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Zamyślenia nad Słowem Bożym
Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko
mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem
razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. Gdy
zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie
miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług
odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam.
Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze
współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj, coś winien! Jego
współsługa upadł przed nim i prosił go: Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz
poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się
zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i
rzekł mu: Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie
powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniesiony gniewem pan
jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski,
jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. (Mt 18,21-35)
Ciche dni świadczą zawsze o małości ludzi, którzy je wprowadzają lub się na nie godzą. Znak nieumiejętności
przebaczenia. Konflikt, w którym najczęściej zostaje urażona ambicja jednej ze stron, kończy się pozornym milczeniem.
W rzeczywistości jest to głośny krzyk świadczący o braku miłości. Ciche dni są znakiem alarmującym zamierającej
miłości. Zamknięte usta wyrażają zamknięte serca. Nikt nie jest w stanie ocenić niezwykle niszczącego działania tej
formy zagniewania. Ona prowadzi do narastania niechęci między nimi. Takie milczenie to czas, w którym zło buduje
szybko, minuta po minucie, mur wrogości. Kiedy wreszcie ludzie do siebie przemówią, wybudowany mur nie znika, on
trwa. Jedynie zostaje w nim zrobiony wyłom. Tego muru nie da się tak łatwo rozebrać. Potrzeba często długich
miesięcy, a nawet lat, by go zupełnie usunąć. Jeśli natomiast w międzyczasie znów nastaną ciche dni, zło ma już na
czym budować. Wyłom zostaje zamknięty, a zło podnosi i umacnia mur. Stopniowo ludzie stają się dla siebie obcymi,
a nierzadko i nieprzejednanymi wrogami. Kto zna ten mechanizm przechowywania urazy w sercu człowieka, ten
zrozumie, dlaczego Jezus na pytanie Piotra: „Ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczył przeciwko mnie? Czy
aż siedem razy?” odpowiedział: „Nie mówię ci, aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy”. Jezusowi chodzi
o to, by Jego uczeń nie gromadził ani jednej cegły, z której można budować mur niechęci wobec innego człowieka. Nie
wolno dopuścić do tego, by zło miało minutę czasu na wznoszenie takiego muru. Kochające serce nie potrafi bić
w atmosferze niechęci. Jeśli nie przebaczy, dusi się samo. Ono dla swego zdrowia, dla własnego dobra musi przebaczyć.
A już nigdy nie zgodzi się na ciche dni wiedząc, o jakie wielkie wartości chodzi. Nie zgodzi się, by drugi człowiek,
którego kocha, miał czas na budowę muru niezgody. To w trosce o niego potrafi „darować nawet wielki dług”, by tylko
nauczyć osobę kochaną przebaczającej miłości. Nawet jeśli druga strona przez milczenie manifestuje swoją
niedojrzałość, ten, kto kocha, zachowuje się normalnie i nie pozwala na to, by mur wzrastał. Widząc zaś, jak osoba
kochana sama go wzmacnia, natychmiast usuwa układane przez nią cegły. W tej sytuacji mur nigdy nie powstanie.
Przebaczyć trzeba siedemdziesiąt siedem razy, to znaczy zawsze. Przebaczenie nie jest dowodem słabości człowieka,
lecz jego mocy. Przebaczający odnosi zwycięstwo. Jego serce dojrzewa, ubogaca się, doskonali w miłości. Jeszcze nikt
nie osiągnął szczęścia w życiu dlatego, że nie przebaczył swoim winowajcom. Ten, kto nie umie przebaczyć, sam
zamyka sobie drogę do wolności i prawdziwej radości ducha. Jezus w trosce o nasze szczęście wzywa do przebaczenia.

14 września Podwyższenie Krzyża Świętego
W roku 70 Jerozolima została zdobyta i zburzona przez Rzymian. Nastały wielkie prześladowania religii
Chrystusa trwające prawie 300 lat. Dopiero po ustaniu prześladowań, matka cesarza rzymskiego Konstantyna, św.
