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Zamyślenia nad Słowem Bożym
Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto Ja dokonuję rzeczy
nowej: pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Otworzę też drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu.
Lud ten, który sobie utworzyłem, opowiadać będzie moją chwałę. Lecz ty, Jakubie, nie wzywałeś Mnie, bo
się Mną znudziłeś, Izraelu! Raczej Mi przykrość zadałeś twoimi grzechami, występkami twoimi Mnie
zamęczasz. Ja, właśnie Ja przekreślam twe przestępstwa i nie wspominam twych grzechów.
Iz 43,18-19.21-22.24b-25
Pan Bóg przez proroka Izajasza zaprasza Izraela, Naród Wybrany do tworzenia nowej życiowej perspektywy. Czas
niewoli babilońskiej dobiega końca. Czas na drugi Exodus, na powrót Izraelitów z niewoli. Pierwszy raz wędrowali z
Egiptu do ziemi obiecanej, teraz czas na powrót z niewoli babilońskiej do ojczyzny. Przez proroka Pan zapewnia Swój
lud, że znajdzie właściwą drogę powrotu nawet wśród pustyni i właściwe ścieżki na pustkowiu. Kiedy powróci, nim
rozpocznie czas odbudowy tego, co zrujnował najeźdźca, trzeba, aby rozprawił się z nudą "religijną", trzeba, aby
niejako na nowo zafascynował się Panem Bogiem i Jego sprawami, trzeba, aby Panu sprawiał radość a nie przykrość.
Trzeba, aby występki zastąpił dobrymi czynami. Trzeba, aby powoli, ale zdecydowanie od bolesnej historii spoglądał
ku przyszłości, umiejętnie zagospodarowując teraźniejszość i tak, wszem i wobec, opowiadał chwałę Pana. Moje życie
to też czas nieustannego powrotu z przeróżnych niewoli, w które wpędza mnie mój grzech do ziemi Bożej łaski, którą
podarował mi Pan w czasie chrztu świętego. Także i mi grozi, że zamiast korzystać z kolejnej szansy powrotu, którą
daje mi Pan, szansy powrotu do siebie, do zażyłej relacji z Nim, ja rozdrapuję grzechowe rany, ciągle wspominam
czasy minione, roztrząsam dawne rzeczy. A kiedy nawet ruszę w powrotną drogę, nim dojdę tam, skąd uprowadził
mnie, wygnał wróg, tyle się na marudzę, na narzekam, na biadolę, że tak kiepska ta droga, ciągle czegoś brakuje, że
zapewne była jakaś krótsza od tej, którą wracam. Kiedy dojdę i znowu znajdę się u siebie, zamiast brać się do roboty,
dalej marudzę, że tyle gruzów, tyle będzie trzeba odbudować, naprawić, uporządkować, że w niewoli wiodło mi się
coraz lepiej, że mogłem tam zostać. Innym razem po powrocie ciągle wmawiam sobie, żem niegodzien takiej łaski,
żem tak wielki grzesznik, zapominając, że Pan przekreślił me przestępstwa, nie wspomina moich grzechów. Czas
skończyć z tym marudzeniem. Czas rozradować się w Panu. Czas swoim życiem, dobrym życiem, owocnym życiem,
opowiadać chwałę Pana. Czas zerwać z mentalnością niewolnika, a odnaleźć się jako syn, wybrany i umiłowany. Czas
porzucić pozorne atrakcje tego świata, czas pożegnać się z "religijną" nudą, nudą Panem Bogiem i Jego sprawami i na
nowo rozentuzjazmować się tym co Boże. Czas wezwać pomocy Pana i ostro zabrać się do roboty. Na modlitwie
podziękuję Panu za moją przeszłość, poproszę o owocne, mądre przeżywanie teraźniejszości i ufne podążanie ku
przyszłości. Podziękuję za czas kończącego się karnawału i poproszę o owocne przeżycie zbliżającego się czasu
Wielkiego Postu.

Środa Popielcowa i Wielki Post
Środa Popielcowa rozpoczyna liturgiczny okres Wielkiego Postu, który trwa 40 dni (nie licząc niedziel). Przygotowuje
nas on do dobrego przeżycia uroczystości Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. W Popielec kapłan posypuje głowy
wiernych popiołem, wypowiadając jednocześnie: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz” lub: „Nawracajcie się i
wierzcie w Ewangelię”. Każdy z nas w tym geście uznaje swoją zależność od Stwórcy i swoją niewystarczalność.
