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Zamyślenia nad Słowem Bożym
Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwałości w Jezusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, ze
względu na słowo Boże i świadectwo Jezusa. Doznałem zachwycenia w dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny
głos jak gdyby trąby mówiącej:"Co widzisz, w księdze napisz i poślij siedmiu Kościołom, które są w Azji". I obróciłem
się, by widzieć, co za głos do mnie mówił; a obróciwszy się, ujrzałem siedem złotych świeczników, i pośród
świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego w szatę do stóp i przepasanego na piersiach
złotym pasem. Kiedym Go ujrzał, upadłem jak martwy do Jego stóp, a On położył na mnie prawą rękę, mówiąc:
"Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni, i Żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam
klucze śmierci i Otchłani. Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać".
Ap 1,9-11a.12-13.17-19
Jan Apostoł pisze do wspólnoty Kościoła, pisze z wyspy Patmos, która stała się dla niego miejscem uwięzienia i
prześladowania ze względu na słowo Boże i świadectwo Jezusa czyli Ewangelię, której był wierny. W czasie
odosobnienia w dzień Pański czyli niedzielę otrzymał on łaskę objawienia, widzenia, w czasie którego Pan objawił mu
to co się wydarzy w przyszłości. Chrystus w tym widzeniu ukazuje się Janowi jako Mesjasz uwielbiony i Sędzia
ostateczny mający pełnię władzy królewskiej i arcykapłańskiej (szata, pas). Zbawiciel przedstawia się Janowi także
jako Bóg czyli "Pierwszy i Ostatni" oraz "Żyjący" i jako Człowiek, który umarł, ale zmartwychwstał i ma władzę nad
krainą śmierci i Otchłani. Prosi, aby Jan opisał "to, co jest" czyli stan obecny życia Kościoła, szczególnie siedmiu
Kościołów, "i to, co potem musi się stać" czyli przyszłość. Przed objawiającym się Panem, pełnym majestatu, który
jednocześnie fascynuje i przeraża, Jan pełen lęku upada na znak czci i szacunku, staje się wręcz jak martwy. Czy zdaję
sobie sprawę, że moja wierność słowu Bożemu, Ewangelii może się spotkać ze sprzeciwem, uciskiem,
prześladowaniem, represjami, próbą marginalizacji, społecznego wykluczenia, swoistego zesłania na "wyspę" nie
istnienia, nie brania pod uwagę, nie liczenia się, wyśmiewania? Czy pomimo to pragnę być wierny? Czy jestem
świadom, że Pan Jezus dalej mi objawia swoją wolę szczególnie poprzez słowo, nauczanie Kościoła i to nie tylko w
dzień Pański czyli niedzielę, ale każdego dnia? Czy jestem na to otwarty, w to wsłuchany, gotowy do realizacji i
działania? Czy czuję się odpowiedzialny za aktualny stan Kościoła, w praktyce mojej rodziny, wspólnoty, parafii,
mojego serca i życia? Czy tej odpowiedzialności się nie wypieram, nie zrzucam na innych? Czy pragnę, aby także
przyszłość Kościoła była chwalebna, świetlana, zgodna z wolą Jezusa? Czy i ja codziennie zginam przed
majestatem Pana swoje kolana i serce na znak czci i szacunku? Czy proszę Pana, aby mój lęk wobec Niego
przemieniał w postawę bojaźni i oddania? Czy mam świadomość, że Ten, który jest "Żyjący", pragnie mnie tym
życiem napełniać, że ma On władzę nad moim życiem i moją śmiercią? Czy chcę być posłuszny Jego władzy? Czy
Temu, który jest "Pierwszy i Ostatni" powierzam moją teraźniejszość, przyszłość i to, co jest już historią?

Święto miłosierdzia
" Córko moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu moim. Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i
schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności
miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza
przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar; w dniu tym otwarte są wszystkie
upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako
szkarłat. Miłosierdzie moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski.
Wszystko, co istnieje, wyszło z wnętrzności miłosierdzia mego. Każda dusza w stosunku do mnie rozważać będzie przez
wieczność całą miłość i miłosierdzie moje. Święto Miłosierdzia wyszło z wnętrzności moich, pragnę, aby uroczyście
obchodzone było w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do źródła
miłosierdzia mojego. " (Dz. 699)

"MÓDLCIE SIĘ ZA MNIE ZA ŻYCIA I PO MOJEJ ŚMIERCI" (JPII 18.05.1920-02.04.2005)

Boże w Trójcy Przenajświętszej ,dziękujemy Ci za to, że dałeś
Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja
Ojcowska dobroć, chwała Krzyża Chrystusa i piękno Ducha
Miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i
Matczynemu Wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz
Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą
życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego
zjednoczenia z Tobą.
Udziel nam, za Jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski,
o którą prosimy z nadzieją, że Twój sługa Papież Jan Paweł II
zostanie rychło włączony w poczet Twoich świętych.
Amen.

