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Zamyślenia nad Słowem Bożym
Jezus powiedział do Nikodema: Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna
Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego,
aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie
posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.
(J 3,13-17)
Cesarz Konstantyn w 355 roku wybudował na Kalwarii monumentalną bazylikę, w której złożył
odnalezione relikwie Krzyża świętego. Dzień jej konsekracji obchodzony jest właśnie jako święto
Podwyższenia Krzyża. Dla nas jest to okazja, by kolejny raz z nadzieją spojrzeć na narzędzie naszego
zbawienia: to na nim nieskończona miłość Boga okazała się silniejsza niż wszelka niegodziwość diabła. Moc
płynąca z krzyża, który jest prawdziwym Drzewem Życia, uwalnia nas od lęku przed cierpieniem i poniżeniem
oraz uzdalnia do całkowitego daru z siebie.

PEREGRYNACJA
Obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwi
Błogosławionego Jana Pawła II

19/20 Październik 2012
Podczas peregrynacji będziemy mogli Jezusowi przychodzącemu do nas
w Cudownym Obrazie oddać naszą cześć, podziękować Mu za udzielone nam łaski oraz
błagać Go o miłosierdzie dla nas i całego świata. Mocno ufamy słowom Pana Jezusa,
wypowiedzianym do świętej Siostry Faustyny Kowalskiej: Obiecuję, że dusza, która
będzie czcić ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad
nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały
(Dzienniczek, 48).
Wiele jest z naszej strony starań o to, by na świecie, a przede wszystkim w naszym
narodzie i w naszych rodzinach, panował prawdziwy pokój i spokój. Pamiętajmy jednak, że Pan
Jezus mówił: Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego (Dzienniczek,
300). Nad tym przesłaniem naszego Boskiego Mistrza chcemy również pochylić się podczas peregrynacji i wprowadzić
je w życie.

Nie zmarnuj szansy!
Misje Święte 14.10 – 18.10 2012r.
Parafia Świętego Krzyża
Jaworzno - Jeleń
Co to są Misje Święte?
To dłuższe rekolekcje o szczególnym charakterze, które odbywają się w kościele katolickim w każdej parafii
zwyczajowo co ok. 10 lat. Jest to czas słuchania nauk misyjnych, codziennych nabożeństw oraz przyjmowania
sakramentów, jak spowiedzi, Eucharystii. Misje św. to nawrócenie się człowieka do Boga i odnowa życia z Bogiem.