Tradycja posypywania popiołem na znak pokuty sięga VIII stulecia. Od XI zaś wieku zwyczaj ten przyjął się w całym
Kościele. Wtedy też zdecydowano, że popiół będzie pochodził ze spalonych palm poświęconych w Niedzielę Palmową
roku poprzedniego. W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły (od 18 do 60 roku życia). Tego dnia spożywamy trzy
bezmięsne posiłki (jeden do syta i dwa skromniejsze). Owa praktyka pokutna od niepamiętnych czasów obecna jest w
Kościele. Istotą Wielkiego Postu jest autentyczne nawrócenie serca. Wiąże się to z pojednaniem z Bogiem (m.in. w
sakramencie pokuty). Wszyscy potrzebują nawrócenia. Każdy potrzebuje czasu, by zbliżyć się do Boga i otworzyć się

na Jego miłość. Sprzyjają temu m.in. rekolekcje parafialne. W tym szczególnym czasie w kościołach odprawia się w
każdy piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej, w niedziele zaś – nabożeństwo „Gorzkich żali”. Korzystajmy z
liturgicznego bogactwa Wielkiego Postu, prawdziwie nawracając się do Boga.

Siedem słów Pana Jezusa na krzyżu - to nasz Testament! (część 1-sza)
Niejednokrotnie gdy ktoś przeczuwa, że niebawem umrze i chce tym których kocha pozostawić coś po sobie
spisuje testament, a wobec najbliższych wypowiada ostatnie słowa. Im osoba bliższa sercu, tym jego słowa
są cenniejsze i droższe. Kochający noszą w sercu i rozpamiętują ostatnie słowa swoich bliskich. Są one dla
nich światłem, pociechą lub darem na dalsze dni. ...Była godzina trzecia, gdy Go ukrzyżowali...
W ciągu trzech długich godzin ciszy i bolesnego bezruchu - umierający Jezus wypowiedział siedem
ostatnich słów. Wsłuchując się w nie można się dowiedzieć, co Jezus widział, czuł i myślał, co chciał nam
powiedzieć w tych serdecznych słowach u kresu wszystkiego.
Pierwsze słowo Jezusa na krzyżu
"Ojcze, przebacz im, bo nie widzą co czynią"
W pierwszych słowach, jakie Jezus kieruje do Ojca, ogarnia ludzi, których widzi wokoło krzyża. Jezus
widział tłum, który jeszcze raz odrzuca Boże miłosierdzie - żołnierze rzymscy, kapłani i faryzeusze nie
prosili o przebaczenie, a jednak Jezus prosi, aby je uzyskali. Po tak nieludzkim traktowaniu Go, gdy w
strasznym bólu wisiał przybity do krzyża Jezus modli się o przebaczenie dla katów i wrogów. Czyni, to
czego innych uczył - modli się nie tylko za przyjaciół, ale również za prześladowców i bluźnierców. W
prośbie "Ojcze odpuść im" wypowiada Zbawiciel słowa przebaczenia, o których nigdy nie powinniśmy
zapomnieć, gdyż wyrażają one uczucia przepełniające Serce Jezusa to jest miłość i miłosierdzie dla
grzesznych ludzi - dla nas również. Żeby prędzej i łatwiej wyjednać przebaczenie i wysłuchanie tej prośby,
Jezus pomniejsza i usprawiedliwia grzech Swych wrogów: "Bo nie wiedzą co czynią". Wiedzą, że
ukrzyżowali człowieka, ale nie wiedzą, że Boga ukrzyżowali. Przebacza zatem, wszystkim ludziom, jacy
kiedykolwiek byli, są i będą. Przebacza także nam, jeśli tylko wierzymy w to, że grzech przybił Jezusa do
krzyża, bo był to i nasz grzech. Pierwsze słowo Pana Jezusa na krzyżu daje nam więc nadzieję otrzymania
przebaczenia, nawet gdybyśmy byli wielkimi grzesznikami, ale tylko wtedy, gdy i my przebaczymy innym.
Mamy więc być nie tylko słuchaczami Jego słów, ale i wykonawcami Jego Boskiego słowa. Mamy
przebaczać i usprawiedliwiać tych, którzy wobec nas zawinili.
Drugie słowo Chrystusa na krzyżu
"Zaprawdę powiadam ci, dziś ze Mną będziesz w raju"
Razem z Jezusem zostali ukrzyżowani dwaj przestępcy - jeden po prawej, drugi po lewej ręce Zbawiciela.
