GŁOS
PARAFIALNY
Parafia p.w. Świętego Krzyża w Jaworznie-Jeleniu
ul. Zwycięstwa 33 43-608 Jaworzno
konto: 95 1020 2528 0000 0502 0157 8137
Numer 106 02 września 2012 http://www.parafiajelen.pl e-mail:gazetka.jelen@op.pl
Kancelaria Parafialna czynna: wtorek:

1600 – 1730

czwartek: 1600 – 1730

sobota:

830 - 1000

Biblioteka Parafialna : w każdą środę 1600 - 1800
Zamyślenia nad Słowem Bożym
Zebrali się u Niego faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli,
że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie obmytymi rękami. Faryzeusze bowiem,
i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść.
I /gdy wrócą/ z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych /zwyczajów/, które przejęli
i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali Go więc
faryzeusze i uczeni w Piśmie: Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą
nieczystymi rękami? Odpowiedział im: Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest
napisane: Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno,
ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji,
/dokonujecie obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych podobnych rzeczy czynicie/. Potem przywołał
znowu tłum do siebie i rzekł do niego: Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumiejcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz
w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka
nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa,
cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło
z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. (Mk 7,1-8.14-15.21-23)
Na czym polega prawdziwa religijność? Czy wystarczy przychodzić do kościoła, przyjmować
sakramenty, znać podstawowe prawdy wiary? Św. Jakub daje nam dziś dwa kryteria: miłosierdzie wobec
potrzebujących i nieuleganie wpływom środowiska. Kto z nas jednak potrafi tak żyć, opierając się tylko na
własnych siłach? Widząc swoją ludzką słabość, szczerze módlmy się do Boga, aby On sam umacniał w nas to,
co dobre, i troskliwie strzegł tego, co umocnił.

Czym jest KRZYŻ?
Krzyżu, błogosławieństwo ziemi,
W tobie zbawienie i nadzieja;
Byłeś hańbiącej śmierci znakiem,
Teraz do niebios jesteś bramą
Okres Wielkiego Postu jest czasem szczególnej przemiany życia
i pogłębienia wiary. W tym okresie w sposób szczególny adorujemy
krzyż, na którym Nasz Zbawiciel „oddał ducha”. Krzyż Święty jest
bowiem znakiem zbawienia, miłości Boga i chrześcijańskiej nadziei.
Relikwie Drzewa Krzyża Świętego to najcenniejsze pamiątki Męki
Pańskiej. Jest to również dobry moment do przybliżenia historii kultu
relikwii Drzewa Krzyża Świętego.
Krzyż na którym umarł Chrystus, został po Jego śmierci
wrzucony do cysterny wydrążonej w skale u stóp wzniesienia Golgoty.
Z „Historii Kościoła” dowiadujemy się, że Apostołowie i pierwsi