Helena, około 320 roku kazała szukać Krzyża, na którym umarł Pan Jezus. Po długich poszukiwaniach Krzyż
znaleziono 14 września 320 r. W związku z tym wydarzeniem zbudowano w Jerozolimie na Golgocie dwie bazyliki:
Męczenników (Martyrium) i Zmartwychwstania (Anastasis). Bazylika Męczenników nazywana była także Bazyliką
Krzyża. 13 września 335 r. odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie miejscowemu biskupowi obydwu
bazylik. Na tę pamiątkę obchodzono co roku 13 września uroczystość Podwyższenia Krzyża świętego. Później
przeniesiono to święto na 14 września - najpierw dla tych kościołów, które posiadały relikwie Krzyża, potem zaś dla
całego Kościoła Powszechnego. W 614 r. na Ziemię Świętą napadli Persowie pod wodzą Chozroeza. Zburzyli
wówczas wszystkie kościoły, także i kościół Bożego Grobu, a wiedząc, jak wielkiej czci doznaje Krzyż Pana Jezusa,
zabrali go ze sobą. Cały świat modlił się o odzyskanie Krzyża Świętego. Po zwycięstwie, jakie cesarz Herakliusz
odniósł nad Chozroezem, w traktacie pokojowym Persowie zostali zmuszeni do oddania świętej relikwii (628).
Kościół w Krzyżu Jezusa widział zawsze ołtarz, na którym Syn Boży dokonał zbawienia świata. Dlatego każda
jego cząstka, tak obficie zroszona Jego Najświętszą Krwią, doznawała zawsze szczególnej czci. Nie chodzi w tym
wypadku o autentyczność poszczególnych relikwii, ale o fakt, że przypominają one Krzyż Chrystusa i wielkie dzieło,
jakie się na nim dokonało dla dobra rodzaju ludzkiego. O ukrzyżowaniu Pana Jezusa piszą wszyscy Ewangeliści. Co
więcej, podają bardzo szczegółowe okoliczności tego wydarzenia. Według świadectwa ewangelistów Pan Jezus
został ukrzyżowany około godziny 12, a umarł o godzinie 15. Jego pogrzeb odbył się ok. godziny 17. Kara
ukrzyżowania była u Żydów znana, chociaż w prawie mojżeszowym nie była przewidziana. Aleksander Janneusz
(103-76 przed Chrystusem) użył jej dla ukarania zbuntowanych przeciwko niemu faryzeuszów. Natomiast była to
kara powszechnie stosowana przez Fenicjan, Kartagińczyków, Persów i Rzymian. Ci ostatni jednak nie stosowali jej
wobec obywateli rzymskich. Była to bowiem kara hańbiąca (szubienica) i bardzo okrutna. Skazańca odzierano z szat,
rzucano go na ziemię, rozciągano mu ramiona i nogi, przybijając je do krzyża. Skazaniec konał z omdlenia i
gorączki, dusił się. Na domiar złego wisielca nękało mnóstwo komarów, a bywało, że konającego rozrywały sępy.
Krzyż miał zwykle kształt litery T (tau). Ponieważ śmierć na krzyżu miała wszystkie znamiona hańby, dlatego cesarz
Konstantyn Wielki zniósł karę śmierci przez ukrzyżowanie (316). Szubienica została ponownie wprowadzona w
średniowieczu, jednak nie miała już kształtu krzyża. Największą część drzewa Krzyża świętego posiada obecnie
kościół św. Guduli w Brukseli. Bazylika św. Piotra w Rzymie przechowuje część relikwii, którą cesarze bizantyjscy
nosili na piersi w czasie największych uroczystości. W skarbcu katedry paryskiej jest cząstka Krzyża świętego,
podarowana przez polską królową Annę Gonzagę, którą miała otrzymać od króla Jana Kazimierza. Największą część
Krzyża świętego w Polsce posiadał kościół dominikanów w Lublinie. Stosunkowo dużą część Krzyża świętego
posiada kościół św. Krzyża na Łysej Górze pod Kielcami. Miał ją podarować benedyktynom św. Emeryk (+ 1031),
syn św. Stefana, króla Węgier (+ 1038). Od tej relikwii i klasztoru pochodzi nazwa "Góry Świętokrzyskie". Wreszcie
dość znaczna relikwia Krzyża świętego znajduje się w Bazylice Krzyża Świętego w Rzymie. Ku czci Krzyża
Świętego wzniesiono mnóstwo kościołów. W samej Polsce jest ich ponad 100.

