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V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 6 kwietnia 2014 r.
Wskrzeszenie z martwych Łazarza nie może być dla nas żadną pociechą przynajmniej dopóty, dopóki historię tę czytamy jedynie jako relację o jednostkowym,
wyjątkowym i sensacyjnym przywróceniu umarłego królestwu żyjących. Ostatecznie
rozpatrując ją z tego punktu widzenia chodziłoby wtedy tylko o przesunięcie w czasie
tego, co nieuniknione, o pewne odroczenie tego, co Łazarza (i nas wszystkich) i tak z
pewnością czeka – śmierć. Nie, tak patrząc, historia ta nie przynosi nam żadnej pociechy. Ale tak nie patrzyli na nią nawet ci, którzy byli jej świadkami. Zaznacza się przecież, że wielu z nich uwierzyło w Jezusa: ,,Wielu więc spośród Żydów przybyłych do
Marii ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego". Wcale to nie znaczy, że
wierzyli, iż Jezus i im kiedyś pozwoli umknąć spod kosy śmierci. Ich wiara raczej
wskazuje na o wiele głębsze zrozumienie tego cudownego wydarzenia: że nasze życie i
śmierć mają nie tylko ziemski wymiar i już teraz i tu na ziemi uczestniczą w innym,
boskim, życiu, któremu śmierć nie może zaszkodzić. Ci, którzy uwierzyli, dostrzegli w
tym cudownym wydarzeniu znacznie więcej niż tylko tę chwilową sensację; zrozumieli
i uwierzyli, że życie nie może umrzeć, ponieważ sam Bóg jest podstawą i celem wszelkiego życia. T a intuicja wiary nie przeczy śmierci, ale uwalnia od przerażenia, jakie
budzi, i umożliwia zupełnie inne, wyzwolone, podejście do niej.

To powiedziawszy zawołał donośnym głosem: Łazarzu,
wyjdź na zewnątrz! I wyszedł
wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą.
J 11, 1 – 45
26,14—
27,66 r.
26,14—2014
NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ 13 Mt
kwietnia
Niech by wreszcie zamilkli uczniowie Galilejczyka - to nie
tylko życzenie faryzeuszów, gdy Jezus uroczyście wjeżdżał do Jerozolimy. Tego życzyło sobie bardzo wielu w historii chrześcijaństwa. Ludzie bowiem, którzy radują się z pokoju, pozostającego
poza władzą wielkich tego świata, wydają się nieobliczalni. Ludzie, którzy dają głośny wyraz temu, co poznali i doświadczyli w
obecności kochającego Boga, nie słuchają słów wodzirejów mamiących tłumy. Ato może być niewygodne i niebezpieczne, Jezus
bowiem nie buduje swojego zaufania na obliczalnym, ostatecznie
dość wygodnym, naśladownictwie, które na rozkaz albo wznosi
okrzyki triumfu, albo bez sprzeciwu milknie. Nie dosiada też
dumnego rumaka, lecz uparte zwierzę, osiołka, przedzierając się
przez wiwatujące rzesze. Tam, gdzie chrześcijan od tego czasu
zmusza się siłą żeby nie głosili Dobrej Nowiny o Bogu pokoju,
zdaje się znowu spełniać proroctwo Jezusowe: Kamienie będą
wołać, gdy broń i narzędzia śmierci zabijają życie. Wołają pośród
ruin miast zniszczonych działaniami wojennymi i z murów, które
przeszkadzają ludziom spotykać się w miłości i pokoju. Radość z
pokoju Bożego i sprawiedliwości Bożej zawsze też oznacza: podnosić głos przeciwko niesprawiedliwości i przemocy. Oby miłośnicy życia, a nie kamienie mieli ostatni głos.
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I NIEDZIELA WIELKANOCY 20 kwietnia 2014 r.
„Jezus rzekł do niej: Mario! A ona
obróciwszy się powiedziała do Niego po
hebrajsku: Rabbuni, to znaczy: NauczyZmartwychwstały stawia świat na głowie. Ogłasza
cielu. Rzekł do niej Jezus: Nie zatrzymuj
nowe kryteria. Mały jest wielki, słaby jest silny, cier- Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do
pienie jest wyzwoleniem, smutek jest radością, Ojca.”
J 20, 1 – 18

On jeden nas wyzwolił

śmierć jest życiem. I tak swoim zmartwychwstaniem wyrywa nas wszystkich z czeluści naszej rozpaczy, z lęków i beznadziei. Woła do nas: Idź za Mną
– w stronę życia!

Abyś, jak Maria przy Grobie , umiał płakać
z tęsknoty za Jezusem, który gdzieś Ci zaginął
Abyś, jak Ona usłyszał, jak Bóg woła Cię po imieniu
Abyś rozradował się tak bardzo, tym, że On Jest,
że aż pękną w Tobie wszystkie kamienie,
którymi przytłoczyłeś obecność Boga w Twoim życiu
Duszpasterze i Redakcja

II NIEDZIELA WIELKANOCNA
Święto Bożego Miłosierdzia 27 kwietnia 2014 r.
Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz
moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem lecz wierzącym. Tomasz Mu odpowiedział: Pan Mój i Bóg
mój!
J 20, 19 – 31

„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 Iudzki, 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."
(Dzienniczek św. Siostry Faustyny 699)
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Marzec w naszej parafii
CHRZTY:

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:

Sebastian Maks Chinc
Gracja Maria Fiszer
Kamila Patrycja Lebryk
Martyna Muszyńska

Paweł Płonka, Majka Gubańska
Mateusz Waleczek, Anna Adamczyk
Daniel Mlicki, Karolina Szymaniec
Mateusz Kołodziejczyk, Ewa Zygmańska

ROCZKI

POGRZEBY:

Radosław Gradzik
Małgorzata Anna Wdowiak
Hanna Marek

Erna Pająk – 72 lata
Roman Jankowski – 47 lat
Wanda Niedziela – 76 lat
Anna Sitek – 90 lat
Bolesław Łukasik – 90 lat

27 lutego Seniorzy bawili się w domu parafialnym na karnawałowym balu. Ich gośćmi byli
ks. Proboszcz, ks. Tomasz, dk. Tomasz, p. poseł Grzegorz Matusiak, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Piechoczek,
oraz gospodarze Jastrzębia Górnego Irena i Roman Mazurowie., którzy ufundowali
nagrody konkursowe. Zdjęcia na kolorowych stronach.