Dwóch obok Niego ma to samo posłanie - krzyż, ale jakże odmienne nastawienie wobec Chrystusa. Obaj
byli świadkami cierpliwości i spokoju Jezusa. Obaj słyszeli jak modlił się za Swoich wrogów i katów. Obaj
stali przed bramą śmierci. Obydwum została ofiarowana łaska nawrócenia- obydwaj są z Nim, ale w różny
sposób potoczą się ich dalsze losy. Jeden zamknął swe serce i zmarł z bluźnierstwem na ustach, a drugi się
zreflektował. Jezus po prostu spojrzał na łotra, a on zrozumiał wszystko. "Jezu wspomnij na mnie, gdy
pójdziesz do Swego Królestwa" - ta krótka, pokorna wypowiedź w ustach łotra jest wyznaniem wiary.
Uznanie Bóstwa Chrystusa następuje nie wtedy, kiedy czyni cuda, lecz w chwili gdy jest przedmiotem
szyderstwa i wzgardy. Jawny i publiczny hołd otrzymuje Jezus od człowieka, którego po raz pierwszy
spostrzegł przed paroma godzinami. Zawieszony obok na drzewie śmierci zbrodniarz uznaje i wyznaje
swoją winę. Ogłasza niewinność Jezusa i broni przed pełnym złości towarzyszem. Staje się gorliwym
wyznawcą: "Jezu, wspomnij na mnie" - odpowiedź Jezusa: "Dziś ze Mną będziesz w raju". Jest to jedyny
przypadek w Ewangelii, kiedy ktoś zwraca się do Jezusa po imieniu. Dialog Jezusa z łotrem jest Jego
ostatnią rozmową przed śmiercią. Z Maryją ani z Janem nie było rozmowy. Jezus mówił. Oni słuchali. Jezus
powiedział: "Dziś ze Mną będziesz w raju". Dziś! - więc w mgnieniu oka ten człowiek nie tylko otrzymał
odpuszczenie grzechów, lecz także zostaje uświęcony. Pełne nawrócenie bowiem pozwala natychmiast z
ufnością przylgnąć do Ukrzyżowanego. Jezus nam pokazał, że do świętości bardziej potrzeba serca i dobrej

woli niż czasu. Wystarczył przypływ skruchy, aby łotr doznając od Jezusa przebaczenia i usprawiedliwienia
został kanonizowany jako święty przez samego Chrystusa. Łotr wszedł do raju w Wielki Piątek przed
wszystkimi świętymi - oto do czego posłużyła krew Boga. Jest to ostatnie przed odejściem Pana
nawrócenie. Dramatyczna chwila na krzyżu odsłania nam, że właściwie to potrzeba tak mało do uzyskania
przebaczenia- trzeba tylko przyznać się do winy, wyrazić żal i zaufać wielkiemu Miłosierdziu Bożemu.
Jezus pokazuje nam, iż nikt z nas nie odszedł tak daleko od Boga, by znaleźć się poza zasięgiem Jego
Miłości, a On Sam ocenia nas według ukrytej tęsknoty naszego serca i dążeniu za dobrem. Jezus
uświadamia nam, że to tylko On jest jedynym Pośrednikiem między Bogiem i ludźmi, a Krzyż staje się
mostem łączącym ziemię i niebo. Scena na krzyżu powinna nam uzmysłowić, że nie ma grzechu tak
wielkiego, by Bóg go nam nie przebaczył. Nikt więc z nas nie powinien rozpaczać i tracić nadziei, bowiem
nawet późna skrucha może uratować naszą duszę, byle by tylko była silna i szczera.
Trzecie słowo Jezusa na krzyżu
"Niewiasto, oto Syn Twój, Synu, oto Matka Twoja..."