chrześcijanie w gminie jerozolimskiej otaczali kultem miejsce, w którym Jezus został ukrzyżowany, a zwłaszcza Jego
grób. Pomimo zniszczenia Jerozolimy przez wojska cesarza Tytusa w 70 r., kult ten trwał nadal, aż do wybuchu w 131 r.
drugiego powstania żydowskiego. W 135 r. Jerozolima została zdobyta, a powstanie żydowskie zdławione. Gmina
chrześcijańska, ze względu na swoje pochodzenie i skład etniczny musiała opuścić Jerozolimę.
Na gruzach świętego miasta cesarz Hadrian założył nowe, z układem urbanistycznym typowym dla miasta
rzymskiego, które nazwał Aelia Capitolina. Na rozkaz cesarza miejsce kultu żydowskiego zostało zamienione w centra
kultu pogańskiego. Cześć, jaką chrześcijanie otaczali miejsce ukrzyżowania Chrystusa i Boży Grób, musiała być znaczna,
skoro i te miejsca zostały przekształcone na ośrodki pogańskiego kultu. Na wzniesieniu Golgoty Rzymianie zbudowali
Forum i Kapitol z posągami bóstw – w miejscu Grobu Chrystusa stanął posąg Jowisza, natomiast na Golgocie statua
Wenery.
Po przyznaniu chrześcijanom, w 313 r. przez cesarza Konstantyna Wielkiego pełnej wolności religijnej,
wierzący w Chrystusa przystąpili do odszukania krzyża, oraz miejsc, gdzie umarł i zmartwychwstał Nauczyciel. Jednym
ze świadectw odszukania Krzyża Świętego jest wspomniane już dzieło Sokratesa Scholastyka pt.: „ Historia Kościoła”.
Scholastyk podaje w nim wiadomości o pielgrzymce cesarzowej Heleny około 326 r. W relacji tej przedstawia
wydarzenia związane z odnalezieniem przez św. Helenę nie tylko Golgoty, lecz także krzyży do których przybici byli
Jezus i dwaj łotrowie:
(...) Matka cesarza dowiedziała się o tym wszystkim. Kiedy więc kazała usunąć posąg bóstwa, wybrać ziemię
z tego miejsca i oczyścić je z nawarstwień, znajduje trzy krzyże w grobie: jeden najświętszy, na którym rozpięto kiedyś
Chrystusa, dwa inne natomiast - na których zmarli ukrzyżowani z nim łotrowie. Równocześnie znaleziono także tabliczkę
Piłata, na której obwieścił on w różnych językach i za pośrednictwem różnych alfabetów, że ukrzyżowany Chrystus był
królem żydowskim. A ponieważ nie było pewności co do tego, który ze znalezionych krzyży jest poszukiwanym Krzyżem,
nie byle jakie zmartwienie przeżywała matka cesarza. Wkrótce jednak usuwa powody smutku biskup Jerozolimy, noszący
imię Makary. Rozprasza on wątpliwości, idąc za światłem wiary. Prosi bowiem Boga o znak i otrzymuje go. A znak ten
był taki: pewna kobieta, jedna z mieszczanek Konstantynopola, od dawna ciężką złożona chorobą, bliska już była śmierci.
Rozkazał tedy biskup, by do łoża umierającej przyniesiono kolejno każdy z trzech krzyży: wierzył on niezłomnie,
że kobieta wyzdrowieje, jeśli dotknie świętego Krzyża. I nie zawiódł się w swej nadziei. Kiedy bowiem przynoszono jeden
po drugim krzyże, nie będące drzewem Męki Pańskiej, kobieta w dalszym ciągu bliska była śmierci, tak jak i poprzednio.
Skoro jednak wniesiono trzeci krzyż, ten prawdziwy, umierająca natychmiast nabrała sił i całkowicie wróciła do zdrowia.
W ten sposób odnalezione zostało drzewo Krzyża Świętego”. (Przekład niniejszego fragmentu zaczerpnięto z książki
Sokrates Scholastyk, 1986, „Historia Kościoła 1”, 17, tłum. S. Kazikowski, IW PAX, s. 109-110).
Największą część relikwii Krzyża Świętego cesarzowa Helena przekazała do sanktuarium Grobu Świętego
w Jerozolimie, drugi fragment przesłała do Konstantynopola, a trzecią część przywiozła do Rzymu wraz z innymi
relikwiami Męki Pańskiej i ziemią z Golgoty.
Już w 348 r. biskup Jerozolimy Cyryl zapisał, że relikwiami Krzyża Św. jest „zapełniony cały świat”,
zaś Jan Chryzostom pod koniec IV w., odnotował, że chrześcijanie nosili na szyi cząstki krzyża oprawione w złoto.
Relikwie Krzyża Św. odgrywały istotną rolę zwłaszcza podczas wielkopiątkowej liturgii adoracji Krzyża św., którą
obchodzono w Jerozolimie już w IV w. Na pamiątkę znalezienia relikwii wprowadzone zostało święto Podwyższenia
Krzyża Św. (Exaltatione s. Crucis), które obchodzono 14 września w Jerozolimie i w kościołach, w których
przechowywano relikwie Krzyża.
W 614 roku Palestyna została zdobyta przez wojska perskie pod wodzą Cosroe II. Persowie spalili wszystkie
kościoły w Jerozolimie, zamordowali ponad 26 tys. chrześcijan, 35 tys. wzięli w niewolę, a w końcu z miasta wywieźli
srebrną skrzynię z relikwiami Drzewa Krzyża Świętego. W 622 r. cesarz Herakliusz wyruszył z Konstantynopola przeciw
Persom i 3 maja 628 r. odzyskał cenne relikwie. Jeszcze w tym samym roku udał się do Jerozolimy i tu w uroczystej
procesji złożył relikwie Drzewa Krzyża Świętego w bazylice Grobu Bożego.
Ze względu na stałe zagrożenie kolejnymi wojnami, relikwie Drzewa Krzyża Świętego zostały podzielone na
tysiące drobnych cząstek i rozesłane do wielu świątyń poza Ziemią Świętą. Obok Jerozolimy największymi cząstkami
szczyciły się kościoły w Konstantynopolu, Aleksandrii, Antiochii, Edessie, Gruzji, Damaszku, Rzymie, Poitiere,
na Krecie i na Cyprze.
Często dochodziło do kradzieży, a w późniejszym czasie do handlu relikwiami Męki Pańskiej i świętych.
Wspomina o tym już pielgrzymująca w IV wieku do Ziemi Świętej Egeria w „Itinerarium”, informując że kiedy wierni
adorowali relikwię Krzyża Św. w Bazylice Grobu Bożego „ktoś odgryzł i skradł kawałek ze świętego drzewa”.
Warto również podkreślić, że już pod koniec VII w. rozwinął się na Zachodzie kult liturgiczny relikwii Drzewa Krzyża
Świętego związany z uroczystością Podwyższenia Krzyża Św., a w następnym stuleciu również ze świętem Znalezienia
Krzyża Świętego.
Kiedy w kolejnych wiekach rozwinął się ruch pielgrzymkowy do Ziemi Świętej, wracający z Jerozolimy
pielgrzymi zabierali do swych rodzinnych miejscowości wiele relikwii, zwłaszcza Drzewa Krzyża Świętego, cząstki skały
z Grobu Chrystusa, oraz ziemię z grobu Chrystusa i miejsca Wniebowstąpienia Zbawiciela. Odbycie pielgrzymki do
Ziemi Świętej nie było jednak dla wszystkich możliwe ze względu na znaczną odległość, koszta i różne
niebezpieczeństwa. Wielu jednak chrześcijan pragnęło uzyskać odpusty, jakie zyskiwali pielgrzymi w miejscach świętych
w Palestynie, a także uczcić relikwie z Ziemi Świętej. Z tego powodu, w Europie powstała idea tworzenia zastępczych
sanktuariów, w których wierni mogli uczestniczyć w obrzędach, które nawiązywały do obrzędów sprawowanych
w Palestynie, pomodlić się przed relikwiami Męki Pańskiej i uzyskać odpusty Ziemi Świętej. Do pierwszych sanktuariów

