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Zamyślenia nad Słowem Bożym
Jezus powiedział do swoich uczniów: "W owe dni, po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego
blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna
Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich
wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie się
przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak
i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę powiadam wam: Nie
przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Lecz
o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec". Mk 13,24-32
Co będzie najważniejsze "w owe dni", w związku z końcem świata? Czy wielki ucisk? Zaćmione słońce? Księżyc
pozbawiony blasku? A może spadające gwiazdy z nieba, którego moce zostaną wstrząśnięte? Najważniejszy będzie Syn
Człowieczy przychodzący w obłokach z wielką mocą i chwałą. Reszta to dodatki. Czy o tym pamiętam? Czy pamiętam,
że także w mojej codzienności najważniejszy jest Pan Jezus przychodzący z mocą w swoim słowie, w sakramentach, w
drugim człowieku? Reszta to mniej lub bardziej ważne dodatki. Czy te dodatki nie przysłaniają mi tego co
najważniejsze, Pana Jezusa? Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii odsyła nas, w naszej niewiedzy i niepewności, do
nietypowego autorytetu, autorytetu drzewa figowego. Można by powiedzieć do autorytetu i "wiedzy" zawartej w
otaczającym nas świecie przyrody. Wnikliwa obserwacja zjawisk w tym świecie zachodzących pozwala człowiekowi
przewidzieć pewne wydarzenia, zjawiska, które mogą nastąpić. I tak prognozujemy pogodę, ostrzegając przed
sztormami, tajfunami i innymi kataklizmami lub zapowiadając dobrą pogodę. Po pewnych zmianach w przyrodzie
poznajemy zbliżające się pory roku. Panu Jezusowi chodzi, aby te doświadczenia zdobyte w temacie obserwacji świata
przyrody przenieść i wykorzystać w przestrzeni naszego życia duchowego, którego jednym z elementów jest
wydarzenie powtórnego przyjścia Pana czyli końca świata. Zbawiciel podpowiada, że pewne zjawiska zachodzące w
przyrodzie mogą z dużym prawdopodobieństwem wskazywać, że Jego powrót jest już bliski, że za chwilę usłyszymy
Go jak zapuka do naszych drzwi. Czy doświadczenia zaczerpnięte z mojej obserwacji świata, który mnie otacza,
pomagają mi w życiu, także w życiu duchowym? Pan Jezus po raz kolejny przypomniał Ci, że rok, dzień, miesiąc,
godzina końca świata jest tajemnicą samego Boga. Pomodlę się za moich drogich zmarłych i o dar gotowości na mój
"mały" koniec świata czyli śmierć.

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 25 listopada
Uroczystość Chrystusa Króla wprowadził Pius XI encykliką Quas primas, 11
grudnia 1925 r.
W odnowionej liturgii uroczystość jest obchodzona w ostatnią, XXXIV,
niedzielę w ciągu roku, dla zaznaczenia, że Chrystus Król zamyka, jako Pan
historii, ludzkie dzieje i do Niego należy "ostatnie słowo" w sprawach świata.
Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego
stworzenia - wszechświata. Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej
godności. On jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie
tytułu ma absolutną władzę.
Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada. Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym

