GŁOS
PARAFIALNY
Parafia p.w. Świętego Krzyża w Jaworznie-Jeleniu
ul. Zwycięstwa 33 43-608 Jaworzno
konto: 95 1020 2528 0000 0502 0157 8137
Numer 127 07 lipca 2013 http://www.parafiajelen.pl e-mail:gazetka.jelen@op.pl
Kancelaria Parafialna czynna: wtorek:

1600 – 1730

czwartek: 1600 – 1730

sobota:

830 - 1000

Biblioteka Parafialna : w każdą środę 1600 - 1800
Zamyślenia nad Słowem Bożym
Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta
i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało;
proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki.
Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie! Gdy do jakiego domu
wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi! Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na
nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją
zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą;
uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiego miasta
wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam
do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże. Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów
dzień niż temu miastu. Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię, nawet
złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem
wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z
tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie.
(Łk 10,1-12.17-20)

Chrześcijanin, wzorem Apostołów, jest powołany do głoszenia Dobrej Nowiny. Każdy może to robić
w najprostszy z możliwych sposobów – świadectwem własnego życia. I chociaż może nas spotkać w związku
z tym uznanie i podziw, to jednak częściej napotkamy trudności, brak zrozumienia i odrzucenie. I tak jak
uznanie ze strony ludzi nie może być naszym celem, podobnie odrzucenie z ich strony nie może być dla nas
powodem zniechęcenia. Jezus wskazuje na ostateczny cel naszych działań: „Cieszcie się, że wasze imiona
zapisane są w niebie”. Możemy zostać odrzuceni, wykpieni i opuszczeni przez ludzi, ale nigdy przez
Chrystusa.

Pan Bóg na wakacjach
„Wyrusz, o Panie, na miejsce Twego odpocznienia,
Ty i Twoja arka pełna chwały!” (Ps 132,8)

Kiedy nadchodzą wakacje, być może, że pojawia się pytanie, jak najlepiej je spożytkować?
Co robić? A może po prostu nic? Może myślę, że wakacje są dla leniuchów, a ja najlepiej je spożytkuję,
gdy będę pracować tak, jak to robię przez cały rok? Mogę jako motto na wakacje obrać sobie słowa:
„Wszystko na mojej głowie i jeszcze te wakacje!”. W końcu już św. Paweł Apostoł napisał: „Gdy byliśmy
u was, nakazaliśmy wam tak: Kto nie chce pracować, niech też nie je. Słyszymy bowiem, że niektórzy
wśród was postępują wbrew porządkowi: wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi.”
(2 Tes 3, 10-11).
Czy zatem wakacje to „rzecz niepotrzebna”? A może warto się zastanowić, czy Pan Bóg
odpoczywa? I nie chodzi tutaj bynajmniej o Boga oddalonego, nieingerującego w losy świata
(Deus otiosus), o Boga-Zegarmistrza, który dawno temu nakręcił zegary wszechświata i teraz beztrosko
odpoczywa. Chodzi o Boga, który stwarza i zbawia świat i jednocześnie odpoczywa. Czy Bóg uczy nas,
że nie tylko można, ale że należy odpoczywać?
Oczywiste jest to, że w Piśmie Świętym wprost o wakacjach nie ma mowy. Z drugiej strony warto
sobie uświadomić, że słowo „wakacje” jest pohodzenia łacińskiego i oznacza między innymi uwolnienie,