NABOŻEŃSTWO PIĘCIU PIERWSZYCH SOBÓT /cz.-1/
Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego rozpoczęliśmy w naszej Parafii na nowo odprawiać Nabożeństwo
Pierwszych Sobót Miesiąca. Ma ono szczególnie uroczysty charakter. Odpowiadając na prośbę Matki Najświętszej
Wspólnota Żywego Różańca spotyka się o 6.45 w każdą pierwszą sobotę miesiąca, aby przepraszać, błagać i trwać przy
Matce Syna Bożego. Na to nabożeństwo zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej.
Także i Ciebie drogi czytelniku!
Matka Boża objawiając się w Fatimie trojgu pastuszkom – bł. Hiacyncie, bł.
Franciszkowi i Łucji - powiedziała, że Pan Jezus chce ustanowić na świecie
nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca, aby ludzie Ją lepiej poznali i pokochali. To
nabożeństwo ma również charakter wynagradzający Jej Niepokalanemu Sercu za
zniewagi wyrządzone przez ludzi. Tym, którzy będą je z wiarą praktykować, Maryja
obiecała zbawienie. Poprzez to nabożeństwo mogą się oni przyczynić do ocalenia wielu
ludzi od potępienia i zapowiadanych przez Matkę Najświętszą katastrof
cywilizacyjnych. Nabożeństwo to uzyskało aprobatę kościelną i od tej pory rozwija się
na całym świecie.
Orędzie fatimskie nie zostało definitywnie zakończone wraz z cyklem objawień w
Cova da Iria, w roku 1917.Dnia 10 grudnia 1925 r. siostrze Łucji ukazali się w celi

domu zakonnego św. Doroty w Pontevedra Najświętsza Maryja Panna i obok niej Dzieciątko Jezus opierające się na
świetlistej chmurze. Dzieciątko położyło jej dłoń na ramieniu, a Maryja pokazała jej w drugiej dłoni Serce otoczone
cierniami. Wskazując na nie, Dzieciątko napomniało wizjonerkę tymi słowami: – Zlituj się nad Sercem twej Najświętszej
Matki okolonym cierniami, które niewdzięczni ludzie wbijają w każdej chwili, a nie ma nikogo, kto by przez akt
zadośćuczynienia te ciernie powyjmował. Maryja dodała: – Córko moja, spójrz na Serce moje otoczone cierniami, które
niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność w każdej chwili wbijają. Przynajmniej ty pociesz mnie i przekaż,
że tym wszystkim, którzy w ciągu pięciu miesięcy, w pierwsze soboty, wyspowiadają się, przyjmą Komunię świętą,
odmówią różaniec i będą mi towarzyszyć przez kwadrans, rozważając 15 tajemnic różańcowych, w intencji
zadośćuczynienia Mnie, w godzinę śmierci obiecuję przyjść z pomocą, ze wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia.
W dniu 15 lutego 1926 roku siostrze Łucji na nowo ukazało się w Pontevedra Dzieciątko Jezus. Podczas tego objawienia
siostra Łucja przedstawiła Dzieciątku pewne trudności, jakie będą miały niektóre osoby, żeby przystąpić do spowiedzi w
sobotę i poprosiła, by spowiedź była tak samo ważna podczas kolejnych ośmiu dni. Pan Jezus odpowiedział: – Tak,
spowiedź może być ważna o wiele więcej dni, pod warunkiem, że gdy będą Mnie przyjmować, będą w stanie łaski
uświęcającej i wyrażą intencję zadośćuczynienia za znieważenie Niepokalanego Serca Maryi. Siostra Łucja podniosła
jeszcze kwestię dotyczącą sytuacji, w której ktoś w momencie spowiedzi zapomni sformułować intencję, na co Pan Jezus
odpowiedział następująco: – Mogą to uczynić przy następnej spowiedzi, wykorzystując w tym celu pierwszą nadarzającą
się okazję. Podczas czuwania w nocy z dnia 29 na 30 maja 1930 roku, Pan Jezus przemówił do siostry Łucji, podając jej
rozwiązanie innego problemu: – Praktykowanie tego nabożeństwa będzie dopuszczone również w niedzielę po pierwszej
sobocie, jeżeli moi księża – ze słusznych powodów – przyzwolą na to. Przy tej samej okazji, nasz Pan dał Łucji odpowiedź
na jeszcze inne pytanie: – Dlaczego pięć sobót, a nie dziewięć albo siedem, dla uczczenia cierpień Matki Bożej? – Moja
córko, powód jest bardzo prosty: jest pięć rodzajów zniewag i bluźnierstw przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi:
1.