Ale w jaki sposób to osiągnąć?
Misjonarze będą głosili Jezusa Chrystusa byśmy uwierzyli w Niego pod wpływem Ducha Świętego. My zaś
mamy dobrowolnie się nawrócić i przyjąć osobiście Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Ważne jest byśmy
dokonali tego we Wspólnocie Kościoła, którą Chrystus ustanowił, aby dać nam środowisko wzrostu wiary, gdzie
doświadczamy wzajemnego braterstwa.
Do kogo adresowane są Misje św., czy do wszystkich parafian, czy do pewnych grup?
Zadaniem misjonarzy podejmujących się głoszenia misji, a także wspólnoty parafialnej, jest: - Ewangelizacja
tych ochrzczonych, którzy utracili żywy sens wiary albo wprost nie uważają się już za członków Kościoła prowadząc
życie dalekie od Chrystusa i Jego Ewangelii. Dla tych ludzi Ewangelia, może stać się "Dobrą Nowiną" przede
wszystkim poprzez innych świeckich chrześcijan, którzy przez ewangeliczny sposób życia i dzielenie się swoim
doświadczeniem wiary staną się jej świadkami. Owocem tej Ewangelizacji jest pozyskanie do komunii z Kościołem
i do wspólnoty parafialnej żyjących do tej pory poza tymi wspólnotami. - Ewangelizacji samej wspólnoty parafialnej
tak by się stała wspólnotą żywego Kościoła. Chodzi tu przede wszystkim o ponowne nawrócenie się do Boga tych,
którzy regularnie uczestniczą w życiu Kościoła i ożywienie ich wiary. Chodzi także o stworzenie nowego modelu
parafii jako wspólnoty nie tylko miejsca, ale przede wszystkim wspólnoty wiary, w której każdy wierzący mógłby
odnaleźć miejsce autentycznego przeżywania i wzrastania w wierze jak również brania odpowiedzialności za rozwój
wspólnoty parafialnej.
Dlaczego przeprowadza się Misje w parafii, czy nie wystarczy zwykłe duszpasterstwo?
Ojciec święty Jan Paweł II mówił w czerwcu 1987: Polska należy do krajów ... gdzie całe grupy
ochrzczonych utraciły żywy sens wiary albo wprost nie uważają się za członków Kościoła, prowadząc życie dalekie
od Chrystusa i potrzebą chwili także w ochrzczonych przed tysiącem lat narodzie polskim. Kościół w pierwszym
rzędzie od was oczekuje, że poświęcicie wszystkie siły, aby głosić prawdę o krzyżu i zmartwychwstaniu Chrystusa
współczesnemu pokoleniu Polaków i przeciwstawić się największej pokusie naszych czasów odrzuceniu Boga –
Miłości. Misje Parafialne muszą więc stawać się terenem misyjnym i w konsekwencji przetwarzać parafię tak, aby ta
stawała się również misyjną, ewangelizującą. Tylko Kościół, który nieustannie odnawia się w Chrystusie, może być
znakiem sprzeciwu wobec tego, co we współczesnym świecie jest niezgodne z wolą Boga. Nowa ewangelizacja to
ponowne odkrycie tego, że poprzez Kościół Bóg troszczy się o całego człowieka.
Co Misje mogą zmienić w życiu parafii?
Misje chcą być przede wszystkim czasem chrześcijańskiej inicjacji do wiary. W jaki sposób? „Wiara rodzi
się ze słuchania” – powiedział św. Paweł. Podstawowym sposobem budzenia do wiary jest przepowiadania słowa
Bożego. Jest to przepowiadanie polegające na jasnym, prostym i bezpośrednim ukazaniu osoby Jezusa Chrystusa,
który zmartwychwstał i żyje w swoim Kościele. Opiera się na przekonaniu, że osoba Jezusa Chrystusa posiada sama
w sobie taką moc przyciągania, a działanie Ducha Świętego uzdalnia ludzkie serca do przyjęcia Go wiarą.
Uczestnicy Misji muszą wtedy stanąć wobec zasadniczego wyboru swojego życia opowiedzenia się za Chrystusem.
Misje same w sobie są rodzeniem się Kościoła. Dla parafii powinien być to czas nowych narodzin. Aby to nowe
życie nie tylko podtrzymać, ale je rozniecać oraz czynić z parafii wspólnotę w misji, konieczne jest doświadczenie
komunii. Tylko w małej grupie można w pełni doświadczyć komunii. Dlatego Misje proponują parafiom rodzenie
małych wspólnot lub podtrzymanie wspólnot, które już istnieją.
Co mogę zrobić, aby Misje parafii były owocne?
Po pierwsze, można podjąć modlitwę w intencji Misji
Po drugie można podjąć refleksję związaną z Misjami

Św. Stanisław Kostka
patron młodych na dzisiejsze czasy
18 września przypada święto patrona polskiej młodzieży – św. Stanisława
Kostki. Urodził się w 1550 r. w Rostkowie k. Przasnysza (diecezja płocka).
W tym roku przypada 435. rocznica jego śmierci. Znany badacz dziejów św.
Stanisława Kostki – ks. kan. Janusz Cegłowski zastanawiał się przy jego grobie
w Rzymie: „Czy dzisiaj, po kilku wiekach od śmierci, może on być światłem,
wskazówką, ostoją w poszukiwaniach, wątpliwościach, zagubieniach czy
decyzjach współczesnej młodzieży... Przez tyle lat wydawało mi się, że Stanisław
Kostka to przeszłość, to historia Kościoła. Myślałem sobie: Co ma dzisiaj do
zaproponowania ten odległy patron młodych, chłopak z XVI stulecia – młodzieży
początku XXI wieku, młodzieży nasyconej kulturą absurdu, konsumpcji, seksu
i zmysłów; kulturą utraty sensu i wyśmiewanej wiary; kulturą brutalności,

