Oni przyglądają się z góry naszym zmaganiom, że od zawsze są naszymi przyjaciółmi, a
wezwani na pomoc zawsze ją niosą. Kto jak nie Maryja Królowa Aniołów, a zarazem nasza Matka i Królowa naszych
serc skuteczniej może nam pomagać? Komu bardziej możemy zaufać? Prośmy zatem Królową Aniołów, aby posyłała
nam Tych, którzy pomogą nam wyjść ze ślepych uliczek. Przylgnijmy całym sercem do kochającego Serca Maryi i
często z ufnością wołajmy:... Królowo Aniołów, która lubisz być tak nazywana - módl się za nami...
Zapowiedzi

Przedmałżeńskie 21.05.- 30.05. 2011 R.

1. RAFAŁ DOBRZAŃSKI s. Piotra, Kawaler, Zam. Jaworzno ul. Starzyńskiego 7, Parafia tutejsza
i KATARZYNA SIERSZECKA c. Macieja, Panna, zam. Jaworzno ul. Krzywa 4a, Par św. Wojciecha w Jaworznie
2. MACIEJ MATEUSZ MARCELA s. Jerzego, Kawaler, Zam. Jaworzno ul. Tetmajera 82
Parafia Miłosierdzia Bożego w Jaworznie
i ANNA KATARZYNA MARSZAŁEK c. Andrzeja, Panna, Zam. Jaworzno ul. Wiosny Ludów 146, Par. tutejsza
3. PIOTR ROMAN CZERNIEWICZ s. Bogusława, Kawaler, Zam. Jawor ul. Dmowskiego 11/2
Parafia św. Marcina w Jaworze
I MARTA BRONISŁAWA PALUCH c. Stanisława, Panna, Zam. Jaworzno ul. Zwycięstwa 178 Parafia tutejsza
Kto wie o jakichkolwiek przeszkodach między narzeczonymi, zobowiązany jest w sumieniu, zgłosić ten fakt w
kancelarii parafialnej!
V NIEDZIELA WIELKANOCNA 22.05.2011R.
1. Trwa miesiąc maj, tradycyjne nabożeństwa ku czci NMP w naszej świątyni codziennie po Mszy św. wieczornej a w
niedzielę przed wieczorną Eucharystią.
2. Dzisiaj kończy się Biały Tydzień dzieci pierwszokomunijnych. Dzieci z rodzicami będą jeszcze prowadzić
nabożeństwo Fatimskie 13 czerwca, natomiast w strojach komunijnych wystąpią jeszcze w Boże Ciało i w Odpust
Parafialny. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do godnego przeżycia Uroczystości I Komunii św.
3. Jutro,23 maja, modlimy się za wstawiennictwem św. Ojca Pio z ucałowaniem jego relikwii. Okazja do modlitwy już
od 17.30.
4. W czwartek, 26 maja, obchodzimy Dzień Matki. Módlmy się w intencji wszystkich matek, a szczególnie tych, które
oczekują potomstwa.
5. W piątek od g. 16.00 wydawanie darów z Caritasu dla zainteresowanych rodzin.
6. Dziękujemy parafianom z ul. Księcia Józefa za posprzątanie kościoła i złożenie ofiary na kościół. W najbliższą
sobotę o tę posługę prosimy mieszkańców z ul. Banachiewicza.
7. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.
INTENCJE MSZALNE 23.05.- 29.05.2011R.
Poniedziałek 23.05.11.
7.00 + Marianna Zarzyczna
18.00 + Józef i Andrzej Pieczara
Wtorek 24.05.11.
7.00 + Antoni i Karol Migacz- od córki
18.00 1) + Stanisław i Magdalena Jaroń, Józefa Sendor
2) + Marianna Zarzyczna
Środa 25.05.11.
7.00 + Marianna Zarzyczna
18.00 1) + Stefan Parszywka i rodzice z obu stron oraz brat Albin 2) + Władysław Żurawik- od SRK D. Sosn.
Czwartek 26.05.11.
7.00 1) + Marianna Zarzyczna
2) + Józef Banasik- od kuzynek Zofii, Antoniny, Anny i Heleny