ZABAWA U SENIORÓW

Co czeka nas w kwietniu?
ROCZKI:
Antoni Jan Lotko

18 URODZINY:
Karol Langosz
Jakub Chmielewski
Łukasz Dąbowski
Paweł Podeszwa

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE:
1 rocznica
Agnieszka i Michał Budzyńscy
5 rocznica
Agata i Jacek Wilk
Patrycja i Marek Lebryk
10 rocznica
Małgorzata i Krzysztof Pustelny

Katarzyna i Krzysztof Mikulscy
15 rocznica
Ewa i Michał Zimończyk
Edyta i Mariusz Mierzwa
Joanna i Artur Grzybek
Katarzyna i Jacek Rytel
Tatiana i Paweł Gurgul
20 rocznica
Ewa i Dariusz Rdzanek
Beata i Piotr Wrożyna
Grażyna i Krzysztof Krzewińscy
Dorota i Bogusław Bogusiewicz
Mariola i Zbigniew Procyk
25 rocznica
Ewa i Zbigniew Grzeszczuk
Ewa i Tomasz Niedziołko
Grażyna i Mirosław Kapała
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Małgorzata i Andrzej Labun
30 rocznica
Krystyna i Zbigniew Krupa
Halina i Marek Grzyb
Maria i Marian Świderscy
Irena i Piotr Brodziak
35 rocznica
Albina i Wiesław Kozłowscy
Liliana i Kazimierz Ramsz
Elżbieta i Ryszard Porębscy
40 rocznica
Janina i Piotr Mazurkiewicz
Grażyna i Władysław Cieńciała
Anna i Henryk Brylewscy
Elżbieta i Wiesław Rogal
Lucyna i Mieczysław Jabłońscy

Halina i Marian Muryn
Henryka i Włodzimierz Janczak
Stanisława i Zbigniew Kustra
Irena i Jan Pawluczyk
Janina i Stanisław Kułaga
Maria i Stanisław Dzbańscy
Ewa i Mirosław Barczyk
Anna i Zdzisław Piekarscy
45 rocznica
Łucja i Tadeusz Plewniak
Barbara i Stefan Chwalińscy
Janina i Julian Stępniak
Janina i Sylwester Borczyk
Danuta i Jerzy Adamus
50 rocznica
Hildegarda i Jerzy Rduch

• 3.04 - I czwartek miesiąca. Msza św. w in-

Rozpoczynamy Wielki Tydzień. XXIX Światowe Dni Młodzieży w Katedrze o godz. 14.00.
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz.
15.45.
• 14.04 - poniedziałek. Do sprzątania kościoła
i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Opolskiej 12 po Mszy św. wieczornej.
• 16.04 - środa. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Opolskiej
12 po Mszy św. wieczornej.
• 17. 04 - Wielki Czwartek. W Katedrze o
godz. 10.00 Msza św. Krzyżma Świętego z
poświęceniem olejów. Okazja do spowiedzi
od 15.00 do 17.30. Msza Wieczerzy Pańskiej
rozpoczynająca Święte Triduum Paschalne o
godz. 18.00. Do 22.00 Adoracja w Ciemnicy
• 18.04 - Wielki Piątek Męki Pańskiej. W tym
dniu obowiązuje post i wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych. O godz. 8.30 Ciemna
Jutrznia. Droga Krzyżowa dla dzieci o godz.
10.00, dla dorosłych o godz.15.00. Okazja do
spowiedzi od godz. 8.00 do 12.00 i od 13.00
do 17.30. Liturgia Męki Pańskiej o godz.
18.00. Do 22.00 Adoracja przy Bożym Grobie
• 19.04 - Wielka Sobota. O godz. 8.30 Ciemna
Jutrznia. Święcenie pokarmów od godz. 12.30
do 16.30 co pół godziny w Kaplicy. Okazja
do spowiedzi od godz. 8.00 do 12.00 i od
13.00 do 18.00. Adoracja przy Bożym Grobie
dla dzieci o godz. 12.00. Wigilia Paschalna z

tencji powołań o godz. 6.30. Nabożeństwo w
intencji powołań o godz. 17.30.
• 4.04 - I piątek miesiąca. Msza św. w intencji
czcicieli NSPJ o godz. 6.30. Msza św. szkolna
o godz. 16.30. Droga Krzyżowa o godz.
17.15. Msza św. młodzieżowa o godz. 19.00.
Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy
mieszkańców ul. Opolskiej 16.
• 5.04 - I sobota miesiąca. Droga Krzyżowa
dla dzieci o godz. 9.00.
• 6.04 - 5 niedziela Wielkiego Postu. Gorzkie
Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 15.45.
• 7.04 - poniedziałek. Do sprzątania kościoła i
kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Opolskiej 14 po Mszy św. wieczornej.
• 8.04 - wtorek. Poradnia Życia Rodzinnego
czynna o godz. 16.00 w Domu Parafialnym.
• 9.04 - środa. Biblioteka parafialna czynna
od godz. 17.00 w Domu Parafialnym.
• 11.04 - piątek. Droga Krzyżowa o godz.
17.15. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Opolskiej 14 po Mszy
św. wieczornej.
• 12.04 - sobota. Odwiedziny chorych od
godz. 9.00.Droga Krzyżowa dla dzieci o godz.
9.00. Nauka dla rodziców i rodziców chrzestnych o godz. 16.30 w Domu Parafialnym.
• 13.04 - Niedziela Palmowa Męki Pańskiej.

SPES
procesją rezurekcyjną o godz. 20.30.
• 20.04 - Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczyste Nieszpory kończące obchody Świętego Triduum Paschalnego o godz. 16.00.
• 21.04 - Poniedziałek Wielkanocny. Kolekta
na Wydział Teologiczny UŚ i KUL. Chrzty na
Mszy św. o godz. 12.15.
• 22.04 - wtorek. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Opolskiej
10 po Mszy św. wieczornej.
• 23.04 - środa. Biblioteka parafialna czynna
od godz. 17.00 w Domu Parafialnym.
• 25.04 - piątek. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Opolskiej
10 po Mszy św. wieczornej.
• 26.04 - Konwent Wielkanocny w parafii
Wszystkich Świętych Pańskich w Jastrzębiu
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Szerokiej o godz. 10.00.
• 27.04 - Niedziela Miłosierdzia Bożego. Rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Kanonizacja
Jana Pawła II i Jana XXIII. Kolekta przeznaczona na Caritas archidiecezji. Roczki o godz.
12.15. Jubileusze małżeńskie o godz. 16.30.
• 28.04 - poniedziałek. Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Msza św. w intencji Koła Gospodyń, emerytów, rencistów i sprzątających kościół w kwietniu o godz. 18.00. Do sprzątania
kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców
ul. Opolskiej 8 po Mszy św. wieczornej.
• 29.04 - wtorek. Święto św. Katarzyny Sieneńskiej , dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy. Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego.
• 30.04 - środa. Msza św. za zmarłych w 30
dzień i I rocznicę po śmierci o godz. 18.00.

Droga Krzyżowa – każdy piątek kwietnia w Wielkim Poście godz. 17.15
Droga Krzyżowa dla dzieci—każda sobota Wielkiego Postu godz. 9.00
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym—
pasyjnym—każda niedziela Wielkiego Postu godz. 15.45

INTENCJE MSZALNE
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 6 kwietnia
7.3o – Za + Eugenię Ploch _ od sąsiadów z ul. Opolskiej 2.
9.3o – Za ++ Edwarda Żabickiego – w 20 rocznicę śmierci, żonę
Józefę, rodziców Stefana i Cecylię.
10.oo – Za ++ Jana Ostrzołek, żonę Irenę, ich rodziców, Stanisława Jóźwiak, żonę Irenę, ich rodziców oraz Kazimierza Gruca.
11.oo – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennictwem MB Częstochowskiej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla Karola z okazji 18
urodzin.
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla
Bogusława z okazji 50 urodzin.
16.3o – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla
Wacława z okazji 30 rocznicy urodzin.
PONIEDZIAŁEK 7 kwietnia
6.3o – Za + Marka Goryszewskiego – od sąs. z ul. Opolskiej 8.
6.3o – Za + Romana Jankowskiego – od sąs. z ul. Opolskiej 18.
18.oo – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennictwem MB Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji solenizanta
Edwarda Torbus – w 70 r. ur.
WTOREK 8 kwietnia
6.3o – Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane
łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla
Renaty z okazji urodzin oraz błogosławieństwo dla całej rodziny.
18.oo – Za + męża Zygmunta Butora.
18.oo – Za ++ rodziców Martę i Jana Gajda, Annę i Wiktora Kołeczko, synów Franciszka i Józefa, synową Zofię oraz Jerzego
Majka.