Pańskich poza Ziemią Świętą należały kościoły, w których przechowywano relikwie związane z życiem, męką i śmiercią
Chrystusa.
Kult relikwii Drzewa Krzyża Świętego, a także kult narzędzi związanych z Męką Chrystusa był
charakterystycznym elementem religijności chrześcijaństwa zachodniego w okresie wypraw krzyżowych. Arma Christi,
uważano wówczas za „ozdobę Kościoła” i „leki świata”. Obecnie największą część Krzyża Świętego posiadają m.in.:
rzymskie bazyliki św. Piotra i Świętego Krzyża Jerozolimskiego, katedra św. Michała i Guduli w Brukseli, katedra Notre
Dame w Paryżu, opactwo cysterskie w Heiligenkreuz w Austrii, oraz katedry
w Pizie i Florencji.
W Polsce relikwie Krzyża Świętego znajdują się w wielu świątyniach
m.in. na Świętym Krzyżu, w Lublinie, Elblągu, Boćkach, Częstochowie,
Krakowie, Łomży, Owińskach, Pabianiacach, Pacanowie, Pakości, Pińczowie,
Przeworsku, Włocławku i Zamościu. Należy zaznaczyć, że w naszym kraju
funkcjonuje obecnie sześć sanktuariów Relikwii Drzewa Krzyża Świętego, które
znajdują się na Świętym Krzyżu, w Elblągu, Lublinie, Jeleniej Górze, Klebarku
Wielkim oraz Wałbrzychu.
Pamiętajmy więc, nie tylko w okresie Wielkiego Postu, ale w każdym
dniu naszego życia, o słowach św. Pawła skierowanych do Koryntian: „Nauka
bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla
nas, którzy dostępujemy zbawienia”. W trudnych chwilach naszego życia
przypomnijmy sobie zaś fragment pieśni:
„W krzyżu osłoda, w krzyżu ochłoda,
Dla duszy, smutkiem zmroczonej.
Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie,
W boleści sercu zadanej”

