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Zamyślenia nad Słowem Bożym
Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Od dawna bowiem chciał Go ujrzeć, ponieważ słyszał o Nim i spodziewał
się, że zobaczy jaki znak, zdziałany przez Niego. Zasypał Go też wieloma pytaniami, lecz Jezus nic mu nie odpowiedział.
Arcykapłani zaś i uczeni w Piśmie stali i gwałtownie Go oskarżali. Wówczas wzgardził Nim Herod wraz ze swoją
strażą; na pośmiewisko kazał ubrać Go w lśniący płaszcz i odesłał do Piłata. W tym dniu Herod i Piłat stali się
przyjaciółmi. Przedtem bowiem żyli z sobą w nieprzyjaźni. Łk 23,8-12
Wiemy z przekazu ewangelicznego, że pewna grupa Żydów wystawiała Pana Jezusa na próbę, ciągle od Niego żądając
nowych znaków, tak jakby znaki, mnóstwo znaków, które czynił Pan Jezus im nie wystarczała, ale ten jeden, uczyniony
na ich żądanie, tu i teraz, natychmiast rozwiałby ich wątpliwości i skruszył opory wobec Jezusa. O takim Jezusie,
"specjaliście" od cudownych znaków, zapewne słyszał Herod. Stąd jego radość w kontekście osobistego spotkania z
Panem i nadzieja, że taki znak uczyniony przez Niego będzie mógł zobaczyć na własne oczy, jak również usłyszy z ust
samego Jezusa odpowiedzi na swoje pytania, domyślamy się, że nie koniecznie mądre i trafne. Pan Jezus rozczarował
Heroda i jego dwór. Nie uczynił żadnego znaku i nie odpowiedział na żadne jego pytanie. Herod wobec milczenia
Jezusa odpłacił się wzgardą i wystawieniem Go na pośmiewisko. Niejako "podarował" Jezusowi lśniący płaszcz czyli
starą, dawno mającą za sobą dni świetności szatę i zwrócił problem oskarżonego Piłatowi. A jednak Pan Jezus uczynił
znak i to jaki. Jak pisze Ewangelista Łukasz Jego osoba doprowadziła do odnowienia, być może wątpliwej, ale
jednak przyjaźni pomiędzy Piłatem i Herodem. W spotkaniu Jezusa z Herodem "nie zawiedli" natomiast Arcykapłani i
uczeni w Piśmie, oskarżając gwałtownie Jezusa. Oni zdawali sobie sprawę, że Herod będąc po ich stronie sprawi, że
łatwiejsze będzie przekonanie Piłata do wydania skazującego wyroku. Nie mogli więc przepuścić, zmarnować takiej
okazji. Stąd ta gwałtowność ich oskarżeń. Czy ja raduję się na każde spotkanie z Panem, na każdą Mszę św., na
każdą modlitwę, każde czytanie i rozważanie Ewangelii? Czy Pan Jezus nie musi długo, zbyt długo czekać na spotkanie
ze mną, bo ciągle nie mam czasu, bo tyle spraw do załatwienia, bo brakuje mi sił, bo wiele innych wymówek i
usprawiedliwień? Czy nie liczę na to, że Jezus będzie specjalnie dla mnie czynił kolejne znaki, lekceważąc jednocześnie
znaki, które otrzymuję od Niego każdego dnia?

Niedziela Palmowa
Uroczystości Niedzieli Palmowej przybliżają nas do przeżyć Zmartwychwstania Pańskiego — punktu kulminacyjnego
w całej historii zbawienia. Wielki Tydzień rozpoczyna się w atmosferze triumfu. Wszyscy czterej ewangeliści
pozostawili opis radosnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Zmierzając ku miastu od strony Góry Oliwnej, Jezus
dosiadł osiołka, a tłum witający Syna Bożego rozścielał na drodze płaszcze i gałązki drzew. Spełniło się zatem
starotestamentowe proroctwo Zachariasza, który zapowiadał: „Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski.