przemocy i braku szacunku wobec drugiego człowieka; kulturą niewiary w miłość, w Ojczyznę, w tradycję; kulturą
rozpadających się rodzin i przyjaźni; kulturą samotności i rozpaczy, która wyciąga rękę po narkotyk, alkohol lub
samobójstwo, i kulturą przerażającej pustki”.
W swojej książce zatytułowanej Święty Stanisław Kostka ks. Janusz Cegłowski tak pięknie pisze o naszym
Patronie: „Nie dał się zwieść mirażowi kariery, bogatego i wygodnego życia, przyszłości zabezpieczonej majątkiem
rodziców. Miał odwagę przeciwstawić się panującym modom na życie. Nie chciał tylko wypełniać żołądka, imponować
strojami, uczynić z życia jednej wielkiej rozrywki. Niesamowicie szybko zrozumiał te wszystkie złudzenia, za którymi
często biegniemy, przeskoczył je, odkrył głębię, którą każdy z nas posiada, a która często przez całe życie jest w stanie
uśpienia. Miał swoją klasę, styl. Był silną osobowością. Umiał przeciwstawić się naciskom grupy, być sobą, być
wolnym. Jest to szalenie trudne, zwłaszcza w młodzieńczym wieku. Żył z pasją. To siła zakochania. To nie był
młodzieniaszek, który nie wie, po co żyje, jest znudzony i apatyczny, żądający od innych, a nie dający nic z siebie. Swą
porywającą miłość młodzieńczą skierował do Boga. Nie miał czasu na eksperymenty w poszukiwaniu szczęścia. On
wiedział, że ten świat nie zaspokoi jego tęsknot, że prędzej czy później poczułby się oszukany lub zawiedziony.
Uwierzył w miłość Boga do niego i całym sobą Bogu odpowiedział. Miał pewnie świadomość, że charakter – to nie
tylko sprawa dziedziczenia cech po przodkach, nie tylko wpływ środowiska, ale to również praca nad jego
kształtowaniem. Stawać się dojrzałym człowiekiem – to podjąć trud rozwoju. Nie był mięczakiem, który mówi: taki już
jestem, a zło usprawiedliwia słabością, obwinia innych, oskarża warunki, historię... Był czujnym ogrodnikiem
wyrywającym chwasty słabości i grzechu, aby wyrosły piękne kwiaty i owoce. Młodość dla niego to była świadomość
możliwości cudownego wzrostu, to rozpoznanie rzeźby, która ma się wyłonić ze wspaniałej bryły marmuru, to decyzja
na to, komu zaufam i kto będzie moim Mistrzem. A jeśli zajdzie potrzeba, to post i modlitwa...” (s. 6-7).
Postacią młodego Świętego z Rostkowa zafascynowany jest też Ojciec Święty. 13 listopada 1988 r. Papież Jan
Paweł II rozpoczął drugie dziesięciolecie swojego Pontyfikatu modlitwą na rzymskim Kwirynale, klęcząc przy
sarkofagu polskiego świętego – Stanisława Kostki. Do zebranych gości Namiestnik Chrystusa wypowiedział wiele
osobistych myśli i przeżyć. Powiedział wtedy m.in.: „«Żyjąc krótko, przeżył czasów wiele». Wszyscy znamy te słowa,
które stanowią syntezę życia naszego Świętego, postaci doprawdy niezwykłej: w tak niedługim czasie zdołał osiągnąć
ogromną dojrzałość powołania chrześcijańskiego i zakonnego. Ten święty patron młodzieży polskiej towarzyszył mi od
dawna, w czasach młodości i potem, stale. Towarzyszył mi w Rzymie, gdy byłem studentem w położonym niedaleko
stąd Kolegium Belgijskim. Prawie każdego dnia przychodziłem szukać u niego duchowego światła i pomocy (...).
Jego krótka droga życiowa z Rostkowa na Mazowszu przez Wiedeń do Rzymu była jak gdyby wielkim biegiem na
przełaj do tego celu życia każdego chrześcijanina, jakim jest świętość. Kiedy znajdujemy się wobec tej niezwykłej
postaci, myśli nasze podążają natychmiast do młodych całego świata (...). Tak, św. Stanisław miał trudną młodość,
mimo że był z bardzo bogatego rodu, arystokratycznego, prawie królewskiego, miał trudną młodość. Młodzi dzisiaj
mają w Polsce trudną młodość, czasem wydaje mi się, że nie potrafią sprostać wyzwaniom, czasem szukają wyjścia
poza Ojczyzną. Dla wszystkich: i tych, co odchodzą z Ojczyzny, i tych, co zostają, niech św. Stanisław Kostka będzie
patronem – patronem trudnych dróg życia polskiego, życia chrześcijańskiego. Szukajmy u niego stale wspomożenia dla
całej młodzieży polskiej, dla całej młodej Polski”. Te słowa Jana Pawła II pozostają aktualne do dziś. Zatem –
św. Stanisław Kostka jest idealnym patronem dla młodych na dzisiejsze trudne czasy. To nie jest papierowy bohater.
Ks. Jan Augustynowicz

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA 16.09. 2012.
1.

Nasza Wspólnota Parafialna przeżywa dzisiaj uroczystość odpustową. Niech krzyż będzie czytelnym znakiem
naszej świętej wiary, zarówno ten wiszący w naszym domu, jak i stojące na terenie naszej parafii.
Tu pragniemy podziękować tym wszystkim, którzy dbają o krzyże i kapliczki znajdujące się w różnych
miejscach parafii. Suma Odpustowa o g. 11.00.

2.
3.

W środę na Mszę św. o g. 18.00 zapraszamy rodziców dzieci klas II-ich.

4.
5.

W środę na godzinę 19.00 zapraszamy na spotkanie biblijne na nasza aulę.