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 02.09.2012R.
1. Jutro rozpoczęcie roku szkolnego. Zapraszamy na Mszę św. o g. 7.30 dzieci, młodzież gimnazjalną, szkół średnich,
nauczycieli i rodziców.
2. Zapraszamy ministrantów, kandydatów na ministrantów, byśmy na nowo odnaleźli się w służbie na rzecz całej
parafii. Przypominamy, że młodzież gimnazjalna i ze szkół średnich przychodzi w niedzielę na Mszę św.
na godz. 9.00. A w związku ze zbliżającym się Bierzmowaniem, które odbędzie się 28 października, młodzież
przygotowująca się do tego Sakramentu, będzie miała swoje spotkania w niedzielę po Mszy św. o g. 9.00.
Natomiast dzieci ze szkoły podstawowej oraz młodsze przychodzą na godz. 11.00. Zbiórka ministrantów w sobotę
o g. 10.00.
3. W sobotę, 8 września, święto Narodzenia NMP- MB siewnej. Okazja do poświęcenia ziarna siewnego na rannej
Eucharystii.
4. W najbliższą sobotę i niedzielę odbędą się na auli o g. 9.00, spotkania o miłości, w ramach kursu
przedmałżeńskiego. Serdecznie zapraszamy narzeczonych.
5. W nadchodzącym tygodniu będziemy przeżywać I czwartek miesiąca- modlimy się o powołania kapłańskie
i zakonne; w I Piątek- wynagradzamy Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy nasze i całego świata. Okazja
do spowiedzi codziennie przed ranną Mszą św. i od godz. 15.00. Adoracja Najświętszego Sakramentu od
godz. 15.00. Odwiedziny chorych w piątek od godz. 8.30.
6. Dziękujemy parafianom z ul. Wygoda, a byli to: Aleksandra, Piotr i Urszula Borończyk, Józefa Bigaj, Krystyna
Purat, Wanda Brożek, Aleksandra i Krystian Józefiak, Michał Gatnar, Władysława Pluta za posprzątanie kościoła
i do kwiatów dołożyła się Janina Borończyk, co dało 50 zł. W przyszłym tygodniu prosimy o tę posługę
mieszkańców z ul. Wygoda od 18 do 4 i od 7 do 1.
7. Zbliża się czas peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego i Relikwii bł. Jana Pawła II w naszej parafii. W ramach
przygotowania do tych wydarzeń zapraszamy na „ wieczorne piątki” przed peregrynacją, na których będziemy
rozważali tematykę Miłosierdzia Bożego i osobę Jana Pawła II. Rozpoczęcie Mszą św. o g. 19.00, zakończenie
Apelem Jasnogórskim o 21.00. Tak będzie przez 6 kolejnych piątków. W najbliższy piątek spotkanie
poprowadzi Krąg Biblijny. Dokładne informacje będą rozniesione wraz z życzeniami odpustowymi w tym
tygodniu.
8. A za dwa tygodnie, 16.09., będziemy przeżywali Uroczystość Odpustową w naszej Parafii. Od 14.10. do 19.10.
odbędą się Misje Parafialne, które zakończy peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego.
9. Przypominamy: Kancelaria parafialna czynna będzie we wtorki i czwartki w godz. 16.00-17.30.a w sobotę
od 8.30- do 10.00.W kancelarii załatwiamy sprawy związane ze chrztem, ślubem, sprawy cmentarne, różnego
rodzaju zaświadczenia. Natomiast , jeśli chodzi o wezwanie do chorego lub załatwienie pogrzebu, czy w innych
ważnych sprawach jesteśmy do dyspozycji.
Do biblioteki parafialnej zapraszamy w środy w godz.16 - 18.00.
Przypominamy, iż chrztów udzielamy w pierwszą niedzielę miesiąca na Mszy św. o g. 15.00, natomiast za
roczne dzieci(tzw. roczki) modlić się będziemy w drugą niedzielę miesiąca o g. 11.00.