Ukrzyżowany Jezus słabł z każdą chwilą. Konając wypowiedział siedem zdań, w tym jedno do rodzonej
Matki. Świadom zbliżającej się śmierci , patrząc na stojącą pod krzyżem zbolałą Matkę oddaje Ją pod
opiekę Swego najwierniejszego i umiłowanego ucznia. "Niewiasto, oto syn Twój" To stwierdzenie
"Niewiasto", najdotkliwiej uderza w Serce Maryi i Jej macierzyńską czułość, bowiem dla Niej z pewnością
to słowo, mimo zawartego w nim szacunku i uprzejmości brzmi boleśnie. W tym zerwaniu najgłębszych
więzów , Maryja dotarła do samego serca krzyża. Jezus nie nazywa Jej Matką, aby nie ranić Jej ponownie i
aby od tej chwili całą Swą miłość skierowała, ku przybranym dzieciom, czyli nam wszystkim. Tak jakby
chciał Jej powiedzieć, że On umiera za wszystkie dzieci, dlatego Ona ma przyjąć je za swoje . Na słowa
"Oto syn Twój" Maryja nie wzbrania się i jest gotowa przyjąć Wolę Boga. Kolejny raz bez słowa
wypowiada Swoje "Fiat" - niech mi się stanie. W wypowiedzianych słowach: "Oto Matka Twoja" i "Oto
Syn Twój", Jezus łączy dwie swoje największe miłości na ziemi: Niewiastę z Betlejem - Swoją Matkę i
Młodzieńca, który był Jego uczniem i doskonale czuł bicie Jego Serca - czyli Jana. Jezus patrząc na
stojącego pod krzyżem Jana wyznacza mu rolę Opiekuna - był to niewątpliwy zaszczyt, ale i poważny
obowiązek dla Jana. W słowach "Synu, oto Matka Twoja" Jezus ofiarował Janowi i nam Swoją Matkę. Od
tej chwili mocą ostatniej Woli Jezusa, mamy Maryję za Matkę - możemy Jej mówić "Mamo".
I tak w Swoim trzecim słowie na krzyżu Pan Jezus daje nam Swą najmilszą Matkę i chce abyśmy Ją kochali
i uciekali się do Niej z ufnością, bowiem jesteśmy Jej dziećmi i wolno nam liczyć na Jej matczyną opiekę.
Ona zawsze stanie przy nas i nauczy nas "stania pod krzyżem", czy też dochodzenia do Miłości Jezusa.
VII NIEDZIELA ZWYKŁA 19.02.2012R.
W środę rozpoczynamy Wielki Post- czas refleksji nad miłością Boga i naszą odpowiedzią na nią. W Środę
Popielcową Msze św. w naszym kościele o godz. 7.00, 9.00, 16.00- dla dzieci i młodzieży oraz 18.00. Na wszystkich
Mszach będzie obrzęd posypania głów popiołem. Przypominamy, że Środa Popielcowa jest dniem postu ścisłego i
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, tzn. ograniczamy ilość i jakość spożywanego pokarmu. Na terenie Polski
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje w każdy piątek, o ile tego dnia nie wypada uroczystość.
Prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły 14 rok życia, zaś prawem o poście są związane
wszystkie osoby pełnoletnie, aż do rozpoczęcia 60 roku życia. Czas Wielkiego Postu jest tak jak każdy piątek roku (
chyba, że wypada święto) okresem pokuty, w czasie którego osoba wierząca nie powinna organizować i brać udziału
w zabawach. To czas pokuty- postu, modlitwy i jałmużny.
2. Zgodnie z praktyką naszej parafii w poniedziałek i wtorek poprzedzające Środę Popielcową będzie w naszej
świątyni całodzienne wystawienie Najświętszego Sakramentu, od rannej do wieczornej Eucharystii- tzw.
Czterdziestogodzinne Nabożeństwo. Bardzo prosimy Róże Żywego Różańca o adorację Pana Jezusa w
poszczególnych godzinach, tak by zawsze ktoś był w kościele. Plan Adoracji wisi w gablocie, a rozpoczyna się od
8.00 do 17.00. Zachęcamy wszystkich do osobistej adoracji, dzieci, młodzież, dorosłych, poszczególne grupy życia
parafialnego. Myślimy, że każdy może w ciszy, bezpośrednio przed Panem Jezusem, otworzyć swoje serce i umysł
by przemyśleć swoje wielkopostne postanowienia.
3. Nabożeństwa wielkopostne: Drogi Krzyżowe w piątki o godz. 16.15 obowiązkowa dla dzieci i młodzieży
gimnazjalnej, o 17.00 Msza św. i po Mszy św. o 17.30- Droga Krzyżowa dla dorosłych i starszej młodzieży.
Natomiast w niedzielę po Mszy św. o godz. 9.00 będzie Droga Krzyżowa prowadzona przez panów M. Bebaka
i M.Siodłaka.
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W niedziele Wielkiego Postu o godz. 15.00 będziemy rozpoczynać nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem
pasyjnym, na które serdecznie zapraszamy. Po nim Msza św. recytowana, bez kazania. Przypominamy, że naszym
obowiązkiem jest uczestniczenie we Mszy św. i sama obecność na Gorzkich Żalach nie zadość czyni temu nakazowi.
W czwartek, 23 lutego, na Mszy św. wieczornej, modlimy się za przyczyną św. Ojca Pio, z ucałowaniem jego
relikwii. Na modlitwę, z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, zapraszamy już o g. 16.30.