Pokorny — jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy" (Za 9,9). Liturgia Kościoła nawiązuje ściśle do wydarzeń
sprzed bez mała dwóch tysięcy lat. Zamiar ten potwierdzony był już w dokumentach z IV wieku, które zawierały opis
zwyczaju, kultywowanego wówczas w Jerozolimie: patriarcha dosiadający osła wjeżdżał do miasta drogą, opisaną w
Piśmie Świętym. Współczesne obrzędy Niedzieli Palmowej zaczynają się również od uroczystej procesji. Kapłan,
odziany w czerwoną kapę, w towarzystwie ministrantów podchodzi do ołtarza, obszedłszy wcześniej świątynię (na
zewnątrz lub tylko wewnątrz). W chwili tej odśpiewuje się jedną z pieśni, powtarzających biblijny okrzyk: „Hosanna na
wysokości", „Hosanna Synowi Dawidowemu". Wierni przynoszą w tym dniu tzw. palmy — w Polsce są to najczęściej
witki wierzbowe z baziami. W niektórych regionach przygotowuje się także okazałe, kilkumetrowe palmy, wykonane z
gałązek przystrojonych ciasno ułożonymi suchymi kwiatami i różnobarwnymi wstążkami. Obyczaj poświęcania palm
wprowadzono do liturgii dopiero w XI wieku; ceremonii tej dokonuje się zwykle tuż przed odczytaniem Ewangelii.
Fragment, przeznaczony na Niedzielę Palmową/ zwaną też w tradycji ludowej Niedzielą Kwietną, przedstawia co roku
opis Męki Pańskiej, zaczerpnięty z Ewangelii według św. Mateusza, Marka lub Łukasza. Aby ułatwić wysłuchanie

długiego urywka i podkreślić dramaturgię wydarzeń Ewangelia odczytywana jest często z podziałem na role. Tego
samego dnia można niekiedy obejrzeć — nieliczne już dzisiaj — amatorskie widowiska pasyjne. Triumfalne przybycie
Chrystusa do Jerozolimy wiąże się z coraz bliższym czasem Jego ukrzyżowania. W pierwszych dniach Wielkiego
Tygodnia Kościół nie dopuszcza obchodów żadnych świąt. Czytania mszalne przypominają kolejne epizody:
wypędzenie kupców ze świątyni, ostatnie dyskusje Jezusa ze starszyzną żydowską, decyzję Sanhedrynu o konieczności
zgładzenia „człowieka, który czyni wiele znaków" (J 11,47), wezwanie do czujności. „Wtedy szatan wszedł w Judasza,
zwanego Iskariotą, który był jednym z Dwunastu. Poszedł więc i umówił się z arcykapłanami i dowódcami straży, jak
ma im Go wydać. Ucieszyli się i ułożyli się z nim, że dadzą mu pieniądze. On zgodził się i szukał sposobności, żeby im
Go wydać bez wiedzy tłumu" (Łk 22,3-6). Wydarzenia zaczynają się toczyć coraz szybciej. Najważniejsze z nich
przypomniane zostaną w wielkotygodniowej liturgii Triduum Paschalnego.

Ja tam byłem” - Głosy spod Krzyża.

Wielkopiątkowa Droga Krzyżowa godz. 21.00.

Przeżywając niezwykłe i godne zapamiętania wydarzenia i wypadki, albo zaledwie ocierając się o nie, ludzie
zapisują w życiu - świadomie czy nieświadomie - karty historii. A potem nie mogą odejść z tej historii. Pozostają
związani z nią, na dobre czy na złe. Na zawsze. Bowiem czas biegnie w jednym kierunku i nie można pójść pod prąd.
Ja tam byłem. Zwyczajne stwierdzenie. Podmiot i orzeczenie, które jednak niosą w sobie wymiar czasowoprzestrzenny. Ja - obecny - w konkretnym momencie, w konkretnym miejscu. I to wszystko. Nic więcej. Chyba, że w tym
miejscu i w tym momencie coś szczególnego przydarzy się mnie albo komuś obok mnie. Coś, co potrafi obalić te
czasowo-przestrzenne bariery sprawiając, że odnajdujemy się w zawieszonym „na zawsze".