6.

Dziękujemy parafianom z ul. 700-lecia za posprzątanie kościoła, a byli to: Ewa Kuczowicz i Barbara Majewska
oraz za złożenie ofiary na kwiaty w kwocie 20 zł. W przyszłą sobotę o tę posługę prosimy mieszkańców
z ul. 700-lecia- druga połowa.

7.

W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej Wspólnoty + Czesławę Możdżeń z ul. Witkiewicza. Prośmy
Boga o niebo dla niej.

W piątek na g. 19.00 zapraszamy na Eucharystię i spotkanie modlitewne w ramach przygotowania do
peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii bł. Jana Pawła II. Także w piątek swoje imieniny obchodzi
ks. Tomasz. Polecajmy Go Bogu w naszych modlitwach. Msza św. w Jego intencji o g. 19.00.
W niedzielę 23.09. modlimy się do Boga za przyczyną św. Ojca Pio, z ucałowaniem Jego relikwii, na Mszy św.
o g. 7.00.

8.
9.

Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.
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 17.09.- 23.09. 2012R.

Poniedziałek 17.09.12
7.00 + Władysława Giza- od sąs. z ul. Wawrzyńskiej
18.00 + Fryderyk Baran 48r.śm.- od syna Adama z rodziną
Wtorek 18.09.12
7.00 + Kazimiera Pluta- od Stanisława
18.00 1) + Józef, Józefa i Albin Banasik, Stefan Parszywka i rodzice
2) + Jan 10r.śm. Alfreda 1r.śm. Czak i rodzice z obu stron
Środa 19.09.12.
7.00 + Andrzej Smalcerz- od brata Pawła z rodziną i rodziny Glanc
18.00 1) Z Koła RM
2) Maria i Edmund Sojka
Czwartek 20.09.12
7.00 + Salomea Kula- od siostry Jochymek z rodziną
18.00 + Maria Proksa- od koleżanek i kolegów ze szkoły podstawowej
Piątek 21.09.12
7.00 1) + Władysław Smalcerz 10r.śm., rodziców i teściów- od żony
2) + Józef Hacuś- od ucz. pogrzebu
19.00 1) W 2r.ślubu Dagmary i Łukasza
2) Z r. im. Ks. Tomasza
Sobota 22.09.12
7.00 + Kazimiera Jania i jej rodzice- od sąsiadki z córką
18.00 + Wanda Zubel- od sąsiadów z ul. Kunickiego i Wygoda
Niedziela 23.09.12
7.00 + Eugeniusz i Władysława Pluta, Walenty i Julia Komandera
9.00 + Salomea i Edmund Radwańscy- od dzieci
11.00 + Anastazja Głogowska 1r.śm.- od córki z rodziną
15.00 W 1r. śl. Anny i Marcina Żurawik- od rodziców 18.00 + Franciszek Proksa 2r.śm.- od żony i dzieci
INTENCJE MSZALNE 24.09.- 30.09.2012R.
Poniedziałek 24.09.12r.
7.00 + Józef Hacuś- od chrześnicy Joli z rodziną
18.00 + Maria Proksa- od chrzestnej z rodziną
Wtorek 25.09.12.
7.00 + Salomea Kula- od ucz. pogrzebu
18.00 + Kazimiera i Bronisław Noszczyńscy oraz Anna i Aleksander Skóra
Środa 26.09.12r.
7.00 + Andrzej Smalcerz- od ucz. pogrzebu
18.00 O zdrowie i bł. Boże w dniu urodzin
Czwartek 27.09.12r.
7.00 + Andrzej Smalcerz- od Doroty Lichosyt
18.00 + Maria Proksa- od chrześnicy Marty z rodziną
Piątek 28.09.12r.
7.00 + Andrzej Smalcerz- od Agaty i Rafała Bochaczyk
19.00 1) + Bronisław Gołas w 14r.śm. i rodzice z obu stron
2) + Ewelina Słupińska- od kuzynki Bernadetty
Sobota 29.09.12r.
7.00 Z Róży św. Michała Archanioła
12.00 Msza ślubna Małgorzata Budak- Artur Banasik
15.00 Msza ślubna Dorota Humenicka- Bartosz Dolinowski
18.00 + Ferdynand Zubel- od Alfreda i Mariana Zubel z rodzinami
Niedziela 30.09.12r.
7.00 + Tadeusz Bieniek 2r.śm- od żony i dzieci z rodzinami
9.00 + Jan Nocoń 12r.śm. i rodzice- od żony z rodziną
11.00 + Bronisław i Henryka Palczyńscy
15.00 Roczek Maja Noworyta- od dziadków Noworytów
18.00 + Maria Sawina- od męża i córek z rodzinami