OBRAZ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Jego pochodzenie wiąże się z wizją, jaką siostra Faustyna miała w Płocku 22 lutego
1931 roku, w czasie której Chrystus wyraził życzenie, by namalować taki obraz i w
podpisie
umieścić
słowa:
Jezu,
ufam
Tobie.
Po wielu trudnościach, niedowierzaniu ze strony spowiedników i przełożonych oraz
własnych nieudolnych próbach malarskich nadszedł wreszcie czas spotkania z ks.
Michałem Sopoćko, którego sam Jezus wybrał na promotora Bożego Miłosierdzia. To
on, już w Wilnie, dokąd przeniesiono Faustynę, uprosił Eugeniusza Kazimirowskiego,
znanego i cenionego malarza o namalowanie wizerunku. Praca rozpoczęła się 2
stycznia 1934 roku. Siostra Faustyna wielokrotnie odwiedzała pracownię artysty,
udzielając szczegółowych wskazówek i pokazując błędy. Na prośbę malarza sam ks.
Sopoćko pozował do obrazu ubrany w albę przepasaną sznurem, siostra Faustyna
ciągle jednak była rozczarowana efektami pracy, a wynik końcowy przyprawił ją o
gwałtowny płacz. i zadała to pytanie, kto Cię wymaluje tak pięknym, jakim jesteś?
Obraz przedstawia Chrystusa zmartwychwstałego, który na rękach i stopach nosi
ślady ukrzyżowania. Z przebitego, niewidocznego na obrazie, Serca wychodzą dwa
promienie: czerwony i blady. Pan Jezus, zapytany o ich znaczenie, wyjaśnił: Blady
promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza krew,
która jest życiem dusz. Te dwa promienie wyszły, z wnętrzności miłosierdzia Mojego
wówczas, kiedy konające Serce Moje zostało włócznią otwarte na krzyżu. Inaczej mówiąc, te promienie
oznaczają sakramenty święte, a także Kościół święty zrodzony z przebitego boku Chrystusa i dary Ducha
Świętego, których biblijnym symbolem jest woda. Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie - mówił Jezus - bo
nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga. Obraz ukazuje więc wielkie miłosierdzie Boga, które w pełni
zostało objawione w misterium paschalnym Chrystusa, a dokonuje się w Kościele najowocniej przez
sakramenty święte. Obraz ma pełnić rolę naczynia do czerpania łask i znaku, który przypomina wiernym o
potrzebie ufności wobec Boga i miłosierdzia w stosunku do bliźnich. O postawie ufności mówią słowa
umieszczone w podpisie obrazu: Jezu, ufam Tobie. Obraz - powiedział Pan Jezus - ma przypominać żądania
Mojego miłosierdzia, bo nawet wiara najsilniejsza nic nie pomoże bez uczynków.
Cześć tego obrazu polega na ufnej modlitwie połączonej z uczynkami miłosierdzia. Do tak rozumianego kultu
obrazu przywiązał Pan Jezus następujące obietnice: łaskę zbawienia, duże postępy na drodze doskonałości
chrześcijańskiej, łaskę szczęśliwej śmierci oraz wszelkie inne łaski i doczesne dobrodziejstwa, o które z
ufnością miłosierni ludzie prosić Go będą.