ŚRODA 9 kwietnia
6.3o – Za ++ Mieczysława Pękal – w 9 rocznicę śmierci, żonę
Krystynę, siostrę Janinę, brata Andrzeja, szwagra Tadeusza oraz
rodziców z obu stron.
6.3o – Za ++ Henryka i Augustynę Szkatuła, synów Leona i Jana, wnuka Henryka, Wiktorię Zozworek, Władysława i Stefanię
Kowalskich.
18.oo – Za ++ rodziców Martę i Alojzego Podeszwa, syna Henryka, wnuka Mariana, Dariusza Kałuża, Siostrę Ireneuszę, rodziców
Piotra i Gertrudę Gajda, Irenę i Mateusza Kowal, Alojzego i Helenę Krótki, Antoniego i Kazimierza Molenda oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
CZWARTEK 10 kwietnia
6.3o – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za odebrane
łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla
Heleny Markiel z okazji 79 rocznicy urodzin.
18.00—Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w
intencji Aleksandry, Wiktorii, Jacka, Daniela i Serafiny z okazji
ich urodzin
18.oo – Do Opatrzności Bożej w intencji Koła Gospodyń z okazji
55 rocznicy istnienia.
PIĄTEK 11 kwietnia
6.3o – Za ++ Pawła i Annę Kałuża, ich rodziców i rodzeństwo,
Alojzego i Jadwigę Dudzik, córkę Leokadię, syna Alfreda, synową
Marię.
18.oo – Za ++ Marię i Jana Szmid, Filipa, Joannę, Elżbietę, Sylwestra i Anielę Gajda, Annę i Leona Urbańczyk, Juliannę i Konrada Szmid, Marię i Ludwika Kornas, Sylwię Grygier, Ryszarda
Grygier oraz ++ z rodziny.
18.oo – Za ++ Alojzego Polnik – w rocznicę śmierci, rodziców,
braci, teściów, szwagrów, szwagierki oraz ++ z pokrewieństwa
Polnik, Kowalik i Grabarczyk.
SOBOTA 12 kwietnia
8.oo – Za ++ rodziców Leona i Franciszkę Gorzelnik, brata Bo-
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lesława, Annę i Stanisława Sowa oraz ++ z pokrewieństwa z obu
stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.oo – Za ++ Maksymiliana Smyczek – w 20 rocznicę śmierci,
żonę Katarzynę.
18.oo – Za ++ rodziców Marię Kartwath – w 30 rocznicę śmierci, męża Jerzego oraz ++ z rodziny Karwath i Szwarc.
18.oo – Za ++ Helenę Kafka, męża Maksymiliana, rodziców z
obu stron oraz ++ z pokrewieństwa Rduch, Kafka, Gembalczyk,
Kondziołka, Uliarczyk, Gajda i Kiełkowski. (Ks. Gość)
NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ 13 kwietnia
7.3o – Za ++ Alojzego Mazur, żonę Marię, córkę Eleonorę, Annę i Franciszka Kościelniak, syna Kazimierza, ++ z pokrewieństwa Mazur, Wala, Kościelniak, Komraus, Śmietana.
9.3o – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla
małżonków Aleksandry i Tomasza Michalak z okazji 10 rocznicy
ślubu.
10.oo – Za ++ Czesława Doniec, Magdalenę, Franciszka, Józefa
++ z rodziny Doniec.
11.oo – W INTENCJI PARAFIAN.
12.15 – Za + Erwina Adamczyk, rodziców Katarzynę i Pawła,
teściów Martę i Henryka, ++ z rodzin i dusze w czyśćcu cierpiące.
16.3o – Za + Józefa Stanisz – w 1 rocznicę śmierci, żonę Kazimierę i syna Bogdana.
WIELKI PONIEDZIAŁEK 14 kwietnia
6.3o – Za ++ mamę Annę Pospieszny – w 1 rocznicę śmierci,
ojca Czesława, ++ z rodziny Kapturskich, Nep, Świercz, Pospieszny i Kala. .
6.3o – Za ++ Maksymiliana i Katarzynę Smyczek oraz ++ rodz.
18.oo – Do Opatrzności Bożej, MB Różańcowej w intencji członkiń z Róży Teresy Kusy.
WIELKI WTOREK 15 kwietnia
6.3o – Za + Andrzeja Kiełkowskiego – w 3 rocznicę śmierci,
rodziców, teściów oraz ++ z rodziny.
18.oo – Za + Antoniego Naróg – w 10 rocznicę śmierci.
18.oo – Za + Wandę Papierok, rodziców, teściów, braci i siostry.
WIELKA ŚRODA 16 kwietnia
6.3o – Za ++ rodziców Anastazję Korzeniowską – w 4 rocznicę
śmierci, męża Ludwika, córkę Beatę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
18.oo – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennictwem św. Franciszka, w intencji sióstr i braci III Zakonu Franciszkańskiego
naszej parafii oraz opiekuna Ks. Tomasza.
18.oo – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla
Marianny Paceś z okazji 90 rocznicy urodzin oraz dla Serafiny
Guzy – od III Zakonu Franciszkańskiego.
WIELKI CZWARTEK ŚW. TRIDUUM PASCHALNE 17 kwietnia
18.oo – W intencji Parafian.
18.oo – Za Kapłanów, którzy pracowali w parafii.
18.oo – O powołania kapłańskie.
WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ 18 kwietnia
18.oo – CEREMONIE WIELKOPIĄTKOWE
WIELKA SOBOTA 19 kwietnia
20.3o – W intencji Parafian
20.3o – Wolna intencja
20.3o – Wolna intencja.
NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 20 kwietnia
7.3o – Za ++ Martę i Alfonsa Adamczyk, męża Antoniego Bugdoł, jego matkę Annę, rodzeństwo Apolonię, Alfreda
i Henryka, szwagra Józefa, ++ z pokrewieństwa Bugdoł, Adamczyk, ++ księży, nauczycieli i dusze w czyśćcu cierpiące
9.3o – Za ++ rodziców Jadwigę Remian, męża Kazimierza,
córką Annę i syna Stanisława.
10.oo – Za + Bronisława Bielich, jego rodziców, Franciszkę i
Augustyna Marek.
11.oo – W INTENCJI PARAFIAN.
12.15 – Za + żonę Zofię Przeniosło – w 15 rocznice śmierci, rodziców Annę i Józefa Przeniosło, brata Józefa Przeniosło, teściów Władysławę i Władysława Moskwa.
16.3o – Za ++ Zofię i Jana Mach oraz ++ z rodziny Musiałów i

