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Zamyślenia nad Słowem Bożym
Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd
Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli
to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie.
Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwóch mężów,
stojących przy Nim. Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy.
Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co
mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy [tamci] weszli w obłok. A z obłoku
odezwał się głos: To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie! W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł
się sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli. (Łk 9,28b-36)
Tabor jest górą paradoksów. Razem z Apostołami
oglądamy
niepojęte
piękno
przemienionego
człowieczeństwa Jezusa, a jednocześnie słyszymy
rozmowę o „Jego odejściu, którego miał dokonać
w Jerozolimie”. Chwała i śmierć, piękno i upodlenie.
W życiu też zapewne nieraz stawaliśmy przed podobnymi
paradoksami. Pytaliśmy: Jaki w tym sens? Po co to
wszystko? Czy nie można by inaczej? Tabor jest górą
paradoksów, na której Bóg niczego nie wyjaśnia,
nie tłumaczy, tylko wskazując na Jezusa, mówi:
„Jego słuchajcie”.

Nabożeństwa wielkopostne
Okres Wielkiego postu jest czasem gorliwej modlitwy, pokuty i czynienia dobra innym. Naszą sferę
duchową powinniśmy pogłębiać poprzez częste praktyki wielkopostne tj. czynny i liczny udział w Gorzkich Żalach
i Drodze Krzyżowej. W nabożeństwach tych rozważa się Mękę Pańską zwłaszcza w piątki całego okresu Wielkiego
Postu.
Gorzkie Żale są nabożeństwem rdzennie polskim, we wstrząsających obrazach malują cały przebieg
pohańbienia Chrystusa, które On ofiarnie zniósł dla naszego zbawienia. Gorzkie Żale napisane na wzór jutrzni
brewiarzowej opiewają dzieje Męki Pańskiej. Składają się z wstępu i trzech części. Każda z nich obejmuje wstęp,
podając treść rozważania i intencję, hymn, lament duszy nad cierpiącym Jezusem i rozmowę duszy z Matką Bolesną.
Gorzkie Żale powstały na przełomie XVII i XVIII wieku z inicjatywy oo. Misjonarzy przy kościele św. Krzyża
w Warszawie i w tymże kościele były zaśpiewane po raz pierwszy. Utwór ten zarówno w swojej formie jak i treści
jest dziełem archaicznym.

Kolejnym nabożeństwem Wielkiego Postu jest Droga Krzyżowa. Nabożeństwo to polega na rozważaniu
Męki Pańskiej w oparciu o 14 stacji. Zwyczaj zawieszania obrazów stacji Drogi Krzyżowej rozpowszechnili
franciszkanie, którzy w swoim duszpasterstwie starali się przybliżyć wszystkim Pana Jezusa, jako dzielącego nasz
los Boga-Człowieka. Stacje Drogi Krzyżowej zmuszają do zastanowienia się nad własnym postępowaniem,
swoim życiem, postawą wobec Chrystusowego krzyża, czujnością naszego sumienia. Wzywają do zerwania ze
wszystkim, co nas oddala od Boga. Krzyż Chrystusa powinien być dla nas drogowskazem wśród tych "nieodkrytych
dróg" naszego życia.
Św. Franciszek Salezy pisze: "Przedwieczna Mądrość Boża od wieków wybrała krzyż, aby Cię nim
obdarzyć. I Bóg daje Ci krzyż, jako korzystny dar Swego Serca. Zanim zesłał Ci krzyż, przypatrywał się Swoim
okiem wszechmogącym, przemyślał go Boskim rozumem i ważył go na obu rękach, czy nie jest za ciężki
i błogosławił Najświętszym Imieniem Swoim".
Prośmy, aby Chrystus dopomagał nam w niesieniu krzyża, jaki każdy z nas posiada. Przyłącz się ochotnie do
Jezusa na drodze kalwaryjskiej . Nie bądź tylko biernym, obojętnym widzem. Pomagaj i Ty dźwigać Mu krzyż jak
Cyrenejczyk, ocieraj twarz z krwi i potu jak św. Weronika. Zapłacz nad Nim i nad sobą, jak czyniły to pobożne
niewiasty. Wycofując się ze zgiełku świata, zatopiony w modlitwie, w rozważaniu Męki Chrystusa, ogarnięty
duchem umartwienia, zgromadzisz zasługi na życie wieczne.

Benedykt XVI ustąpi z urzędu 28 lutego
Katolicy w Polsce modlą się w intencji papieża Benedykta XVI i o dobry wybór jego następcy.
Główna dziękczynna Msza św. z udziałem Episkopatu Polski zostanie odprawiona 5 marca
w archikatedrze warszawskiej, ale to w czwartek 28 lutego, w ostatni dzień pontyfikatu Benedykta XVI,
w wielu kościołach będą zanoszone gorące modlitwy.
Polacy spontanicznie przyłączyli się do modlitwy w intencji Benedykta XVI, zaraz po tym jak
w poniedziałek 11 lutego ogłosił swój zamiar rezygnacji z urzędu 28 lutego. W życiu Kościoła są chwile
wymagające szczególnej modlitwy i zjednoczenia serc ufających Bożej Opatrzności. W takiej sytuacji
znalazła się właśnie wielka wspólnota Kościoła Chrystusowego. Zachęcamy do gorącej modlitwy w intencji
Benedykta XVI, „który przez prawie osiem lat niezwykle ofiarnie, mimo podeszłego wieku, kierował łodzią
Piotrową”. Jesteśmy ogromnie wdzięczni Bogu za tego „prostego robotnika winnicy Pańskiej” – jak sam
siebie określał. Dziękujemy z serca za jego trudy i cierpienia dla „imienia pańskiego”, za jego mądrość
i pokorę, za rozmodlenie oraz serdeczną pamięć o rodakach swego poprzednika.