GODZINA MIŁOSIERDZIA

Godzina Miłosierdzia - odprawiana o godzinie 15:00 - upamiętnia konanie
Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości. Jest ona wezwaniem do
wdzięcznego zwrócenia swych myśli i serca w stronę Boga - Człowieka,
który ofiarował się i umarł za nasze niewierności. Święta Siostra Faustyna
została poproszona przez samego Jezusa, aby ta Godzina w szczególny
sposób czczona była na ziemi.
"O trzeciej godzinie błagaj Mojego Miłosierdzia, przede wszystkim dla
grzeszników i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce, w
Moim opuszczeniu i w chwili konania. Jest to wielka godzina dla świata
całego"./Dz. 1320/
Pan Jezus z niepojętą miłością zwraca się do każdego człowieka. Z wyjątkową wrażliwością otwiera Swoje
Serce dla tych, którzy w Godzinie Miłosierdzia łączą się z Nim w ufnej i żarliwej modlitwie. Zaprasza, by w
tym świętym czasie z miłością zatopić się w Jego Miłosiernym Sercu i trwać przy Nim upraszając
miłosierdzia dla całego świata, zapewniając, iż: Nie odmówi duszy niczego, o co Go prosi /por. Dz/
Bóg nieustannie poszukuje takich ludzi, którzy ulżą Jego osamotnieniu, które przenikało Go podczas męki i
konania na Górze Kalwarii. Zaś jeszcze milsi stają Mu się ci, którzy łagodzą Jego ból czułą i gorliwą
modlitwą - prosząc Go o miłosierdzie dla najbardziej grzesznych i oziębłych dusz. Na kartach dzienniczka s.
Faustyna zapisała słowa Jezusa, w których wyraził w jaki sposób mamy przeżywać Godzinę Miłosierdzia,
określił jej cel i przekazał obietnice związane z jej odprawianiem.
AKT ODDANIA SIĘ MIŁOSIERDZIU BOŻEMU
O najmiłosierniejszy Jezu, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łask nieprzebrane. Ufam
bezgranicznie Twojemu miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Oddaję się Tobie całkowicie
i bez zastrzeżeń, ażeby w ten sposób móc żyć i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości. Pragnę szerzyć
Twoje miłosierdzie poprzez spełnianie dzieł miłosierdzia, tak wobec duszy, jak i ciała, zwłaszcza starając
się o nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i strapionym. Strzeż mnie
więc, o Jezu, jako własności swojej i chwały swojej. Jakkolwiek czasami drżę ze strachu, uświadamiając
sobie słabość moją, to jednocześnie mam bezgraniczną ufność w Twoje miłosierdzie. Oby wszyscy ludzie
poznali zawczasu nieskończoną głębię Twego miłosierdzia, zaufali Mu i wysławiali Je na wieki.
Amen.

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA 07.04.2013R.
1.

Dzisiaj druga niedziela wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego. Można zyskać odpust zupełny na zwykłych
warunkach za udział w pobożnych praktykach spełnianych ku czci Bożego Miłosierdzia w kościele lub za
odmówienie przed Najświętszym Sakramentem modlitwy Ojcze nasz, Wierzę w Boga, dodając wezwanie do
Pana Jezusa miłosiernego, np. Jezu miłosierny , ufam Tobie. Ofiary z dzisiejszej niedzieli są w połowie
przeznaczone na Caritas, czyli dzieła miłosierdzia kościoła.

2.

Dziękujemy parafianom z ul. Zelwerowicza, a byli to: Barbara, Tadeusz i Mateusz Bycina, Krystyna Jarczyk,
Maria i Paulina Okoń, Małgorzata Górska, Grzegorz Loch, Józefa Surma, Anna Lipicka za posprzątanie kościoła
i na kwiaty złożona 80 zł. W przyszłą sobotę o tę posługę prosimy mieszkańców ul. Rynek od nr 1 do 15.

3.

W poniedziałek liturgiczna uroczystość Zwiastowania Pańskiego- Dzień Świętości Życia i okazja do szczególnej
modlitwy w intencji poczętych dzieci. Kto chciałby włączyć się w dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego,
może wpisać swoje nazwisko do naszej parafialnej księgi, która jest wyłożona na klęczniku przy bocznym ołtarzu
Matki Bożej.

4.

Koło PZERiI z Jelenia zaprasza na spotkanie z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów, 9 kwietnia b.r. o g. 16.00
w Klubie Strażaka ul. Celników.

5.

Dom Kultury w Jeleniu serdeczne zaprasza mieszkańców na spektakl teatralny „Komedia Polska” przygotowany
przez Białostocki Teatr Komedialnia. Przedstawienie odbędzie się 12.04.2013r ( piątek) o godzinie 18.00. W

spektaklu zagrają: Ewa Szykulska, Maria Pakuli, Piotr Dąbrowski i Wojciech Wysocki. Bilety na przedstawienie
do nabycia w Domu Kultury w Jeleniu w godzinach od 8.00 do 19.00.
6.