Machów.
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 21 kwietnia
7.3o – Za ++ Rudolfa Sobika, żonę Marię, syna Feliksa, synową
Annę, Jana Krótki, żonę Zofię, syna Alojzego, żonę Helenę oraz
Mariannę Wnuk i dusze w czyśćcu cierpiące.
9.3o – Za ++ rodziców Emmę i Wiktora Fajkis, ich rodziców,
rodzeństwo, szwagrów i szwagierki oraz ++ z rodziny Szulik,
Fajkis i Wala.
10.oo – Za ++ Kazimierz Gruca, ojca Józefa, Irenę i Jana
Ostrzołek oraz ich rodziców.
11.oo – Za ++ Wojciecha Paszka, żonę Władysławę, syna Stanisława, Antoniego Korowaj, żonę Klotyldę, syna Jana oraz ++ z
pokrewieństwa.
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.
16.3o – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w
intencji Urszuli i Zygmunta z okazji ich urodzin.
WTOREK WIELKANOCNY 22 kwietnia
6.3o – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla
Michała z okazji 10 rocznicy urodzin oraz błogosławieństwo dla
całej rodziny.
18.oo – Za ++ żonę Teresę Sładkowską, syna Eugeniusza, rodziców, teściów oraz Lidię i Alojzego Kolarczyk.
18.oo – Za + Henryka Barcik – w 7 rocznicę śmierci.
ŚRODA WIELKANOCNA 23 kwietnia
6.3o – Za ++ Wiktorię i Brunona Sobik, 3 synów Jerzego, Antoniego i Piotra, Tamarę Sobik, 3 wnuków.
18.oo – Za + Bolesława Gajda – w r. śmierci oraz ojca Leona.
18.oo – Za ++ Marię Machnik – w rocznicę śmierci, męża Franciszka, syna Bernarda, zięcia Leona, wnuka Bolesława oraz Kazimierza Rozwora.
CZWARTEK WIELKANOCNY 24 kwietnia
6.3o – Za + Alfonsa Mazura – w rocznicę śmierci oraz ++ z
rodziny Mazur, Anielę i Maksymiliana Mołdrzyk i dusze w
czyśćcu cierpiące.
18.oo – Za + ojca Jerzego Lis i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.oo – Za ++ Zbigniewa Balzam – w 15 rocznicę śmierci, ojca
Tadeusza, dziadków z obu stron, Alfreda Wowra i ++ z pokrewieństwa.
PIĄTEK WIELKANOCNY 25 kwietnia
6.3o – – Za ++ rodziców i dziadków, Józefa i Marię Krosny,
Waleskę i Franciszka Sikora, syna Klaudiusza
18.oo – Za ++ Leona, Zbigniewa Kamińskich, Wiktorię i Franciszka Kaczorowskich, z rodziny Grafów i Piekiełek, dusze w
czyśćcu cierpiące.
18.oo – Za + Pawła Mołdrzyk – w rocznicę śmierci.
SOBOTA WIELKANOCNA 26 kwietnia
8.oo – Do Op. B., z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
bł., opiekę i zdrowie dla Barbary z okazji 50 rocznicy urodzin.
8.oo – Za ++ Jana Hojka i syna Czesława.
13.oo – Ślub.
18.oo – Za ++ rodziców Jana i Marię Goik, córkę Teresę, wnuka
Eugeniusza, Józefa i Marię Smorzyk, syna, synową, Ks. Henryka
Jośko i dusze w czyśćcu cierpiące.
II NIEDZIELA WIELKANOCNA – MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
27 kwietnia
7.3o – Za ++ Jadwigę Fajkis i Michała Fajkis.
9.3o – Do Op. B., z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
bł., opiekę i zdrowie dla Izabeli z okazji 50 urodzin.
10.oo – Za ++ Emilię i Franciszka Brzoza, Cecylię i Karola Rączka, rodziców z obu stron, wnuczkę Sylwię, Franciszka Zniszczoł,
rodziców z obu stron, Annę i Franciszka Chmiel, Gertrudę i Zbigniewa Trubas,++ z pokrewieństwa Rączka, Kocur, Zniszczoł,
Penkala, ++ księży, zakonników, misjonarzy i misjonarki.
11.oo – Do Opatrzności Bożej w intencji 50-lecia Koła Emerytów
i Rencistów – Koło nr 7.
12.15 – W INTENCJI ROCZNYCH DZIECI.
16.3o – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.
PONIEDZIAŁEK – UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA BISKUPA I MĘCZENNIKA 28 kwietnia
6.3o – Za ++ Krzysztofa i Michała Główka oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
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18.oo – Do Opatrzności Bożej w intencji KGW, emerytów i rencistów oraz sprzątających kościół i kaplicę w miesiącu kwietniu.
18.oo – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennictwem Św. Rodziny,
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla Agaty i Jacka z okazji rocznicy
ślubu.
WTOREK – ŚWIĘTO ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ – patronki Europy29 kwietnia
6.3o – Wolna intencja.
18.oo – Za ++ Ernesta Sitko, syna Marka, rodziców Martę i Ludwika, brata Norberta oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu
cierpiące.
18.oo – Za + Wacława Koryto – w 2 rocznicę śmierci.
ŚRODA 30 kwietnia
6.3o – Za + Józefę Kowalską – w 10 rocznicę śmierci, męża
Grzegorza, ++ z rodzin Rakowskich, Fijałkowskich, Marciniak,
Gabryś, Cieślak, Szelągowskich, Golec, Bajzert, Wąsik, Arcikiewicz, Ruteckich, Szpak, Abramczyk, Olma i dusze w czyśćcu cierpiące.
6.3o – Za ++ Alojzego, jego żonę, jej siostrę, rodziców, teściów,
2 szwagrów oraz ++ z pokrewieństwa.
18.oo – Msza św. za zmarłych w 30-dzień i 1 rok po śmierci.
CZWARTEK – ŚWIĘTO ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA – I
czwartek miesiąca 1 maja
6.3o – W intencji powołań.
9.oo – W intencji robotników i rzemieślników.
18.oo – Za + Piotra Pisula oraz ++ z pokr. Pisula, Wichary.
PIĄTEK – Wsp. św. Atanazego – I piątek miesiąca 2 maja
6.3o – W intencji czcicieli NSPJ.
16.3o – Za ++ Tomasza i Salomeę Kusy oraz ++ z pokrewieństwa.
18.oo – Za ++ Martę Matloch – w rocznicę śmierci, męża Stefana, rodziców z obu stron, synową Helenę, zięcia Jana oraz ++ z
pokrewieństwa Matloch, Goik, Gajda.