INTENCJE MSZALNE 03.09.-10.09.2012R.
Poniedziałek 03.09.12.
7.00 + Ferdynand Zubel – od wnuczki z mężem i prawnukiem 7.30 Na rozpoczęcie roku szkolnego
18.00 + Ewelina Słupińska – od koleżanek z klasy i wychowawczyni
Wtorek 04.09.12.
7.00 + Kazimiera Pluta – od uczestników pogrzebu
18.00 1) + Ewelina Słupińska – od kolegów i koleżanek 2) + Salomea Kula – od Stanisławy Bożek z rodziną
Środa 05.09.12.
7.00 1) + Maria Proksa – od Kępków z rodziną 2) + Ludwik Sojka i syn Stanisław
18.00 1) + Eugeniusz Dubiel 16 rocznica śmierci 2) + Marian Kędzierski – od Radko i Gryzło
Czwartek 06.09.12.
7.00 + Ferdynand Zubel - od ucz. pogrzebu
18.00 1) + Andrzej Smalcerz – od rodziny Trojanów z ojcem 2) + Justyna i Jan Głodek
Piątek 07.09.12.
7.00 + Aleksander Garus – od sąsiadów z ul. 700-lecia
19.00 1) + Ferdynand Zubel – od Bisagów z rodziną
2) + Ewelina Słupińska – od kolegów i koleżanek z osiedla Sobieski - Górka
Sobota 08.09.12.
7.00 + Maria Proksa – od sąsiadów z ul. Na błoniach
14.00 Msza ślubna Agata Lubina – Wojciech Nawrocki
15.00 Msza ślubna Dominika Bartyzel – Dawid Zięba
16.00 Msza ślubna Justyna Chwirut – Krzysztof Operskalski
18.00 + Stanisław Wartała 8 rocznica śmierci od żony
Niedziela 09.09.12.
7.00 + Maria i Stanisław Sojka – od córki Stanisławy z mężem
9.00 1) + Adam Boba, córka Mieczysława, wnuk Sławomir, zięć Edward
2) + Henryk Czyż 1 rocznica śmierci od żony z rodziną
11.00 Roczki: Alicja Małgorzata Werner; w 2 urodziny Angeliki Dyląg
15.00 + Irena Pluta
18.00 + Janina Kosut
INTENCJE MSZALNE 10.09.-16.09.2012R.
Poniedziałek 10.09.12.
7.00 + Maria Proksa – od sąsiadów z ul. Lipinki i Koniówki
18.00 + Ewelina Słupińska – od kolegów i koleżanek
Wtorek 11.09.12.
7.00 1) + Andrzej Smalcerz – od Teodora Lichosyt 2) + Salomea Kula – od swatowej Janiny
18.00 Dziękczynna w 30 rocznicę ślubu Józefa i Jadwigi
Środa 12.09.12.
7.00 + Kazimiera Pluta – od znajomych
18.00 1) + Ferdynand Zubel – od córek z rodzinami 2) + Apolonia i Jan Proksa – od córki z rodziną
Czwartek 13.09.12.
7.00 + Andrzej Smalcerz – od brata Henryka z rodziną
18.00 1) + Aleksander Garus – od sąs. z ul. 700-lecia 2) + Helena 9 r. śm. i Karol Bańkowscy i rodzice z obu stron
Piątek 14.09.12.
7.00 + Salomea Kula – od Róży Niepokalanego Serca NMP
19.00 1) + Kazimiera Pluta – od syna Andrzeja z rodziną 2) + Ewelina Słupińska – od kolegów i koleżanek
Sobota 15.09.12.
7.00 1)+ Maria Proksa – od Ireny Wielechowskiej i Elżbiety Smalcerz z rodzinami
2) + Andrzej Smalcerz – od Grażyny Czekalla z rodziną
15.00 Msza ślubna Marzena Czuba – Sławomir Golczyk
18.00 + Tadeusz Larysz w 11 rocznicę śmierci od syna z rodziną
Niedziela 16.09.12.
7.00 + Mieczysław Kański w 5 rocznicę śmierci – od żony z rodziną
9.00 W 20 rocznicę ślubu pp. Marioli i Rafała Figiel – od rodziców
11.00 1). Za Parafian 2). W 60 rocznicę ślubu pp. Kazimiery i Jana Żurawik
15.00 + Stanisław Proksa – od Janka z rodziną
18.00 + Janina Prochaska – córki i syna