zwolnienie (od służby), urlop, odprawę, a także okup od służby. Natomiast łaciński termin prawny „vacatio
legis” dosłowwnie tłumaczony jest jako „próżnowanie ustawy”, gdyż oznacza on okres między datą
ogłoszenia danego aktu prawnego a datą jego wejścia w życie.
Natomiast w Piśmie Świętym kilkadziesiąt razy użyte jest słowo odpoczynek. Już w księdze
Rodzaju na końcu opisu stworzenia świata, czytamy: „A gdy [Bóg] ukończył w dniu szóstym dzieło, nad
którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie. Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy
dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał, stwarzając”
(Rdz 2,2-3). Później Bóg, nawiązując do swojego odpoczynku, nakazuje także odpoczywać człowiekowi:
„Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz się trudził i wykonywał wszystkie swoje
zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem Pana, Boga twego. Nie będziesz przeto w dniu tym wykonywał
żadnej pracy (...). W sześć dni bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich,
siódmego zaś dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty” (Wj 20,8-11).
Ów siódmy dzień stał się „znakiem wiekuistym” między Izraelem a Bogiem, „bo w sześć dni Pan
stworzył niebo i ziemię, a w siódmym dniu odpoczął i wytchnął” (Wj 31,17). Do odpoczynku w dniu
siódmym nawiązał też autor Listu do Hebrajczyków, wskazując, że odpoczynkiem chrześcijan jest
odpoczynek Boga: „A zatem pozostaje odpoczynek dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do jego
odpoczynku, odpocznie po swych czynach, jak Bóg po swoich. Śpieszmy się więc wejść do owego
odpoczynku, aby nikt nie poszedł za tym przykładem nieposłuszeństwa” (Hbr 4,9-11).
Bóg jednak nie odpoczywał jedynie po dziele stworzenia. W sposób szczególny przypominają o
tym niektóre hymny Wielkiej Soboty w tradycji bizantyjskiej. Jeden z nich w taki sposób opiewa tajemnicę
tego dnia liturgicznego: „Dzisiejszy dzień w sposób mistyczny zapowiedział wielki Mojżesz, mówiąc:
I pobłogosławił Bóg dzień siódmy'. Oto jest ta błogosławiona sobota, oto dzień odpocznienia, w którym
spoczął od wszystkich swoich dzieł Jednorodzony Syn Boży, który z Opatrzności przyjął śmierć
i odpoczywał cieleśnie w sobotę [dosł. cieleśnie sobotował]. Ale On powróci przez swoje
zmartwychwstanie, da nam życie wieczne jako jedyny dobry i miłujący człowieka”. A zatem Wielka
Sobota, ów dzień siódmy, rozumiana jest tu jako dzień odpoczynku Boga tak po dziele stworzenia, jak i po
dziele zbawienia.
A inny hymn wysławia Chrystusa złożonego do grobu: „Cóż za widok, jakież rzeczywiste
upokorzenie, Król wieków, który przez cierpienie wypełnił Opatrzność, odpoczywa w grobie, dając nam
nowy odpoczynek. Jemu to zaśpiewajmy: Powstań Boże, sądź ziemię, bowiem Ty królujesz na wieki,
mając niezmierzone miłosierdzie' (por. Ps 82,8). (...) Przyjdźcie, zobaczmy nasze życie, leżące w grobie,
aby ożywić leżących w grobach”.
Może wydaje nam się nieraz, że aby spełnić Przykazanie Boże „Pamiętaj, aby dzień święty
święcić”, wystarczy pójść na niedzielną czy świąteczną Mszę św. do kościoła. Jednak wakacje
przypominają nam, że w dni świąteczne powinniśmy powstrzymywać się od ciężkiej pracy. Co więcej,
widzimy, że oprócz tych dni świątecznych są też wakacje. Owszem, nie są to w żadnym razie od strony
liturgicznej dni świąteczne. A jednak czas wolny podczas wakacji może stać się okazją, aby zatrzymać się
nieco i pomyśleć nad swoim życiem, a jeśli trzeba — to i odnowić czy pogłębić kontakt z Bogiem.
Wiemy, co stało się nazajutrz po Wielkiej Sobocie, po owym dniu odpoczynku Pana po dziele
zbawienia — Chrystus ukazał się jako Zwycięzca śmierci, piekła i szatana. I po to także Bóg nam nakazuje
odpocząć, abyśmy zrozumieli, że nie wystarczy cierpieć, trudzić się, pracować, aby dojść do
zmartwychwstania. Uczy nas tego również znana nam dobrze modlitwa zanoszona za zmarłych: „Wieczny
odpoczynek racz im dać, Panie”. A zatem, odpoczynek to nie żaden luksus czy oznaka lenistwa.
Jest to raczej przygotowanie się do zmartwychwstania. Dlatego uczmy się od samego Pana odpoczynku już
tu na ziemi.
Marek Blaza SJ

Kalendarz liturgiczny na lipiec
11 VII - CZWARTEK - ŚWIĘTO ŚW. BENEDYKTA, OPATA - PATRONA EUROPY
16 VII - WTOREK - NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY z GÓRY KARMEL
20 VII - SOBOTA - BŁ. CZESŁAWA, PREZBITERA
23 VII - WTOREK - ŚWIĘTO ŚW. BRYGIDY, ZAKONNICY - PATRONKI EUROPY
24 VII - ŚRODA - ŚW. KINGI, DZIEWICY
25 VII - CZWARTEK - ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA APOSTOŁA
26 VII - PIĄTEK - ŚW. JOACHIMA i ANNY, RODZICÓW
31 VII - ŚRODA - ŚW. IGNACEGO z LOYOLI, PREZBITERA

1. Powoli zbliża się 100-lecie naszej parafii. Z tej okazji planowana jest wystawa

2.

3.
4.