SOBOTA – UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI - I sobota miesiąca 3 maja
7.3o – Za + tatę Franciszka Kulig, mamę Ewę, żonę Czesławę, 2
siostry, brata, teściów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9.3o – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennictwem MB Częstochowskiej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla Leokadii z okazji urodzin.
10.oo – Za ++ Dorotę Skowron, Henryka Sztajnowskiego, ++ z
rodziny Sztajnowskich, Wiśniewskich i Skowronów.
11.oo –Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla
Jana z okazji 80 rocznicy urodzin.
12.15 – Za ++ Janinę i Bronisława Kapuścińskich oraz ++ z rodziny Kapuścińskich i Baran.
16.3o –Do Opatrzności Bożej, za wstawiennictwem św. Floriana
w intencji Jerzego z okazji 50 lat OSP i 45 lat zawodowej służby
pożarniczej.
III NIEDZIELA WIELKANOCNA 4 maja
7.3o – Za + Stanisława Adamczyk – w 4 rocznicę śmierci.
9.3o – Za ++ rodziców Ingę i Pawła Skiba, ++dziadków oraz ++
z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
10.oo – Za ++ Janinę Musioł – w rocznicę śmierci, męża Feliksa,
syna Kazimierza, zięcia Józefa, Stefanię i Józefa Deptuła oraz ++
z pokrewieństwa.
11.oo –Do Opatrzności Bożej, za wstawiennictwem św. Floriana
w intencji strażaków OSP Jastrzębie Górne oraz 105 lat OSP.
12.15 – Za ++ Franciszka Gajda, rodziców, Anastazję Orszulik
oraz rodzeństwo Jadwigę, Jana, Jerzego.
16.3o – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla
Bożeny z okazji 60 rocznicy urodzin.

„Święci to ludzie wielkiego formatu, którzy ujrzawszy w
Bogu swoja wielkość, postawili wszystko na Niego.”
Siostrze Klaudii życzymy wytrwałego dążenia drogą
świętości oraz ufności pokładanej w Panu. Chór „Lira”
i Redakcja

„Jeżeli będziemy się modlić - uwierzymy. Jeżeli uwierzymy- będziemy kochać. Jeżeli pokochamy-zapragniemy
służyć.”
Monice Grabowskiej, Karolinie Rak, Nikoli Namielskiej
życzymy, by z bliskiej relacji z Jezusem
wypływało pragnienie kochania ludzi i
służby. Oaza z ks. Grzegorzem
„Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu,
On sam będzie działał.”
Marii Karwath, Leokadii Dudzik, Irenie Mazur, Romanowi
Mazur oraz Ryszardowi Piechoczkowi życzymy by
wszelkie doświadczenia życia powierzali Bogu i realizowali na co dzień Jego wolę. Grupa Seniorów

Serdeczności

„Jakość dokonywanych wyborów sprawdza się w trudnych
momentach i chwilach próby.”
Legioniście Danielowi Guzy oraz auksyliatorom Zdzisławie Wyczynek, Annie Sitko i Dawidowi Bandyszewskiemu życzymy, aby Ich codzienne wybory były potwierdzeniem przynależności do Jezusa. Męski Legion Maryi
1. Czy byłeś/byłaś na pielgrzymce?
2. Jakiego rodzaju: autobusowej, pieszej,
rowerowej?
3. Czy wybierzesz się po raz kolejny?

SONDA

Odpowiedzi z napisem SONDA SPESA
prosimy wrzucać do skrzynki
na prośby do Bożej Opatrzności

Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie organizuje Korespondencyjny Kurs Biblijny. Celem jest ułatwienie poznania i
rozumienia ksiąg Pisma Świętego. W kursie brać udział każdy zainteresowany Pismem Świętym. Kurs prowadzony jest w wersji tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej. Podstawowe
informacje o kursie można uzyskać na stronie internetowej: www.kursbiblijny.deon.pl oraz pod adresem e—mailowym
oraz pocztowym: zmarek @jezuici.pl/ ks. Zbigniew Marek SJ, ul. Zaskale 1, 30-250 Kraków, „Kurs Biblijny”.

INTERNETOWY KURS BIBLIJNY

10

SPES

KWIECIEŃ 2014 r.

NIEDZIELA PALMOWA
W Jerozolimie: uro-

czysty wjazd Jezusa do Jeruzalem. W taki sposób
wita się królów. Spełnia
się prorocka wizja z Księgi
Zachariasza ( 9,9).

WIELKI CZWARTEK
W Jerozolimie:

Ostatnia Wieczerza –
ustanowienie Sakramentu Eucharystii i
kapłaństwa. Po tym
wydarzeniu wyjście
W naszej parafii w Jezusa z uczniami do
tym dniu: uroczyste po- Ogrodu Gethsemani,
święcenie
palm
na gdzie zostaje zdradzowszystkich Mszach św.
ny i pojmany. W nocy
odbywa się sąd przed
Rozpoczynamy arcykapłanem Kajfaprzeżywanie Wielkie- szem.

go Tygodnia, którego
uwieńczeniem
jest
Triduum Paschalne.
Paschalne
Co działo się w tych
dniach w Jeruzalem
2000 lat temu. W jaki
sposób dziś te wydarzenia obecne są w liturgii Kościoła. Niech
artykuł połączony z
ogłoszeniami dotyczącymi tych dni, ułatwi
Wam
przeżywanie
najważniejszego Misterium naszej wiary,
tych dni, które są
uobecnieniem zbawczych wydarzeń.

Współcześnie w tym
dniu: Msza św. Wie-

czerzy Pańskiej, po
niej Najświętszy Sakrament zostaje złożony w Ciemnicy (znak
modlitwy Jezusa w
Ogrójcu, pojmania, sądu i więzienia). Po
Mszy św. milkną organy, ołtarz zostaje obnażony, tabernakulum
jest puste i otwarte.

W naszej parafii
w tym dniu: . Godz.
18.00 - MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ. Godz. 21.00
adorację
prowadzi
młodzież.
Adoracja
Pana
Jezusa
w
"Ciemnicy" do godz.
22.00.

WIELKI PIĄTEK
W Jerozolimie: Rano w Jerozoli-

mie Jezus prowadzony jest do Piłata i
Heroda. W końcu skazany na śmierć, ubiczowany umiera na krzyżu. Po zachodzi
słońca dla Żydów rozpoczyna się Szabat,
nie wolno grzebać zmarłych, a nawet pokonywać wielkich odległości. Skazańcy
do zachodu słońca muszą umrzeć, a ich
ciała winny być pogrzebane. Pośpiech
prowokuje Rzymian do wydania decyzji o
połamaniu goleni skazańcom, by szybciej
umarli. Nie czynią tego Jezusowi bo On
już nie żyje, potwierdza to przebicie Jego
boku. Spełnił się znak Baranka Paschalnego, znaku wyzwolenia, pieczonego na
wieczerzę Paschalną w całości, nie wolno
było mu łamać kości - tak właśnie dzieje
się z Jezusem. Z tego powodu, kobiety nie
zdążą przygotować ciała Jezusa na pogrzeb (nie obmyte ciało dzięki temu pozostawia krwawe ślady na płótnie, w które jest owinięte - Całun Turyński)
Współcześnie w tym dniu: Dziś w
Kościele w tym jedynym dniu w roku nie
odprawiana jest Msza Święta, a jedynie
nabożeństwa drogi krzyżowej i liturgia
adoracji krzyża. Po tej celebracji Najświętszy Sakrament przenosi się do Grobu Pańskiego, gdzie przez całą sobotę
trwa wystawienie Najświętszego Sakramentu w ciszy.

W naszej parafii w tym dniu:

Ciemna jutrznia o godz. 8.30. Godz.
10.00 - Droga Krzyżowa dla dzieci. Godz.
15.00 - Droga Krzyżowa. Godz. 18.00 CEREMONIE WIELKIEGO PIĄTKU.
Godz. 21.00 adorację prowadzi młodzież.
Adoracja Pana Jezusa przy Bożym Grobie
do godz. 22.00.