Bluźnierstwa przeciwko Niepokalanemu Poczęciu.
2.
Przeciw dziewictwu Matki Bożej.
3.
Przeciw Jej boskiemu macierzyństwu, przy równoczesnym sprzeciwie uznania Jej za Matkę rodzaju ludzkiego.
4.
Czyny tych, którzy usiłują publicznie wpoić w serca dzieci obojętność, pogardę, a nawet nienawiść do tej Matki
Niepokalanej.
5.
Czyny takich, którzy profanują wizerunki Najświętszej Panny.
W następnym numerze omówimy szczegółowo wszystkie elementy tego nabożeństwa.
Odpust
Odpust - darowanie kary doczesnej za popełnione grzechy. Podczas sakramentu pokuty grzechy odpuszczane są co
do winy, natomiast pozostaje otwarta kwestia kary, którą grzesznik musi odbyć w czyśćcu. Odpust jest darowaniem
takiej kary (odpust zupełny) lub jej zmniejszeniem (odpust cząstkowy).Warunkami uzyskania odpustu zupełnego są:






stan łaski uświęcającej,
brak przywiązania do grzechu,
przyjęcie Komunii Świętej,
wykonanie określonych czynności (z którymi jest związany odpust),
odmówienie określonych modlitw wymaganych przez Kościół (wyznania wiary, np. "Skład
apostolski", "Ojcze nasz" oraz dowolna modlitwa w intencjach papieża).

Gdy brak któregoś z wyżej wymienionych warunków, odpust jest cząstkowy. Odpust zupełny można uzyskać tyko
raz dziennie, dodatkowe odpusty są cząstkowe. Każdy odpust zupełny (lub cząstkowy) można ofiarować w intencji
zmarłego i skutkować uwolnieniem go od męk czyśćcowych (lub ich skróceniem). Za inne żyjące osoby nie można
ofiarować odpustu (można się za nie modlić). Niektóre odpusty można uzyskać tylko za dusze w czyśćcu cierpiące
(za nawiedzenie cmentarza i modlitwę w intencji zmarłych w dniach od 1 do 8 listopada).
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 11.09.2011R.
1. We wtorek, 13 września, o g. 17.00 początek nabożeństwa Fatimskiego. Poprowadzi je Koło Radia Maryja.
2. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywali Uroczystość Odpustową w naszej parafii. Uroczysta Suma
Odpustowa o godz. 11.00. Okazja do spowiedzi przed Odpustem codziennie przed ranną i wieczorną Mszą św. a także
w piątek od g. 17.00. Istotą Odpustu jest darowanie kar doczesnych odpuszczonych już co do winy. Dodatkowo stan
łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii sw., odmówienie modlitwy w intencjach Ojca św., brak przywiązania do
jakiegokolwiek grzechu i chęć poprawy życia. Prosimy też o odnowienie i przyozdobienie przydrożnych krzyży i
kapliczek. Bardzo prosimy, aby tak jak przed Bożym Ciałem był przygotowany orszak procesyjny. Prosimy o
odświeżenie figur, feretronów, sztandarów, dzieci pierwszokomunijne w swoich strojach, dziewczynki sypiące kwiatki,
chłopców z dzwoneczkami. Do asysty zapraszamy górników i strażaków. W minionym tygodniu zostały rozniesione

przez młodzież koperty z życzeniami odpustowymi. Ufamy, że dotarły do wszystkich rodzin, jeśli jednak ktoś ich nie
otrzymał może je zabrać z cokołów ostatnich ławek. Wszystkie ofiary jakie zostaną złożone będą przeznaczone na
zapłatę prac prowadzonych w parafii.
3. Natomiast o g. 14.00 Mszą św. rozpoczniemy świętowanie miejskich dożynek. Po Eucharystii przejście korowodu
dożynkowego pod Dom Kultury w Jeleniu. Tam będzie druga część uroczystości dożynkowych z wieloma atrakcjami.
Serdecznie zapraszamy. Przewodniczyć Sumie odpustowej i Mszy dożynkowej będzie Ks. Bp Grzegorz Kaszak.
4. Rozpoczynają się też Kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców- Tydzień Wychowania
Chrześcijańskiego.