Za tydzień, w niedzielę, wolontariusze Jaworznickiego Hospicjum będą przed kościołem zbierali do puszek ofiary
na rzecz naszego hospicjum. Bóg zapłać w imieniu obdarowanych.

7.

Przypominamy i zachęcamy do wyjazdu na pielgrzymkę na Ukrainę( plan wyjazdu jest w gablocie i na stronie
internetowej).
INTENCJE MSZALNE 08.04.-14.04. 2013R.

Poniedziałek 08.04.13.
7.00 + Kazimierz Jamróz- od rodziny Postek i Dusza
18.00 1) + Bronisław Surma- od Kasperkiewiczów
2) + Stanisław Smalcerz- od żony
Wtorek 09.04.13
7.00 + Marek Florek- od rodziny Jakóbik i Proksa
18.00 1) + Stanisław Deszcz- od siostry z mężem
2) + Stanisław Hacuś- od córki Janiny z rodzina
Środa 10.04.13
7.00+ Bronisław Surma- od Urszuli i Adama Krupa z dziećmi
18.00 1) + Andrzej Karweta 3r.śm.- od siostry z rodziną 2) + Józefa i Ludwik Suski 10r.śm. i rodzice z obu stron
Czwartek
11.04.13
7.00 + Stanisław Deszcz- od rodziny Zakrzewskich z Dębu
18.00 1) W 35r.śl. pp. Marii i Stanisława Żurawik
2) O zdrowie i bł. Boże dla rodziców
Piątek 12.04.13
7.00 + Bronisław Surma- od Tomasza i Ewy Patucha
18.00 1) + Marianna Szynowska- od syna z rodziną 2) +Joanna Herbut- od kuzynki Cyrwus z rodziną z Nowego Targu
Sobota 13.04.13
7.00 1) + Stanisław Hacuś- od rodziny Hacuś z Rajska
2) + Stanisław Deszcz- od Basi i Cześka z rodziną
18.00 + Leokadia i Stanisław Grabowscy- od córki Teresy z rodziną
Niedziela 14.04.13
7.00 + Władysław i Zofia Duda i ich rodzice
9.00 + Franciszek Paluch- od żony z rodziną
11.00 Roczek: Szymon Latko 15.00 + Stanisława i Wacław Humeniccy
18.00 + Ryszard Wolak- od brata Piotra z rodziną
INTENCJE MSZALNE 15.04.-21.04.2013R.
Poniedziałek 15.04.13r.
7.00 + Bronisław Surma- od ucz. pogrzebu
18.00 1) + Maria Karweta- od córek z rodzinami 2) + Stanisław Sawina- od Jadwigi Galas i rodz. Wolińskich
Wtorek 16.04.13
7.00 + Marek Florek- od sąs. z ul. G. Anonima i Wygoda
18.00 1) + Maria Suska 2r.śm.- od siostry 2) + Stanisława i Władysław Bożek- od zięcia z dziećmi
Środa 17.04.13
7.00 +Irena Rudzka- od ucz. pogrzebu
18.00 1) Z Koła RM
2) + Antonina i Szczepan Palka s. Stanisław i c. Alfreda
Czwartek 18.04.13
7.00 + Franciszek i Józefa Proksa
18.00 1) + Stanisław Hacuś- od wnuczki Mirosławy z rodziną
2) + Marek Florek- od rodziny Bisaga
Piątek 19.04.13
7.00 + Władysław Sojka 13r.śm.
18.00 1)+ Stanisław Deszcz- od siostrzenicy Małgorzaty i Leszka z rodziną
2) + Bronisław Surma- od Marii i Wendelina Gróbarczyka z Zubrzycy
Sobota 20.04.13
7.00 1) + Marek Florek- od córki, zięcia i wnuków 2) + Zuzanna Hibner- od Kalisiów i Karwetowej
18.00+Kazimierz Jamróz- od siostrzenic Elżbiety i Bernadetty z rodzinami
Niedziela 21.04.13
7.00 + Władysława 1r.śm. i Władysław Góralczyk
9.00 + Janina i Zygmunt Smalcerz
11.00 + Józefa i Antoni Żurawik- od córki z rodziną
15.00 + Krzysztof Patyk- od prac. Oddziału Kolejowego ZG Sobieski
18.00 + Józef Kuśnierz- od zony z dziećmi