Ile dni Pan Jezus leżał w
grobie? Tradycyjnie mówimy
trzy dni—ale czy na pewno? Skoro umarł w piątkowe popołudnie, a zmartwychwstanie nastąpiło w nocy z soboty na niedzielę, to ile minęło czasu? - półtora dnia? Czy zatem kłamliwie powtarza się niesprawdzoną informację? Po pierwsze: Pismo św. nie mówi, że Jezus spędził w grobie lub zmartwychwstał po upływie 72 godzin (3
x24 g), ale, że zmartwychwstał na trzeci dzień. Po drugie należy pamiętać, że dla Żydów
dzień kończył się z zachodem słońca, wraz z którym zaczyna się „czuwanie” (wigilia) kolejnego dnia. W piątek po zachodzie słońca dla pobożnego Żyda już następował Szabat - dzień

WIELKI

SPES
WIELKA SOBOTA
W Jerozolimie: Ciało Jezusa pozostaje

złożone w grobie. „Nic się nie dzieje” w Jerozolimie trwa szabat.
Współcześnie w tym dniu: Dziś w kościele odbywa się święcenie pokarmów połączone z chwilą adoracji Najświętszego Sakramentu.
W naszej parafii w tym dniu: Godz. 7.00 Początek adoracji Pana Jezusa w Grobie.
Ciemna jutrznia 8.30. Godz. 20.30 - CEREMONIE WIELKIEJ SOBOTY MSZA ŚWIĘTA
WIGILII PASCHALNEJ. Adoracja dla dzieci
12.00. ŚWIĘCENIE POTRAW - co pół godziny
od 12.30 do 16.30 w kaplicy.

WIGILIA PASCHALNA (Sobota)
W Jerozolimie: Wielkanoc, czyli noc po

zachodzie słońca w sobotę. Nie wiadomo o
której godzinie w tę noc zmartwychwstaje Jezus. Pokonuje śmierć, dokonuje Nowego
Stworzenia, wyzwolenia z niewoli grzechu.
Staje się Pośrednikiem Nowego Przymierza.
Współcześnie w tym dniu: po zachodzie
słońca rozpoczyna się liturgia Wigilii Paschalnej. Zaczyna się w mroku (grzechu) i prowadzi
ku światłu (Chrystusowi– światłości, która
oświeca każdego człowieka, gdy na ten świat
przychodzi). Dlatego rozbudowana liturgia
składa się z: Liturgii Światła, Liturgii Słowa
(przypominającego stworzenie, grzech człowieka, niewolę egipską, wyzwolenie i nowe
stworzenie i wyzwolenie z grzechu dokonane
przez Chrystusa), Liturgii Chrzcielnej odnowionego narodzenia dla Boga we wspólnocie
Kościoła Liturgii Eucharystycznej, wreszcie z
procesji rezurekcyjnej.

TYDZIEŃ
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NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA
W Jerozolimie: trzy Marie zmierzają

do grobu, by namaścić ciało Jezusa, objawia
im się Anioł, Piotr i Jan biegną do grobu,
Apostołowie zamykają się w Wieczerniku, niektórzy z nich uciekają do Emaus. Strażnicy
grobu zdają relację arcykapłanom o zmartwychwstaniu Jezusa.
Nie boję się własnej śmierci. Tylko
śmierci tych, którzy są mi bliscy. Jakże mam
żyć, gdy ich zabraknie?- Mascha Kalekos jakby wyczytała te słowa w sercu Marii Magdaleny. Nawet noc nie przyniosła jej otuchy. Poszła do grobu swego ukochanego Mistrza, aby
choć dotknąć Jego martwego ciała z szacunkiem i je namaścić. Ale ciało Mistrza zniknęło.
Pełna niepewności zaalarmowała mężczyzn,
ale dwaj z nich, którzy przybiegli, nie okazali
się pomocni. Przyjrzeli się tylko pustemu grobowi i zajęci własnymi myślami odeszli. Pozostawili Marię z jej smutkiem. A ona pozostała
przy pustym grobie. Dalej szukała ukochanego Mistrza i nie mogła ukoić swej tęsknoty za
Nim. l gdy On stanął przed nią, jej tęsknota
została spełniona w sposób, jakiego sama by
sobie nie wymarzyła. Przypadło jej w udziale
cudowne, delikatne spotkanie. Nie zaoszczędziło jej ono smutku pożegnania: Nie zatrzymuj mnie! Porzuć to, co o mnie wiesz i jak
mnie znasz, i daj mi wolność, żebym mógł w
sposób zupełnie nowy być całkowicie blisko
ciebie. Jakże mam żyć, gdy ich zabraknie?
Maria bardziej niż inni odczuła to dręczące
pytanie. Właśnie dlatego była - idąc do grobu—wrażliwa na zupełnie nowe doświadczenie swej teraźniejszości. Przez smutek została
jej ofiarowana (wielkanocna) pewność, że pytanie: Jakże mam żyć, gdy ich zabraknie czy
gdy jego zabraknie, czy gdy jej zabraknie, nie
musi prowadzić do rozpaczy, lecz może oznaczać zupełnie nową więź.
W naszej parafii: Uroczyste Nieszpory
godz. 16.00, które stanowią zakończenie Triduum Paschalnego.

odpoczynku (nasza sobota) już wtedy nie wolno mu było pracować, dlatego należało do tego czasu pochować zwłoki, z tego też powodu „przyspieszono” egzekucję łamiąc golenie
skazańcom na krzyżu, by szybciej, przed zachodem słońca, umarli. Po zachodzie słońca w
sobotę oczywistym było dla niego, że mamy już niedzielę—pierwszy roboczy dzień tygodnia. Jezus zatem zmartwychwstał na trzeci dzień. Dzień, który jako chrześcijanie, czcimy
jako Dzień Pański, dzień Nowego Stworzenia, Nowego Przymierza we Krwi Pańskiej.
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Na wstępie: Wielki Post – to czas, w któ- przyczyną grzechu.
rym czynimy różne postanowienia, by zbli- Jakie są owoce umartwienia? Pomagają mi
żyć się do Boga, ograniczamy się w różnych doznaniach, walczymy gorliwiej z
wadami i grzechami – to staranie ma sens
tylko wtedy, gdy zbliża nas do Pana Boga,
a nie po to by mieć pyszną satysfakcję z jakiegoś osiągnięcia, by zdobyć laurkę, którą
przed sądem Pana Boga będę wymachiwał
jak trofeum mającym wzbudzić podziw i
mnie usprawiedliwić – jeżeli nie tak ma
być, to jak? Po co pościć, jaki sens mają
umartwienia, czy czasem one mi nie szkodzą? Jak się umartwiać i jakie są granice
pomiędzy umartwieniem a masochizmem?
W tym krótkim artykule parę wskazówek i
rad, zresztą przecież nie tylko na Wielki
Post.
Czym są? Obok walki z
grzechem, z wadami i przyzwyczajeniami grzesznymi,
obok cnoty pokuty i dzieł
pokutnych, obok oczyszczeczyli o
nia zmysłów i porządkowania uczuć oraz odrywania
się od stworzeń umartwienie jest środkiem,
by móc myśleć i żyć zgodnie z pewną
przyjętą przez wiarę hierarchią wartości.
Praktykować umartwienie nie oznacza żyć
poza ciałem/wbrew ciału/ zniszczyć naturalne władze człowieka lecz oczyścić je i
poddać pod władzę woli, tak by nie były
przeszkodą lecz pomagały kochać Boga i
ludzi. Umartwienie jest dobrowolnym wyrzeczeniem się jakiegoś dobra lub przyjęciem zła z miłości ku Bogu. Zawsze zawiera zatem jakiś dobrowolny opór stawiany
naturalnemu zamiłowaniu do przyjemności. Rozmyślnie wyrzekam się jakiejś nadarzającej się przyjemności lub podejmuję się
wykonania jakiejś przykrej pracy by zapanować nad naturalnym pragnieniem przyjemności, które często we mnie staje się