5.

upamiętniające te ostatnie 100 lat, w związku z tym prosimy o pomoc w jej przygotowaniu
poprzez udostępnieniu fotografii z historii parafii, Jelenia w celu ich skopiowaniu. Prosimy
zdjęcia, broszury, teksty i inne składać w kancelarii parafialne lub u kapłanów. Za pomoc z
góry dziękujemy.
W związku ze wspomnieniem 25 VII św. Krzysztofa patrona kierowców i podróżujących,
błogosławieństwo kierowców i pojazdów mechanicznych po każdej Mszy świętej
w niedziele 28 lipca.
We wtorek 23 VII modlimy się za przyczyną św. o. Pio z ucałowaniem jego relikwii. Okazja
do modlitwy już od 17.30. zapraszamy.
13 lipca tradycyjne nabożeństwo fatimskie – początek o godzinie 17.00 rozpoczyna się
drogą krzyżową, po niej odmawiamy część różańca świętego, następnie Msza święta
z kazaniem i po niej udamy się z procesją wokół kościoła z figurą Matki Bożej śpiewając
litanie loretańską.
Odwiedziny chorych i osób starszych z Komunią św. w sierpniu – rejon ks. Prob. w piątek
od 8.30, natomiast rejon ks. Tomasza w sobotę od 9.00.

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 07.07.2013r.
1. W czasie wakacji nie ma w naszej świątyni Mszy św. o godzinie 15.00.
2. W okresie urlopów i wakacji zachęcamy do poświęcenia większej ilości czasu na modlitwę, czytanie
Pisma św., książek i czasopism religijnych.
3. Rodzice wysyłający dzieci na obozy i kolonie letnie winni przekazać do kierownictwa sformułowane na
piśmie żądanie, aby ich dzieciom umożliwiono spełnianie praktyk religijnych.
4. Zapraszamy do udziału w pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę - rozpoczęcie pielgrzymki olkuskiej
8 i 9 sierpnia oraz zagłębiowskiej 23 sierpnia.
5. Przypominamy i zapraszamy na pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja, 14 lipca, na Jasną Górę.
Wyjazd przed g. 7.00 spod kościoła , powrót ok. 17.00. Zgłaszamy się u p. Anny Gołas.
6. Dziękujemy parafianom z ul. Zwycięstwa: Helenie Karweta, Elżbiecie Wartała, Władysławie
Humenickiej, Józefie Jura, Józefie Proksa, Halinie Synowiec, Anecie i Kazimierze Weseckim, Renacie
Żurawik i Grażynie Glistak za posprzątanie kościoła i złożenie ofiary na kwiaty w kwocie 60 zł oraz
ufundowanie dwóch nowych mioteł. W najbliższą sobotę o tę posługę prosimy mieszkańców z ul. Zwycięstwa
od nr 76 do 82 i od 77 do 93.
7. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.
INTENCJE MSZALNE 08.07.-14.07.2013r.
Poniedziałek 08.07.13
7.00 + Stanisław Smalcerz- od rodziny Mików i Banasikowej
18.00 + Anna Knapik- od rodz. Kucharczyk
Wtorek 09.07.13
7.00 + Stanisław Domasik- od Marzeny i Piotra Grajnych
18.00 + Władysława Bożek- od sąsiadki Marii Proksa z rodziną
Środa 10.07.13
7.00 + Jan 5r.śm. i Maria Kulczyk- od żony z dziećmi
18.00 1) + Władysław Datoń i rodzice
2) + Stanisława Helbin- od wnuczki Liliany z rodziną
Czwartek 11.07.13
7.00 + Stanisław Smalcerz- od rodziny Czerwik i Karweta 18.00 + Salomea Kula 1r.śm.- od wnuków i prawnuków
Piątek 12.07.13
7.00 + Antoni Helbin - od żony z synem
18.00 + Stanisław Sawina - od córki Anny z rodziną
Sobota 13.07.13
7.00 + Stanisław Sawina - od córki Barbary z rodziną
15.00 Msza ślubna: Katarzyna Jamróz - Ariel Igies
18.00 + Weronika i Józef Rudzcy, Eugenia i Józef Żurawik
Niedziela 14.07.13
7.00 + Jan i Maria Lipka i rodzice z obu stron
9.00 O zdrowie i bł. Boże dla Heleny w 85ur.- od dzieci, wnuków i prawnuków
11.00 Roczek: Wojtuś Słaby- od rodziców i chrzestnego
18.00 + Józefa Łaskawiec- od rodziny Morylów