od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów.
Ono już istnieje w Kościele, choć jeszcze nie zostało do końca wypełnione. Dlatego właśnie w codziennej
modlitwie, którą zostawił nam sam Chrystus, wołamy z nadzieją: Przyjdź królestwo Twoje!
Modlitwa powszechna
Boże, "który lat tysiące codziennie gasisz i zapalasz słońce",
wysłuchaj nasze błagania w uroczystość Twego Syna, Chrystusa Króla.
Chryste Królu, Ty zachowujesz wszystkich i wszystko w istnieniu.
Przyjdź Królestwo Twoje.
Chryste Królu, Ty pojednałeś wszystkich w Sobie, umocnij w jedności ludy ziemi.
Przyjdź Królestwo Twoje.
Chryste Królu-Pasterzu, odszukaj zagubionych, odnów upadłych, wezwij tych, co odeszli, umocnij słabych.
Przyjdź Królestwo Twoje.
Chryste, Królu pokoju, połóż kres wojnom, użycz pokoju narodom świata.
Przyjdź Królestwo Twoje.
Chryste Królu Zmartwychwstały, daj wiernym zmarłym udział w chwale Twego zmartwychwstania.
Przyjdź Królestwo Twoje.
Boże pokoju i łaski, przez wstawiennictwo Twojego Syna - Króla Wszechświata, odnów nas w miłości i
pokoju.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Listopad – módlmy się za zmarłych
Listopad jest miesiącem niezwykłym. Jest to czas, w którym częściej wspominamy naszych bliskich zmarłych i
jednocześnie zastanawiamy się nad celem naszego życia, doświadczając jego przemijalności i uświadamiając sobie
konieczność śmierci. Jest to jednak przede wszystkim czas, w którym w sposób szczególny wyrażamy naszą wiarę w to,
że śmierć nie jest końcem naszego życia, lecz bramą prowadzącą do Nieba, gdzie wraz z tymi, którzy wcześniej niż my
weszli do Niebieskiej Ojczyzny, pragniemy wychwalać Boga w Trójcy Świętej Jedynego.
Ten niezwykły czas rozpoczyna się Uroczystością Wszystkich Świętych – dniem pełnym nadziei i chrześcijańskiej
radości. W tym dniu czcimy bowiem wszystkich, którzy są już w Niebie, którzy oglądają Boże oblicze. Są to nie tylko
te osoby, które zostały oficjalnie uznane przez Kościół świętymi czy błogosławionymi, lecz również rzesze osób, które
żyjąc pobożnie, zasłużyły sobie na szczęście wieczne.
Po Uroczystości Wszystkich Świętych tj. 2 listopada obchodzimy Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. W
tym szczególnym dniu modlimy się za wszystkich, którzy umarli i prosimy Pana Jezusa, aby mogli uczestniczyć w Jego
zwycięstwie nad śmiercią.
Z Uroczystością Wszystkich Świętych związane jest coś jeszcze… porządkowanie grobów. Zadbany grób to przede
wszystkim świadectwo naszej miłości względem zmarłej osoby, ale też świadectwo naszej wiary.

„Dom Ojca” ( Ks. Mieczysław Maliński)
Są kościoły malutkie, wielkie i średniej wielkości. Ale w każdym jest wszystko, co potrzeba. Jest stół – czyli ołtarz. Bo
przy nim odprawia się Msza święta – powtórzenie Ostatniej Wieczerzy. Jest celebrans – który zastępuje Jezusa. I są
uczestnicy Eucharystycznego Obrzędu – czyli uczniowie Jezusa. Bo kościół to Wieczernik. Jest i tabernakulum, w
którym Jezus przedłuża swoją obecność mszalną.

Kościół to miejsce szczególne, to dom modlitwy. Przychodzimy do niego, aby się modlić przede wszystkim modlitwą
liturgiczną. Aby patrzeć, recytować, śpiewać, stać, klęczeć, żegnać się krzyżem świętym, słuchać słowa, z którym do
nas zwraca się Bóg. Aby udzieliła nam się Jego mądrość i miłość, Jego świętość.
Do modlitwy zachęca nas nie tylko stół, nie tylko tabernakulum, ale i architektura kościoła, jego wystrój – polichromia
ścian i sklepienia, witraże, rzeźby, obrazy, droga krzyżowa, chór z organami, dzwony, wreszcie konfesjonały .
Modlimy się wspólnie – liturgią Mszy świętej i nabożeństw tu odprawianych. Tworzymy społeczność. Świętą –
uświęconą przez Boga i uświęcającą się wzajemnie. Stoimy obok siebie. Obcy – i nieobcy, znający się – i nieznający. A
przecież bliscy sobie na płaszczyźnie modlitwy i zjednoczenia z Bogiem.
Ale przychodź do kościoła również na prywatną modlitwę. Kiedy świece i żyrandole zgasną i kościół jest pogrążony w
półmroku. Gdy organy przestaną grać, ludzie śpiewać i trwa cisza. Kiedy jesteś w kościele sam albo prawie sam. Usiądź
w ławce albo klęknij, stań pod murem, zamknij oczy, wsłuchaj się w ciszę kościoła albo wpatrz się wpółprzymkniętymi
oczami w jego szare wnętrze, w którym pobłyskuje tylko czerwony punkt lampki wiecznej.
Wtedy nie jesteś w społeczności, ale sam na sam z Bogiem. Naucz się takiego z Nim obcowania. Bez Ojcze nasz, bez
żadnej litanii, bez różańca, bez książeczki, bez Pisma Świętego. Naucz się tak trwać przed Bogiem, który jest Ciszą,
Pokojem - a który w kościele jest szczególnie obecny.