W przyszłą niedzielę, na Mszy św. o g. 11.00 wręczymy i poświecimy książeczki dzieciom klas II-ich.
Dziękujemy parafianom z ul. Zwycięstwa, a byli to: za posprzątanie kościoła i złożenie ofiary. W przyszłą sobotę
o tę posługę prosimy mieszkańców z ul. Zwycięstwa od nr 122 do 128 i od 143 do 151 oraz ul. Wielki Dół.
Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.
INTENCJE MSZALNE 20.02.- 26.02.2012R.

Poniedziałek 20.02.12.
7.00 + Małgorzata Sojka- od Bolków,Kołodziejczyków i Migaczów
17.00 + Eugeniusz Brożek- od sąs. z ul. Lipinki i Koniówki
Wtorek 21.02.12.
7.00 + Władysław Hybel- od sąsiadów Bebaków
17.00 1) + Halina Proksa- od Joanny Kubackiej i Anieli Patucha z rodziną 2) + Wanda Nowak- od Genowefy Musiał
Środa 22.02.12.
POPIELEC
7.00 + Eugeniusz Brożek- od rodziny Majcherczyków 9.00 + Władysław Hybel- od szwagierki Banasikowej z rodziną
16.00 W 80ur. Janiny Żurawik- od córki z rodziną
18.00 + Małgorzata Sojka- od kuzynek
Czwartek
23.02.12.
7.00 1) + Władysław Hybel- od wnuków i prawnuków
2) + Halina Proksa- od Żurawików z Tadziem
17.00 + Izabela Kwiatkowska- od zakładu pogrzebowego Orfeusz
Piątek 24.02.12.
7.00 + Władysław Hybel- od rodziny Palków
17.00 1) + Halina Proksa- od synowej Joanny z rodziną 2) + Tadeusz Braska- od syna i córki z rodzinami
Sobota 25.02.12.
7.00 1) + Władysław Hybel- od chrześniaka Marka z rodziną 2) + Salomea Kuciel- od sąs. z ul. Na Stawach
17.00 + Małgorzata Sojka- od Magdy, Rafała i Blanki
Niedziela 26.02.12
7.00 + Maria i Hieronim Sojka
9.00 + Antoni Proksa 2r.śm.- od brata Władysława z rodziną
11.00 + Mieczysław Mzyk 7r.śm.- od córki z rodziną 15.00 + Małgorzata Sojka- od Barbary i Andrzeja Kępka
18.00 + Michał i Janina Nowak i rodzice z obu stron
INTENCJE MSZALNE 27.02.-04.03.2012R.
Poniedziałek 27.02.12.
7.00 + Halina Proksa- od rodziny Latków 17.00 + Eugeniusz Brożek- od Brózdów i Bryndzów z Łękawicy
Wtorek 28.02.12.
7.00 + Tadeusz Braska- od sąs. z ul. Omturowców
17.00 1) + Władysław Hybel- od żony
2) + Małgorzata Sojka- od sąs. z ul. Rynek, Celników, Zwycięstwa, ks. Sulińskiego
Środa 29.02.12.
7.00 1) + Halina Proksa- od siostrzenicy Barbary z rodziną
2) + Tadeusz Płonka- od sąs. z Koszutskiej i Wygody
17.00 W 40r.śl. pp. Anny i Tadeusza Szumny
Czwartek
01.03.12.
7.00 + Małgorzata Sojka- od rodziny Jaromin i Paszcza
17.00 1) + Władysław Hybel- od córki z rodziną
2) + Izabela Kwiatkowska- od kolegów i koleżanek z dziennikarstwa z Krakowa
Piątek 02.03.12.
7.00 + Halina Proksa- od rodz. Proksów z Żarek
17.00 1) + Kazimierz Żurawik 2) + Małgorzata Sojka- od p. Wojtanowicz z rodziną Kłosków
Sobota 03.03.12.
7.00 1) O zdrowie Norberta Wojtkowskiego
2) + Kazimierz i Władysława Jamróz, Jan i Maria Lipka
17.00 + Kazimierz Łyp i jego rodzice
Niedziela 04.03.12.
7.00 + Kazimierz, Wanda i Bronisława Jachymczyk- od córki Ireny i wnuków z rodzinami
9.00 + Ludwik Pypłacz 25r.śm. i rodzice z obu stron
11.00 + Marek Jachymczyk 1r.śm.
15.00 Chrzty
18.00 + Elżbieta i Wojciech Biel, Kazimierz i Janusz Sojka