Modlitwa w intencji Benedykta XVI
Boże Wszechmogący, któryś ustanowił
Benedykta XVI widomą głową Kościoła Świętego,
dziękujemy Ci za ten wielki Dar dla nas i prosimy:
otaczaj go nadal swoją łaską i błogosławieństwem,
udziel mu długiego życia, dobrego zdrowia
i daj pociechę w cierpieniach.
Spraw, aby przyczyniał się do pokoju całej rodziny
ludzkiej, wszystkich ludów i narodów.
Daj także, aby wszyscy ludzie poczuli się dziećmi
Jednego Ojca, a między sobą braćmi,
by z powierzchni ziemi zniknęły wojny,
a z serc ludzkich nienawiść,
która jest ich źródłem.
Matko Kościoła, Królowo Pokoju, prosimy Cię, uproś te łaski u Syna Twego,
a Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który żyje i króluje, przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

KRĄG BIBLIJNY
to spotkanie ze Słowem Bożym, odnajdywanie jego Prawdy w naszym życiu,
poznawanie Ewangelii i zgłębianie jej przesłania.
Kręgi biblijne to nie tylko grupa osób czytających Pismo Święte. To nie miejsce, gdzie tylko czyta się
i rozważa Słowa Boga. To nie tylko poznawanie dziejów historii jak przemawiał i jak działał Bóg.
W Kręgu Biblijnym przede wszystkim "Nauczysz się rozpoznawać Oblicze Boga w słowach Boga".
Krąg Biblijny to miejsce gdzie czytający rośnie na skutek czytania Bożych Pism. Co więcej, światło
Chrystusowej Prawdy, Miłości i Mocy kształtuje w wiernym uczniu obraz Mistrza. Sprawia, że uczeń otwarty
na nie upodobnia się do uwielbionego Pana.
W Kręgu Biblijnym przynajmniej dwóch lub trzech otwiera umysły i serca swoje na Boże Słowa, tym
samym możemy powiedzieć, że Krąg Biblijny to miejsce gdzie"On, - Duch Prawdy" szczególnie obdarza
czytających łaskami Ducha Świętego. To spotkanie z Jezusem obdarzającym nas światłem Ducha Świętego.
(Mt 18 19-20 Łk 11,13).
Spotkania w Kręgu Biblijnym to czas, gdzie zaczynamy więcej wierzyć, początek gdzie przestajemy
coś robić, początek gdzie zaczynamy robić lepiej, to początek gdzie zaczynamy robić coś, co jest pragnieniem
Bożym. Po przeanalizowaniu danego fragmentu w modlitwie pytamy się Ojca Niebieskiego, w co mam
uwierzyć, co przestać robić, a co zacząć, co natomiast mamy robić lepiej niż dotychczas. I wtedy dostajemy
odpowiedz, bo Krąg Biblijny to miejsce gdzie On sam przychodzi do nas i zmienia "SŁOWO W CIAŁO".
Krąg biblijny zaprasza wszystkich
którzy chcieliby osiągnąć te cele.
Jeśli odczuwasz potrzebę poznawania Jezusa
przez Jego Słowo, przyjdź.
Nie musisz być znawcą Pisma,
możesz przyjść bez żadnego przygotowania,
nawet jeśli nie masz Pisma Świętego.
Przyjdź, posłuchaj, co Jezus mówi do Ciebie w
Ewangelii
i przez pozostałych uczestników kręgu.
Terminy spotkań są ogłaszane w niedzielnych ogłoszeniach.
Kolejne spotkanie w najbliższą sobotę o godz. 18.00
na naszej auli parafialnej. Zapraszamy!
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 24.02.2013R.
1.

Dziś przed kościołem zbiórka do puszek na Kościoły Misyjne. Bóg zapłać w imieniu obdarowanych.