INTENCJE MSZALNE 15.07. - 21.07.2013r.
Poniedziałek 15.07.13
7.00 + Antoni Helbin – od wnuków Izabeli, Marii i Michała z rodzinami
18.00 + Stanisława Sawina – od Lipków, Wojdyłów i Ślusarczyków
Wtorek 16.07.13
7.00 + Jan Pluta – od Genowefy Żurawik i rodziny Kosteckich 18.00 + Stanisław Smalcerz – od brata z rodziną
Środa 17.07.13
7.00 + Jan Pluta – od Stokłosów i Noconiowej
18.00 1) KRM
2) + Stanisława Helbin- od wnuka Jakuba
Czwartek 18.07.13
7.00 + Stanisław Smalcerz – od rodziny Boba
18.00 + Alfreda i Franciszek Weseccy i rodzice z obu stron
Piątek 19.07.13
7.00 + Stanisława Domasik – od rodziny Lichockich i Marszałek
18.00 1). + Edward Kula i córka Grażyna
2). + Marian Deszcz i rodzice z obu stron
Sobota 20.07.13
7.00 + Stanisław Smalcerz – od rodziny Ziętek
18.00 + Józef Pochroń 15 r. śm. od córki z rodziną
Niedziela 21.07.13
7.00 + Stanisława Smalcerz – od chrześniaka Zbyszka Datonia z rodziną
9.00 1) + Krystyna Kula 3 r. śm., Wiesław Okoński 22r. śm.
2) + Stanisława Helbin – od córki Józefy
11.00 Roczek: Antoni Rapicki
18.00 + Stanisław Sawina – od Stanisława i Józefa Galas z rodzinami
INTENCJE MSZALNE 22.07. - 28.07.2013r.
Poniedziałek 22.07.13
7.00 + Antoni Helbin – od córki Czesławy z rodziną 18.00 + Stanisława Smalcerz – od kuzynki Józefy Datoń z rodziną
Wtorek 23.07.13
7.00 + Jan Pluta – od szwagra Franciszka z rodziną
18.00 + Marek Jałowiecki 15 r. śm. i rodzice, Władysław Hybel
Środa 24.07.13
7.00 + Antoni Helbin – od córki Marii z mężem
18.00 1) + Józefa i Włodzimierz Kędzierscy – od wnuczki Anety z rodziną
2) + Stanisław Domasik – od żony z rodziną
Czwartek 25.07.13
7.00 + Stanisław Smalcerz – od Kazimierza Smalcerza z rodziną
18.00 + Antoni Helbin – od siostry z rodziną
Piątek 26.07.13
7.00 + Jan Pluta – od rodziny Pluta
18.00 + Anna i Stanisław Sulik, Daniel Proksa
Sobota 27.07.13
7.00 + Stanisław Smalcerz – od sąs. z rodziną Cichuta
18.00 + Anna Bożek – od córki Renaty z rodziną
Niedziela 28.07.13
7.00 + Tadeusz Chrząszcz – od żony z dziećmi
9.00 + Anna i Aleksander Brożek
11.00 + Wiktor Maca i rodzice z obu stron
18.00 + Ryszard Wolak 4 r. śm. – od żony z rodziną
INTENCJE MSZALNE 29.07. - 04.08.2013 r.
Poniedziałek 29.07.13
7.00 + Antoni Helbin – od córki Anny z rodziną
18.00 + Władysława Siwek 25 r. śm.
Wtorek 30.07.13
7.00 + Gustawa Knapik – od uczestników pogrzebu
18.00 + Stanisława Sawina – od Kosterewów i Proksów
Środa 31.07.13
7.00 + Antoni Helbin – od córki Krystyny z rodziną
18.00 1) + Stanisława Smalcerz – od Anny Proksa z rodziną Budak i Jamróz
2) + Stanisława Helbin – od rodziny Kołodziej
Czwartek 01.08.13
7.00 + Zdzisław Okuliński – od swatów Gawrońskich
18.00 W 70 urodziny Marii o zdrowie i Boże błogosławieństwo od siostry Heleny i siostrzeńca z rodziną
Piątek 02.08.13
7.00 + Franciszek Palka – od rodziny
18.00 1) + Kazimierz Banasik – od rodziny Bruzdów
2) W 1 ur. Jagody Proksa i w 10 r. ślubu Urszuli i Jarosława Proksa
Sobota 03.08.13
7.00 Z Róży Miłosierdzia Bożego i za zmarłe siostry
18.00 + Magdalena Saługa 6 r. śm. – od rodziców i brata
Niedziela 04.08.13
7.00 1) + Julia i Franciszek Gołas
2) + Kazimierz Banasik – od syna z rodziną
9.00 + Władysław Łukajczyk i rodzice z obu stron
11.00 Chrzty
18.00 + Anna, Jan, Stanisław Palka