Chodząca modlitwa – św. Józef Kalinowski
Taki przydomek nadali mu współcześni. Jeszcze jako oficer i powstaniec swoim zewnętrznym wyglądem i
zachowaniem przypominał raczej biskupa niż wojskowego. Był wprawdzie człowiekiem cichym, nie wybijającym się
niczym z otoczenia, ale jego osoba promieniowała wewnętrzną przejrzystością i spokojem, imponowała, budziła
zaufanie i przyciągała innych. Pozostawał zawsze otwarty na potrzeby bliźnich. Już na syberyjskim zesłaniu wierzono w
skuteczność jego wstawiennictwa przed Bogiem, gdy w pacierzu dodawano: "Przez modlitwę Kalinowskiego,
wysłuchaj nas, Panie". Z modlitwy czerpał siły i ponaglenia, by dzielić się z innymi swoim "ubóstwem": własną porcją
chleba, koszulą, a gdy i tego brakowało, obdarzał potrzebującego sercem i uśmiechem. Nie szukał ani nie znajdował dla
swej modlitwy sprzyjających jej warunków w postaci cichych miejsc i odpowiedniego klimatu duchowego: w
syberyjskiej katordze musiał przebywać z zesłańcami, po uwolnieniu brać udział w bankietach księcia Władysława
Czartoryskiego, a jako przełożony zakonu – być stale w rozjazdach dla dobra swych podopiecznych. Jedynym
wytchnieniem w tym względzie były dla niego lata karmelitańskiej formacji nowicjackiej. Jeszcze z Syberii pisał: "W
modlitwie szukam wsparcia, ale tak trudno o samotność, że skupienie ducha jest prawie niemożliwością. Jedna tylko
wiara w łaskę Bożą, która sama przychodzi w potrzebie, utrzymać może w spokoju ducha"."Świat wszystkiego może
mnie pozbawić, ale zostanie zawsze jedna kryjówka dla niego niedostępna: modlitwa! W niej da się streścić przeszłość,
teraźniejszość i przyszłość w postaci nadziei. – Boże, jakim skarbem obdarzasz tych, co w Tobie swą ufność
pokładają!".
"Oprócz modlitwy nic nie mam, co bym ofiarował Panu Bogu: uważać ją mogę za jedyny mój datek. Pościć mi nie
wolno, jałmużnę nie bardzo jest z czego dawać, do pracy sił nie ma. Cierpieć i modlić się tylko mi zostaje. Większych
jednak skarbów nie miałem nigdy i nie chcę więcej".
"Wartość ofiary i wszechpotęga modlitwy oraz jej dobrodziejstwa mało są znane, a więc mało cenione".
Zachęcał karmelitów i karmelitanki do duchowych zawodów w modlitwie, jedni za drugich. Czasem ubolewał:
"Jesteśmy porywani ku działaniu i bardzo nieliczni są ci, którzy zdają sobie sprawę z ważności modlitwy: tymczasem to
nie Maria Martę, lecz Marta Marię prosiła o pomoc i wsparcie".
Schorowany, z całym realizmem człowieka świętego, mającego wkrótce stanąć przed Bogiem – Miłością, w poczuciu
własnej grzeszności i wielkiego obdarowania łaską, pisał do m. Ksawery Czartoryskiej, której krucjacie modlitwy
zawdzięczał powołanie do Karmelu: "Proszę nie zapominać o mnie w modlitwach Waszych. W okropnym ubóstwie
ducha się czuję. A karmić trzeba dusze tylu współbraci" (7).
I później: "Ciąży mi już życie! Wszędzie niedobrze, a w duszy najgorzej, a niebo zamknięte. – Nosi się człowiek z tą
biedną duszą, i sam nie wie, gdzie szukać dla niej spoczynku. A cóż to będzie, kiedy do nieba jej nie przyjmą? – Proszę
o westchnienie za mnie grzesznego. Brat niegodny, R(afał) od Ś. J(ózefa). Po francusku: Braterskie pozdrowienia dla
najdroższych Sióstr. Proszę pamiętać o mnie, przynajmniej od czasu do czasu, w swoich modlitwach".
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 18.11.2012R.
1. W przyszłą niedzielę, ostatnią w roku liturgicznym, uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Jest to
święto patronalne Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