2. Przypominamy i zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. Droga Krzyżowa dla dzieci
i młodzieży gimnazjalnej w piątek o 16.15 z Komunią świętą, dla dorosłych o 17.30 oraz w niedzielę po
Mszy św. o godz. 9.00. Gorzkie Żale w niedziele o godz. 15.00. Zachęcamy do praktykowania Jałmużny
Postnej. Także w naszym kościele jest umieszczona puszka na składanie jałmużny wielkopostnej.
3. W tym tygodniu przypada I Piątek miesiąca. Wynagradzamy Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
za grzechy nasze i całego świata. Okazja do spowiedzi codziennie przed ranną i wieczorną Mszą świętą i od
g.15.00 przychodzą dzieci. O g. 16.15 Droga Krzyżowa dla dzieci i młodzieży z Gimnazjum z Komunią św.,
o 17.00 Msza św. i po niej Droga Krzyżowa dla dorosłych. Również od 15.00 adoracja Najświętszego
Sakramentu- do Drogi Krzyżowej. Odwiedziny chorych z Komunią świętą w piątek od g. 8.30.
4. W dniach 2 i 3 marca kolejne Spotkania o Miłości, czyli kurs przedmałżeński dla narzeczonych.
Zapraszamy na naszą aule w sobotę i niedzielę od g. 9.00.
5. Prezydent miasta Jaworzno zaprasza wszystkich mieszkańców naszej parafii na spotkanie do szkoły
podstawowej nr 22 w Jeleniu dnia 27 lutego (środa) na godz. 17.00, które będzie poświęcone zagadnieniom
związanym z planem przebudowy dróg gruntowych.

6. Dziękujemy parafianom z ul. Słonimskiego za posprzątanie kościoła i złożenie ofiary. W przyszłą sobotę
o tę posługę prosimy mieszkańców z ul. Omturowców.
7. Zapraszamy chętnych na wyjazd do Lwowa i Okolic.! Bliższe informacje u ks. Proboszcza, na tablicy
ogłoszeń i na stronie internetowej.
INTENCJE MSZALNE 25.02.- 03.03.2013R.
Poniedziałek 25.02.13.
7.00 + Krzysztof Patyk- od mamy
17.00 + Wanda Braska- od wnuczki Ani z rodziną
Wtorek 26.02.13.
7.00 + Maria i Hieronim Sojka
17.00 1) + Bronisław Surma- od córki Barbary
2) + Grażyna Łukasik 1r.śm.- od męża i dzieci
Środa 27.02.13
7.00 1) + Joanna Herbut- od Barbary i Czesława Herbut z rodziną
2) Bogu w wiadomej intencji
17.00 1) + Stanisław Hacuś- od syna z żoną
2) + Marian Wasser- od sąsiadów
Czwartek
28.02.01.13
7.00 + Stanisław Hacuś- od kierownika i pracowników Domu Kultury w Jeleniu
17.00 1) + Bronisław Surma- od syna Mirosława
2) + Tadeusz Ułanek- od koleżanek i kolegów z Urzędu Miasta
Piątek 01.03.13
7.00 1) + Joanna Herbut- od Kędzierskiej z rodziną
2) + Stanisław Hacuś- od chrześniaka Eugeniusza Sojki z rodziną
17.00 W 18ur. Szymon Pomykała
Sobota 02.03.13.
7.00 1) + Tadeusz Fatyga, rodzice i teściowie 2) + Bronisław Surma- od Żurawików, Grzybków i Copów
17.00 W 18ur. Szymon Opyd- od dziadków
Niedziela 03.03.13
7.00 + Joanna Herbut- od córki
9.00 + Mieczysław Mzyk 8r.śm- od córki z rodziną
11.00 + Roman Zubel 11r.śm.- od żony, syna i córki
15.00 Chrzty
18.00 + Bronisława Czak 10r.śm., Jan Czak 7r.śm.- od córki Marii z rodziną
INTENCJE MSZALNE 04.03.-10.03.2013R.
Poniedziałek 04.03.13.
7.00 + Weronika Szymiec- od córki i zięcia
17.00 + Kazimierz Łyp i jego rodzice
Wtorek 05.03.13.
7.00 + Janina Karweta- od sąs. z ul. Wygoda
17.00 1) + Wanda Braska- od sąsiadki Klimczakowej z Dębu
2) + Maria Więcek 3r.śm.- od synów z rodzinami
Środa 06.03.13.
7.00 1) + Krzysztof Patyk- od ucz. Pogrzebu
2) + za rodziców Paluch
17.00 1) + Joanna Herbut- od Jozefa i Stanisława Galas z rodzinami
2) + Stanisław Kosiński- od synów z rodzinami
Czwartek
07.03.13.
7.00 1) + Stanisław Hacuś- od sąsiadów
2) + Bronisław Surma- z Róży św. Faustyny
17.00 W 80ur. Heleny Karweta- od syna, synowej, wnuków i prawnuczki
Piątek 08.03.13.
7.00 + Kazimierz i Władysława Jamróz, Jan i Maria Lipka
17.00 1) + Joanna Herbut- od rodziny Opitek
2) + Janina i Ludwik Karweta- od Anny Pluta
Sobota 09.03.13.
7.00 1) + Stanisław Hacuś- od rodziny Borończyków 2) + Bronisław Surma- od brata Franciszka z rodziną
17.00 + Stanisław Proksa 2r.śm.
Niedziela 10.03.13.
7.00 + Joanna Herbut- od wnuczki Basi z rodziną
9.00 + Ludwik Pypłacz i rodzice z obu stron
11.00 Roczek Amelia Nędza
15.00 + Maria Mleczko- od rodziny
18.00 + Marian Wasser- od cioci z rodziną