Tak się stało z tymi, którzy zostali wciągnięci w dzieje niejakiego Jezusa z Nazaretu, a ściślej, w moment Jego
niebywałego ukrzyżowania. Wiele osób złapanych niczym w sieć pajęczą, z której nie można się wyplątać, zmuszonych
do tego, by na zawsze przeżywać tę chwilę owego dnia: Piłat umywający ręce, Judasz składający pocałunek, zapierający
się Piotr, cierpiąca Maryja, Cyrenejczyk niosący nie swój krzyż... A przecież tym ludziom nigdy nie przyszłoby do głowy
to, że będą zapamiętani, czy że będą powracać w naszej pamięci z konkretnym odniesieniem do tych chwil. Pomijając
jednak sympatyczne nawiązania do powiedzonek, kiedy ci ludzie zetknęli się z Jezusem, nigdy nie pomyśleli o tym, że
znajdują się w samym centrum historii. W taki właśnie sposób, niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, człowiek
wchodzi do historii, stając się jej częścią. Ale nie wchodzi do niej w nowym ubraniu i z dokładnie przyczesaną fryzurą.
Wchodzi taki, jaki był w tym momencie i w tym miejscu. Nagle. Bez podejmowania decyzji. Potem zostaje tam do końca
życia... a nawet... po jego zakończeniu. Tę niebywałą historię opowiem w Wielki Piątek, kiedy po raz kolejny spotkamy
się by modlić się przy Krzyżu. Tego wieczoru wśród rozlicznych iluminacji, niezwykłej gry barw światła i dźwięku
zostanie odprawiona Droga Krzyżowa. Będzie ona próbą przybliżenia dramatu męki i śmierci Jezusa widzianych oczyma
wybranych bohaterów. Tych, którzy byli TAM. W konkretnym czasie, w konkretnym miejscu. Treść drogi krzyżowej
wypełnią niezwykle poruszające teksty monologów, silnie oddziaływujące na wyobraźnię, i zachęcające do poszukiwania
własnego miejsca w zbawczych wydarzeniach. I jeszcze jedna uwaga. Nie możemy myśleć, że to nie nasza sprawa.
Gdyż, jak mówi Maryja, „Wszyscy byliśmy tam w Nim na krzyżu. Wszyscy jesteśmy tam na nim z moim Synem".
Zapraszam w Wielki Piątek późnym wieczorem, kiedy ciemność zacznie ogarniać naszą okolicę i kiedy każdy
z nas, nawet ten najbardziej zapracowany rozpocznie już swój „bardzo długi weekend”, byśmy potem mogli mówić: „Ja
tam byłem". A potem:, Ja tam będę". Ponieważ ta historia trwa wiecznie.

NIEDZIELA PALMOWA 24.03.2013R.
1. Dzisiejsza Uroczystość Niedzieli Palmowej rozpoczyna Wielki Tydzień, którego zwieńczeniem jest Triduum
Paschalne. W tym czasie rozważamy największe tajemnice naszej wiary – mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa. Dzisiaj dokonujemy poświęcenia palm na wszystkich Mszach świętych.
2. Prosimy o posprzątanie terenu wokół krzyży i kapliczek przydrożnych oraz ich przyozdobienie po zimowej przerwie.
3. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej, która niewątpliwie przyczyni się do pogłębienia sensu
przeżywanych tajemnic Wielkiego Postu. Jest gazetka parafialna z planem uroczystości Wielkiego Tygodnia.
4. Dziękujemy parafianom z ul. 700-lecia za posprzątanie kościoła i złożenie ofiary na kwiaty do Bożego Grobu. W
przyszłym tygodniu- Wielka Sobota- prosimy o tę posługę mieszkańców z ul. Zelwerowicza od nr 1 do połowy.