2. We wtorek wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego- patrona naszej diecezji. Nasz kościół i Pasterzy polecajmy
dobremu Bogu.
3. W czwartek wspominamy św. Cecylię, patronkę muzyki kościelnej. Wyrażamy wdzięczność i modlimy się za
naszego pana organistę i wszystkich należących do chóru parafialnego.
4. W piątek, 23.11., modlimy się za przyczyną św. Ojca Pio. Okazja do modlitwy już od 16.30.
5.
Dziękujemy parafianom z ul. Księcia Józefa, a byli to: za posprzątanie kościoła i złożenie ofiary na kwiaty w
kwocie zł. W przyszłą sobotę o tę posługę prosimy mieszkańców z ul. Banachiewicza.
6. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.
7.
Prezydent Miasta Jaworzno zaprasza na spotkanie mieszkańców Jelenia, które będzie poświęcone zagadnieniom
związanym z nowym systemem gospodarki odpadami. Spotkanie odbędzie się 21.11. o g. 17.00 w Szkole Podstawowej.
INTENCJE MSZALNE 19.11.-25.11. 2012 R.
Poniedziałek 19.11.12.
7.00 + Czesława Możdżeń- od chrześniaka z rodziną z Chełmka
17.00 O zdrowie i bł. Boże dla Heleny w 75ur.
Wtorek 20.11.12
7.00 + Krzysztof Noworyta- od sąs. Z ul. Zelwerowicza
17.00 1) + Stefania Smyrak- od wnuka Krzysztofa z rodziną
2) + Franciszek Michalski 9r.śm. i rodzice z obu stron- od żony
Środa 21.11.12
7.00 + Franciszek Dubiel- od sąs. Z Poręby Żegoty
17.00 1) Z Koła RM
2) + Czesława Możdżeń- od córki Małgorzaty z rodziną
3) W int. Ks. Prob. Z r. imienin- od ministrantów i lektorów
Czwartek 22.11.12
7.00 + Elżbieta i Kazimierz Bożek i rodzice z obu stron- od córki z rodziną
17.00 1) + Józef Bożek 1r.śm.- od mamy i żony z rodziną 2) + Józef Hacuś- od sąsiadów
Piątek 23.11.12
7.00 + Krzysztof Noworyta- od ucz. pogrzebu
17.00 1) + Bronisław Grubka- od rodziców 2) + Apolonia i Jan Proksa
Sobota 24.11.12
7.00 1) + Czesława Możdżeń- od Banasikowej i Parzyków 2) + Zofia Proksa- od rodziny Bała z Brzoskwinii
17.00 + Zdzisław Stefaniak 1r.śm.- od żony i córek z rodzinami
Niedziela 25.11.12
7.00 + Kazimierz Mazgaj- od córki Teresy z córkami
9.00 + Eugeniusz Purat 5r.śm. i rodzice z obu stron- od zony i dzieci z rodzinami
11.00 + Andrzej Smalcerz- od córek i syna z rodzinami
15.00 + Marian Kędzierski- od sąs. Lipków i Bożków z rodzinami
18.00 + Józef i Władysława Wojciechowscy i ich rodzice
INTENCJE MSZALNE 26.11.- 02.12.2012R.
Poniedziałek 26.11.12.
7.00 + Krzysztof Noworyta- od sąs. z ul. Zelwerowicza 17.00 + Andrzej Smalcerz- od Gieni Ciołczyk
Wtorek 27.11.12.
7.00 + Ludmiła i Roman Świetliccy i rodzice z obu stron
17.00 1) + Czesława Możdżeń- od rodziny Arendarczyk i Kuczowicz 2) + Janina Plata i rodzice z obu stron
Środa 28.11.12.
7.00 1) + Józefa Banasik- od córki Renaty z rodziną 2) + Małgorzata Sojka 1r.śm.- od Grażyny i Władysława Sidełko
17.00 W 80ur. Waleria Żurawik o zdrowie i Boże łaski
Czwartek
29.11.12.
7.00 + Czesława Możdżeń- od sąs. z ul. Witkiewicza
17.00 1) + Aniela 41r.śm. i Franciszek Tyrna i córka Leokadia 2) + Karol i Agnieszka Purat
Piątek 30.11.12.
7.00 + Stanisław Borowiec- od sąs. z ul. Wygoda, Kunickiego i Słonimskiego
17.00 1) + Andrzej Smalcerz, rodziców i teściów- od żony 2) + Stanisław Sojka 5r.śm.- od żony z dziećmi
Sobota 01.12.12.
7.00 1) + Czesława Możdżeń- od sąs. z ul. Witkiewicza 2) + Małgorzata Sojka 1r.śm.- od męża z rodziną
17.00 + Bogusława Kaciczak- od chrześniaka Jerzego z rodziną
Niedziela 02.12.12
7.00 + Andrzej Smalcerz- od Małgorzaty Glanc z rodziną 9.00 + Zdzisław Chmielewski
11.00 + Edmund Wojciechowski 15.00 + Irena 3r.śm. i Mieczysław 1r.śm. Karweta- od córki z rodziną

18.00 + Stanisław i Józefa Gryzło i rodzice z obu stron- od córki z wnuczkami