18.00 1) + Władysław Dyląg 8r.śm.
2) + Franciszek i Helena Karweta
Piątek 27.05.11.
7.00 1) + Marianna Zarzyczna
2) + Józef Banasik- od Mieczysławy Mzyk z rodziną
18.00 + Eugeniusz Sikora- od rodziny Maca
Sobota 28.05. 11.
7.00 + Władysław Żurawik- od rodziny Skubałów
18.00 1) + Józefa Karweta- od wnuka Mirosława z rodziną
2) + Marianna Zarzyczna
Niedziela 29.05.11.
7.00 1) + Eugeniusz Sikora- z Róży św. Faustyny 2) + Zbigniew Kowacz 3r.śm.- od mamy z rodziną
9.00 W 18ur. Patrycji Plotnik- od dziadków i rodziców 11.00 Roczek: 1. Magdalena Wolińska, 2. Szymon Kostrzewa
15.00 + Marianna Zarzyczna
18.00 W 1r.śl. Judyty i Adriana Wojtaszek
INTENCJE MSZALNE 30.05.-05.06.2011R.
Poniedziałek 30.05. 11.
7.00 + Marianna Zarzyczna
18.00 + Jan i Karolina Hyrlik
Wtorek 31.05.11.
7.00 + Marianna Zarzyczna
18.00 1) + Józefa Karweta- od syna Józefa z żoną
2) + Józef Banasik- od ucz. pogrzebu
Środa 01.06.11.
7.00 + Marianna Zarzyczna
18.00 1) + Helena i Karol Bańkowscy
2) + Józef Banasik- od syna Kazimierza z Haliną
Czwartek
02.06.11.
7.00 1) + Marianna Zarzyczna
2) + Józefa Karweta- od sąsiadów z ul. Lipinka
18.00 + Władysław Żurawik- od SRK z Sosnowca
Piątek 03.06.11.
7.00 + Eugeniusz Sikora- od ucz. pogrzebu
18.00 1) + Mieczysław Knapik- od żony i dzieci z rodzinami
2) + Marian Głogowski- od zony
Sobota 04.06.11.
7.00 Z Rózy Niepokalanego Serca NMP
18.00 1) W 55r.ur. Janusza Pluty- od rodziców i rodziny
2) + Zdzisława Werner 5r.śm.- od koleżanki
Niedziela 05.06.11.
7.00 + Alfred Papuga 10r.śm. jego rodziców i teściów
9.00 1) Z r. ur. Barbary i Halinki- od mężów z dziećmi 2) + Anna i Franciszek Karweta i rodzice z obu stron
11.00 Rocznica I Kom. Św. 15.00 Chrzty 18.00 + Stefan Parszywka- od Banasików i Adamowskich
INTENCJE MSZALNE 06.06.- 12.06.2011R.
Poniedziałek 06.06.11r.
7.00 + Józef Granatowski- od sąs. z ul. Na Stawach 18.00 + Józefa Karweta- od córki Danuty z rodziną
Wtorek 07.06.11.
7.00 + Eugeniusz Sikora- od Bożków i Zarzyckiej
18.00 W 25r.śl. Mirosławy i Wojciecha Głąbik
Środa 08.06.11r.
7.00 + Józefa Karweta- od ucz. pogrzebu
18.00 1) + Stanisław Proksa- od córki Beaty z rodziną
2) + Józef Banasik- od córki Józefy z rodziną
Czwartek 09.06.11r.
7.00 + Józef Banasik- od rodziny Godzików
18.00 Władysław Żurawik- od swatów Kosteckich z rodziną
Piątek 10.06.11r.
7.00 + Józefa Karweta- od bratowej Władysławy i rodziny Bożek
18.00 1) + Stanisława i Czesław Paszcza- od syna Kazimierza z żoną
2) + Władysław i Jadwiga Michalik, Jan i Maria Lipka
Sobota 11.06.11r.
7.00 1) + Eugeniusz Sikora- od Ewy Gołas z rodziną 2) + Stanisław Proksa- od rodz. Smalcerz, Urbańczyk i Zwolskich
18.00 + Józef Banasik- od Kazimierza i Danuty Bożków
Niedziela 12.06.11r.
7.00 + Józef i Janina Kasperkiewicz
9.00 + Józefa i Mieczysław Banasik i rodzice z obu stron
11.00 Roczki: Emilia Migacz- od rodziców i dziadków,
Julia Bycina,
15.00 1) + Klotylda Żyga 10r.śm.- od córki i synów z rodzinami
2) W 50ur. Bogusława Głowacza- od żony, dzieci i rodziny
18.00 + Władysława i Mieczysław Siwek i rodzice z obu stron