Prosimy, aby zaplanować sprzątanie o godz. 13.30 gdyż wcześniej będzie kościół zajęty- święcenie pokarmów.
5. Prosimy poszczególne grupy życia parafialnego o przygotowanie sztandarów, feretronów i figur na procesję
rezurekcyjną tak, byśmy godnie uczcili Chrystusa Zmartwychwstałego.
6. W Wielki Piątek odwiedzamy chorych i ludzi starszych z Sakramentami świętymi od g. 8.30. Prosimy zgłaszać te
osoby, których nie odwiedzamy w I piątki.
7. Na zewnątrz kościoła można nabyć palmy, baranki wielkanocne oraz różnego rodzaju ozdoby świąteczne.
8. Przypominamy i zapraszamy na pielgrzymkę na Ukrainę. Plan wyjazdu jest na stronie internetowej, w gablocie
ROZKŁAD NABOŻEŃSTW TRIDUUM PASCHALNEGO
WIELKI CZWARTEK
Wszyscy Prezbiterzy o godz. 10.00 w Katedrze koncelebrują wraz z Księżmi Biskupami Mszę św. Krzyżma. W naszej
parafii Msza Wieczerzy Pańskiej będzie sprawowana o godz. 18.00. Po niej zostanie przeniesiony Najświętszy
Sakrament do Ołtarza Adoracji- popularnie nazywanego Ciemnicą. Adoracja będzie trwała do godz. 22.00.

WIELKI PIĄTEK
Początek Adoracji o godz. 7.00 ( patrz rozkład adoracji).
O godz. 17.30 rozpoczniemy Liturgię Wielkopiątkową Drogą Krzyżową
O g. 20.00 będą odśpiewane 3 części Gorzkich Żali a po nich
O g. 21.00 Misterium Drogi Krzyżowej (prosimy o zabranie ze sobą zniczy lub świecy).
Ok. 22.30 Adoracje prowadzi młodzież.
Adoracja trwać będzie całą noc. Ofiary składane na tacę z Wielkiego Piątku przeznaczone są na Grób Pański w
Jerozolimie. Przypominamy o obowiązku abstynencji i postu ścisłego w Wielki Piątek. Prawem o poście są związane
osoby pełnoletnie, aż do rozpoczęcia 60 roku życia. Zachęcamy, do zachowania postu także w Wielką Sobotę aż do
Wigilii Paschalnej.
WIELKA SOBOTA
W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim rozważając Mękę i Śmierć Pana oraz Jego zstąpienie do Otchłani.
Święcenie pokarmów co pół godziny od 9.00 do 13.00. Postarajmy się przy tej okazji znaleźć chwilę na osobistą
adorację Chrystusa w grobie.
Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz. 18.30. Gromadzimy się przy grocie Matki Bożej, gdzie będzie
poświęcenie ognia, zapalenie Paschału i uroczyste wniesienie światła do świątyni. Przynieśmy ze sobą świecepamiętajmy o „ okapnikach” by nie zalać woskiem kościoła. Po liturgii odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych i
zakończeniu Mszy św. udamy się, zgodnie z tradycją Parafii, z Procesją Rezurekcyjną wokół naszej świątyni.
W TRIDUUM PASCHALNE można uzyskać odpust zupełny biorąc udział w Mszy Wieczerzy Pańskiej i odmawiając
uroczyście „ Przed tak wielkim Sakramentem…”, adorując Krzyż w czasie obrzędu w Wielki Piątek oraz odnawiając
przyrzeczenia chrztu św. w czasie Wigilii Paschalnej. W te dni zabronione są uroczyste obrzędy pogrzebowe. W czasie
pogrzebu odczytuje się tylko psalmy i modlitwy liturgii, nie udziela się Komunii św. Od Wielkiego Czwartku wieczorem
do Wielkiej Soboty włącznie nie wprowadza się pogrzebu do kościoła, w którym odbywa się adoracja Najświętszego
Sakramentu.