5. W przyszłą niedzielę pielgrzymka Świata Pracy na Jasną Górę.
6. Dziękujemy parafianom z ul Kunickiego za posprzątanie kościoła i złożenie ofiary. W przyszłą sobotę o tę posługę
prosimy mieszkańców z ul. 700-lecie- do połowy.
INTENCJE MSZALNE 12.09.-18.09.2011R.
Poniedziałek 12.09.11.
7.00 1) + Teresa Biel- z Róży św. Michała Archanioła
2) + Horst Skorupa 2r.śm. i rodzice z obu stron
18.00 + Mieczysław Kański i rodzice z obu stron- od syna z rodziną
Wtorek 13.09.11.
7.00 + Kazimiera Dubiel- od rodziny Banasik i Jałowieckich
18.00 1) + Janina Płonka- od rodziny Niżyńskich
2) + Józef Bugajski 21r.śm.- od córki z rodziną
Środa 14.09.11.
7.00 + Mieczysław Kański- od żony i syna
18.00 1) + Janina Płonka- od sąsiadow 2) + Apolonia i Jan Proksa 3) + Władysław Datoń 2r.śm. i rodzice
Czwartek
15.09.11.
7.00+ Janina Płonka- od chrześniaka z rodziną
18.00 1) + Zdzisław Chmielewski- od rodz. Żurawik i Grzybek
2)+Tadeusz Larysz10r.śm.,Józef i Helena Rybak-od syna z rodziną
Piątek 16.09.11.
7.00 + Teresa Biel- od znajomych z ul. W. Dół, Zwycięstwa i Bożka
18.00 1) + Kazimiera Dubiel- od Stokłosów
2) + Józef Majcherczyk i rodzice z obu stron
Sobota 17.09. 11.
7.00 1) + Kazimiera Dubiel- z Róży MB Wspomożenie Wiernych 2) + Zdzisław Chmielewski- od córki z rodziną
18.00 W 10r.śl. pp. Wojciecha i Anety Szłapa
Niedziela 18.09.11.
7.00 + Salomea i Edmund Radwańscy
9.00 1)W 60ur. Janusza Rudzkiego-od córki z mężem, dzieci wnuków
2) O zdrowie Dariusza
11.00 Za Parafian- Suma Odpustowa
14.00 Dożynki miejskie, o dobre urodzaje- Polski Związek Kółek i Organizacji Rolniczych w Jaworznie
18.00 + Kazimierz Kaziród 30r.śm.
INTENCJE MSZALNE 19.09.-25.09.2011R.
Poniedziałek 19.09. 11.
7.00 + Zdzisław Chmielewski- od swatowej Koniecznej i Nowickich 18.00 W 30r.śl. pp. Henryk i Maria Niechwiej
Wtorek 20.09.11.
7.00 + Kazimiera Dubiel- od sąsiadów
18.00 1) + Maria i Edmund Sojka
2) + Stanisława Braska- od córki z rodziną
Środa 21.09.11.
7.00 + Stanisława Majcherczyk- od rodziny Brożków
18.00 1) Z Koła RM 2) + Janina Płonka- od męża
Czwartek
22.09.11.
7.00 + Zdzisław Chmielewski- od ucz. pogrzebu
18.00 W 1r.ur. Pawełka Helbin i o bł. Boże dla rodziców Agnieszki i Adama
Piątek 23.09.11.
7.00 + Zdzisław Chmielewski- od siostry Karoliny z rodziną
18.00 1) + Sabina Taborska- od Taborskich i Wójcików
2) + Stanisława Braska- od chrześnicy z rodziną
Sobota 24.09.11.
7.00 + Mieczysława Majda i rodzice Jan i Józefa Głogowscy- od siostry
14.00 Msza ślubna Anna Gołas- Marcin Żurawik 15.00 Msza ślubna Anna Patrylak- Marcin Jędrusik
18.00 + Władysława i Eugeniusz Pluta, Walenty i Julia Komandera
Niedziela 25.09.11.
7.00 + Czesław Płonka- od rodziny Niżyńskich 9.00 W 30r.śl. pp. Bożena i Józef Bergieł
11.00 + Tadeusz Kędzierski- od chrześnicy Haliny z rodziną
15.00
18.00 W 1r.śl. pp. Agnieszka i Krzysztof Nędza- od chrzestnego z rodziną