SPOWIADAMY:
W Wielkim Tygodniu – W. ŚRODA od g. 16.00 i W. CZWARTEK od g. 17.00
„Informujemy, że w nocy z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę będzie miała miejsce inicjatywa duszpasterska
„Noc Konfesjonałów”. Dyżury księży posługujących w konfesjonałach w naszym rejonie (w pobliżu) będą w
kościele (do wyboru):
Będzin: kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
Dąbrowa Górnicza: bazylika pw. NMP Anielskiej
Dąbrowa Górnicza: kościół pw. Św. Rafała Kalinowskiego
Jaworzno: kościół pw. Św. Wojciecha i św. Katarzyny
Jaworzno: kościół pw. NMP Nieustającej Pomocy
Sosnowiec: kościół pw. Św. Barbary
Sosnowiec: kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (kościół kolejowy)
Olkusz: bazylika pw. Św. Andrzeja Ap.
ADORACJE:
W Wielki Piątek i w Wielką Sobotę w ciągu dnia adorują poszczególne Róże Żywego Różańca. Również w ciągu dnia
ministranci zgodnie ze swoim grafikiem. Dzieci i młodzież przychodzą na wieczorne nabożeństwa Wielkiego TygodniaTriduum Paschalnego.
Z Piątku na Sobotę adoracja trwa całą noc. Tu prosimy o pomoc i wystawienie warty przy Grobie Górników oraz
Ochotniczą Straż Pożarną. Zapraszamy także OSP i Górników w Wielką Sobotę na uroczystości Wigilii Paschalnej i
Rezurekcję.
ADORACJA POSZCZEGÓLNYCH ULIC Z PIĄTKU NA SOBOTĘ:
22.00 – Wiosny Ludów
23.00 – Wygoda, Banasika, Na Stawach
24.00 – Drabowe Bagno, Pastwiskowa, Witkiewicza, Anczyca, Proksy, Księcia Józefa, Banachiewicza, Koszutskiej,
Na Błoniach, Bagno
1.00 – Starzyńskiego, Galla Anonima, Szulgacza, Wawrzyńskiej, Prądzyńskiego, Czerwieńskiego, Wańkowicza,
Słonimskiego, Omturowców
2.00 – Kunickiego, 700- lecia, Flisaków, Rynek, Celników;
3.00 – ks. Sulińskiego, Lipinka, Koniówki, Sielec, Zelwerowicza;
4.00 – Zwycięstwa od Rynku do Żurawiej włącznie;
5.00 – Zwycięstwa od Żurawiej do Bożka, Dolna, Wielki i Mały Dół;
6.00 – Koniec Zwycięstwa- od Bożka, Nadrzeczna, Osadników, Kosów, Rzepeckiego;
7.00 – Bożka, Wielkich Łowów, Łęgowa, Na Grobli, Lokacji, Leśnej Osady,Biały Brzeg;

ADORACJA POSZCZEGÓLNYCH RÓŻ ŻYWEGO RÓŻAŃCA W WIELKI PIĄTEK I W WIELKĄ SOBOTĘ
1. GODZ. 7.00- 8.00
2. GODZ. 8.00- 9.00
3. GODZ. 9.00- 10.00
4. GODZ. 10.00- 11.00
5. GODZ. 11.00- 12.00
6. GODZ. 12.00 – 13.00
7. GODZ. 13.00- 14.00
8. GODZ. 14.00- 15.00
9. GODZ. 15.00- 16.00
10. GODZ. 16.00- 17.00
11. GODZ. 17.00- 18.00

Osoby chętne, które nie mogą przyjść później
RÓŻA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
RÓŻA MB KRÓLOWEJ POLSKI
RÓŻA ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
RÓŻA NIEPOKALANEGO SERCA NMP
RÓŻA ŚW. ANNY
RÓŻA ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY, RÓŻA ŚW. JÓZEFA
RÓŻA MB WSPOMOŻENIAWIERNYCH, RÓŻA ŚW. AGNIESZKI
RÓŻA MB RÓŻAŃCOWEJ
RÓŻA MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
RÓŻA ŚW. KATARZYNY

INTENCJE MSZALNE 25.03.- 31.03.2013R.
Poniedziałek 25.03.13.
7.00 + Bronisław Surma- od rodziny Zakrzewskich
17.00 + Joanna Herbut- od Studzińskich z rodziną
Wtorek 26.03.13.
7.00 + Marian Sojka
17.00 1) + Stanisław Hacuś- od wnuka Sławomira z rodziną 2) + Eugeniusz Pluta 1r.śm.- od zony z rodziną
Środa 27.03.13
7.00 + Bronisław Surma- od rodziny Witek
17.00 1) + Adam i Władysława Proksa i rodzice z obu stron 2) + Joanna Herbut- od Michalskiej i Makowskich
Czwartek 28.03.01.13 WIELKI CZWARTEK
18.00 1) W 70ur. Wacławy Michalskiej 2) + Joanna Herbut- od Kowalskich z rodziną 3) + Kazimierz Żurawik
Piątek 29.03.13 WIELKI PIĄTEK
17.30 Droga Krzyżowa i Liturgia Wielkopiątkowa
Sobota 30.03.13. WIELKA SOBOTA
18.30 1) Za Parafian 2) + Joanna Herbut- od ucz. Pogrzebu 3) + Stanisław Hacuś- od rodziny Pacut, Bożek i Kucharczyk
Niedziela 31.03.13
7.00 + Bronisław Surma- od żony 9.00 + Kazimierz Jamróz- od córki z mężem
11.00 + Stefania i Bronisław Banasik- od syna z rodziną 15.00 Chrzty
18.00 + Marian Radko 18r.śm. i jego rodzice- od żony i córek z rodzinami
INTENCJE MSZALNE 01.04.-07.04.2013R.
Poniedziałek WIELKANOCNY 01.04.13.
7.00 + Kazimierz Jamróz- od rodziny Lipka 9.00 + Joanna Herbut- od Kosterewów, Frączków i Czaickich
11.00 + Grażyna Łukasik i Edward Kula 15.00 + Marcin Biłka 5r.śm.- od żony z synem
18.00 + Bronisław Surma- od Małgorzaty i Kazimierza Misiniec z Zubrzycy Górnej
Wtorek 02.04.13.
7.00 + Marek Florek- od żony 18.00 + Krzysztof Patyk- od sąsiadów
Środa 03.04.13.
7.00 + Bronisław Surma- od sióstr Joanny i Anieli
18.00 1) + Stanisław Deszcz- od syna z rodziną 2) + Franciszek Głowacz 1r.śm. i Grażyna Żurawik i rodzice z obu stron
Czwartek 04.04.13.
7.00 + Bronisław Surma- od sąs. z ul. Zelwerowicza
18.00 1) + Kazimierz Jamróz- od wnuka z rodziną 2) + Marek Florek- od brata Kazimierza z rodziną ze Słopnic
Piątek 05.04.13.
7.00 + Marek Florek- od sąs. z ul. Wygoda i G. Anonima
18.00 1) + Kazimierz Jamróz- od Banasików i Czechowiczów 2) + Stanisław Hacuś- od rodziny Szkarłat
Sobota 06.04.13.
7.00 1) + Joanna Herbut- od Sojkowej z rodziną Lipków 2) + Bronisław Surma- od Mateusza i Bartłomieja Patucha
18.00 + Zofia Kondoszek 14r.śm. i Czesław Lipka- od ojca z rodziną
Niedziela 07.04.13.
7.00 Z Róży Miłosierdzia Bożego 9.00 1) + Jan Baran 15r.śm.- od żony 2) Z Róży św. Anny
11.00 + Anna, Jan i Stanisław Palka 15.00 Chrzty 18.00 + Mieczysław Szczurek 11r.śm.- od żony