uniknąć wielu grzechów bo poskramiają
moje złe skłonności, łatwiej nawiązuję kontakt z Bogiem i w Nim znajduję szczęście i
pokój. Pokazuję Bogu, że bardziej kocham
Go niż siebie, pragnąc nie dla siebie przyjemności lecz dla Niego. Łącząc moje cierpienie z męką Jezusa, przyczyniam się do
zbawienia innych ludzi, a Bogu wynagradzam zranienia jakie zadałem Mu moimi
grzechami, jakie zadali mu inni.
Czego dotyczy umartwienie? Może być
ono duchowe (wewnętrzne), wtedy gdy
przeciwstawiam się mojej pysze i miłości
własnej – to najważniejszy sposób umartwienia, ale zarazem najtrudniejszy

Od u M A R T W i enia
do z M A R T W Y C H w stania
tym czy warto się umartwiać
(rezygnacja z własnego punktu widzenia i
z własnej woli wymaga wielkiej ofiary). Jak
je osiągnąć? Na przykład poprzez powtarzanie aktów pokory i miłości. Umartwienie sfery zmysłowej: dotyka ono przyjemności zmysłowych, uczuć, namiętności. Żeby zapanować nad uczuciami warto dokonywać aktów im przeciwnych: wybierać to
co podoba mi się mniej, nie co łatwiejsze
lecz to co trudniejsze, nie to co stosowne,
lecz to co Bogu przynosi większą chwałę.
Umartwienie fizyczne: to znoszenie różnego rodzaju przykrości, chętne godzenie się
na rzeczy nieprzyjemne, cierpliwe znoszenie zmęczenia, ostrości pogody, choroby,
wykonując trudną pracę itp. Dawniej
umartwienie fizyczne odgrywały ważniejszą rolę niż dziś, kładę raczej nacisk na
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umartwienie wewnętrzne – nie znaczy to
jednak, że powinienem to pierwsze zapominać czy lekceważyć. Obym nie zapomniał, że istnieją umartwienia zewnętrzne,
które zaleca praktyka życia chrześcijańskiego i nakazuje Kościół: post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych
(każdy piątek), wyrzeczenie się i unikanie
wszelkich czynów grzesznych (zwłaszcza
lubieżności i obżarstwa), spokojne przyjmowanie tego wszystkiego, co przykrego
spotykam w życiu, skromna postawa ciała
nawet w chwilach wielkiego zmęczenia,
przestrzeganie reguł przyzwoitości, nawet
współżycie z osobami o różnym temperamencie może być okazją do ustawicznego
umartwienia.

Jakie są reguły dotyczące umartwienia?
Musi być dobrowolne, powinno mieć właściwą intencję (nie po to by się odchudzać
itp.). Umartwienie przynosi pewną dozę
przykrości, bo stanowi sprzeciw wobec naturalnych skłonności, dlatego normalny
człowiek nie znajduje w nim upodobania –
jeżeli czerpię z umartwienia przyjemność –
to wskazuje to na zaburzenia emocjonalne
i nie należy takiego umartwienia praktykować! Umartwienie nie jest celem, ale środkiem uświęcenia dlatego musi być stosowane z umiarem. Nie należy tak się umartwiać, by na tym miało cierpieć zdrowie,
ani tak mało, aby natura miała się buntować i prowadzić do grzechu. Ono samo nie
może być dla człowieka ideałem, który
pragnie się osiągnąć. Stosuję je w miarę jak
zgadza się ono z moimi obowiązkami i
przyczynia się do wzrostu gorliwości oraz
w miarę jak sprawia że jestem bardziej
wierny i gotowy do praktykowania cnót.
Jeżeli wprowadza ono zamęt w moje życie
duchowe i moje obowiązki – nie spełnia
swojej roli! Warto pytać spowiednika o rodzaj, formę czy intensywność umartwienia. Umartwienie należy wprowadzać w
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życie stopniowo. nie wymaga by na raz
podejmować wszystkie możliwe wyrzeczenia i umartwienia, lecz żąda by je stosować
stopniowo i według pewnego porządku.
Natychmiastowe pozbycie się wszelkiego
rodzaju pociechy czy odprężenia spowodowałoby ogólne zmęczenie fizyczne i moralne z niemałą szkodą dla życia wewnętrznego. Dobrze jest wybrać sobie takie umartwienie, które związane jest z moim brakiem lub namiętnością, których chce
się pozbyć, i zwracać na nie szczególną
uwagę (nielogiczne byłoby umartwienie
dotyczące jedzenia, gdy moją wadą jest gadulstwo). Gorące umiłowanie Jezusa
Ukrzyżowanego, pobożne rozważanie Jego cierpień oraz pragnienie naśladowania
Jego przykładu podsyca rozsądne umartwienia. Siostra Faustyna pisała, że im więcej rzeczy w sobie umartwię, tym mniej
ogień cierpienia będzie miał we mnie do
spalenia….(Dzienniczek)
Zakończenie. Pisząc ten artykuł zastanawiam się ilu z nas z pewnym pobłażaniem,
ironicznym uśmiechem go przeczyta, bowiem żyjemy w czasach skrajności pomiędzy morderczym ćwiczeniem siebie a hedonizmem lekceważącym każdy trud i wysiłek oprócz tego, który służy większej
przyjemności. Wiele naszych grzechów i
zranień zadawanych Bogu i ludziom bierze się z naszego nieopanowania, zatem
warto, jak sądzę, nieustannie na nowo
przemyśliwać słowa Jezusa: „jeśli kto chce

pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie
naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je” Mk 8,34
P.S.: skoro dotarłeś do tego momentu
oznacza, że nie tylko wiesz czym jest
umartwienie, ale go doświadczyłeś….
opr. Ks. G. K.
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Do tych słów św. Pawła nawiązuje świątecznego stołu w rozmaite nowe pozwyczaj błogosławieństwa pokarmów na trawy, zatracił się wielkanocny baranek
stół wielkanocny. Jak pisze Apostoł Na- w dotychczasowej formie. Coraz częściej
rodów, człowiek powinien dziękować był zastępowany figurką baranka wykoBogu za wszystkie dary, które od Niego naną z cukru, ciasta, czy masła. Zwyczaj
otrzymuje. Święto Zmartwychwstania ten trwa do dziś, a baranek dodatkowo
Pańskiego jest ku temu szczególną oka- został przystrojony chorągiewką, oznazją. Co ciekawe nawet tradycyjne, uro- czającą triumf życia nad śmiercią.
Dzisiaj nasza święconka zawiera
czyste śniadanie wielkanocne znajduje
swoje uzasadnienie w Ewangelii, jest bo- mnóstwo różnego rodzaju potraw, jedwiem pamiątką posiłku, który Jezus spo- nakże żadna z nich nie znalazła się tam
żył wraz ze swoimi uczniami, kiedy się bez powodu i jest symbolem konkretneim objawił po zmartwychwstaniu; por. go faktu, czy wydarzenia. Wynika to z
Łk 24, 41-43; J 21, 12. Posiłek zjedzony potrzeby przedstawienia wiernym za poprzez Jezusa jest
mocą
napotwierdzeniem
macalnych
jego ludzkiej natuznaków tary, a co za tym
jemnicy
Czy jecie, czy pijecie, czy co innego czynicie,
idzie pełnego i
zbawienia.
czyńcie wszystko na chwałę Bożą.
prawdziwego
Tak
też
1 Kor 10, 31
zmartwychwstania.
święcone
P ie rwsz e
po pierwwzmianki dotyczące błogosławieństwa sze zawiera figurkę baranka oraz mięso,
pokarmów w czasie świąt Wielkanocy które symbolizują zmartwychwstałego
pochodzą z przełomu VII i VIII wieku. Chrystusa. Obok baranka znajdziemy
Do Polski ten zwyczaj dotarł z terenów pieczywo, na pamiątkę chleba łamanego
rzymsko-germańskich i czeskich na prze- podczas Ostatniej Wieczerzy oraz jajka,
łomie XIII i XIV wieku. Pierwotnie ob- które w wielu kulturach funkcjonują jako
rzęd błogosławieństwa pokarmów odby- symbol nowego życia. Często do kował się w niedzielę Wielkanocy. Co wię- szyczka wkładamy również sól i chrzan
cej, wówczas święcono wyłącznie baran- na znak gorzkiej męki Chrystusa, która
ka – mięso baranie, który symbolizuje jednak niebawem przemieniła się w słozbawienną ofiarę Chrystusa – Baranka dycz zmartwychwstania, czego symboNowego Przymierza. Sam zwyczaj ba- lem z kolei są masło i słodycze. Należy
ranka paschalnego ma swoje korzenie w też wspomnieć o figurce zajączka i bociatradycji żydowskiej i pochodzi jeszcze z na. Ten pierwszy symbolizuje postawę
czasów niewoli egipskiej; por. Wj 12, 3- czuwania, ponieważ według dawnej zoo14. Dopiero od czasów średniowiecza logii spał z otwartymi oczami. Natomiast
błogosławieństwa pokarmów dokonuje bocian jako oznaka powrotu wiosny ma
się w Wielką Sobotę w ramach przygoto- zapowiadać Chrystusa powracającego w
wania do świąt. Ponadto z upływem cza- chwale. Wszystkie wymienione wyżej
su i wskutek ciągłego wzbogacania się symbole są zakorzenione w Piśmie Świę-

Coś się święci…
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tym, w tradycjach ludowych, czy też wynikają z osobistego doświadczenia wiernych. Jest to świadectwem świadomego
przeżywania zmartwychwstania, które
obejmuje całe stworzenie. Obecnie błogosławieństwa pokarmów dokonuje się w
Wielką Sobotę w kościołach. Upoważnieni do tego są księża, diakoni, a także akolici i lektorzy będący jednocześnie alumnami (klerykami) seminarium duchownego. Warto jednak wiedzieć, że błogosławieństwo pokarmów nie jest obowiązkowe. Co więcej, może go również dokonać ojciec, matka lub ktoś z członków rodziny w domu, bezpośrednio przed
wspólnym śniadaniem wielkanocnym.
Kościół nawet zachęca do tego, aby
oprócz tradycyjnego pobłogosławienia
pokarmów w przeddzień Wielkanocy,
wprowadzać w naszych rodzinach zwyczaj pobłogosławienia darów na świą-
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tecznym stole podczas wspólnej modlitwy. Niech zatem potrawy z naszej święconki przypominają nam podczas wspólnego śniadania wielkanocnego o istocie
przeżywanych Świąt Zmartwychwstania
naszego Pana. Poniżej podano tekst błogosławieństwa darów na świątecznym
stole: Panie Jezu Chryste, zasiądź między

nami przy stole wielkanocnym, udziel
nam radości Twego Zmartwychwstania;
niech się okażemy Twoimi uczniami, a
stół nasz niech będzie znakiem pojednania i wzajemnej życzliwości. Amen.
Radosnego Alleluja!
Krzysztof Jarczok
Drogi czytelniku! Jeśli w Twoim domu
znane są inne zwyczaje związane ze
święconką, podziel się nimi. Prosimy o
kontakt drogą mailową na adres: krzysztof.j@autograf.pl .

Literatura do wiadomości redakcji

Bunt chłopów i Jastrzębiu Górnym w ro- do siebie i starał się przekonać zbuntowaku 1846. Większe gospodarstwa siodłacze nych o niesłuszności ich żądań i postepo(ponad 50 morgów) już i czasie między wania. Istotnie udało mu się doprowadzić
r.1821-1840 zostały uwolnione od ciążą- do posłuszeństwa chłopów z Górnego Jacych na nich świadczeń i robocizny za strzębia i z Osin, jednak Ruptawianie naopłatą pieniężną wzgl. przez odstąpienie dał trwali w uporze, a dopiero oddział
na rzecz dominium gruntów. Odtąd ci wojska, aresztowania i t.p. środki przykmiecie stali się pełnoprawnymi właści- musu zmusiły ich do posłuszeństwa.
cielami swych gruntów. Nie pozwolono
Dopiero w 2 lata później, pod groźjednak mniejszym gospodarzom, zagrod- bą ogólnej rewolucji w państwie pruskim,
nikom, na wykupienie swych gospo- także tym gospodarzom, tj. zagrodnikom
darstw z poddaństwa. Toteż w r.1846 ci stała się sprawiedliwość i zniesione zostazagrodnicy w Jastrzębiu Górnym,
ły
tak
robocizna
Z KRONIKI PARAFIALNEJ
w Osinach i w Ruptawie zbuntopańszczyźniana i inne
wali się przeciw swym panom doświadczenia na rzecz
minialnym, odmówili robót na pańskich, panów; niewola, jaka trapiła od wieków
dominialnych rolach i innych świadczeń, chłopów ustąpiła.
ówczesny starosta rybnicki, baron von
Kategorie gospodarstw a zanik goDurant, który sam był na Osinach dzie- spodarstw dużych Około roku 1550 istniadzicem, zawezwał starszyznę z tych wsi ły w Jastrzębiu (Ciąg dalszy na stronie 16)
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następujące gospodarstwa kmiece: I. W na korzyść dominialnych ról. Stan ten poJastrzębiu Górnym : 14 siodłaków II. W trwał mniej więcej do początków XIX w.
Jastrzębiu Średnim: 10 siodłaków (w tym oraz aż do uwłaszczenia chłopów w dwu1 młynarza)
dziestych i trzydziestych latach. Po
III. W Jastrzębiu Dolnym: 10 siodłaków
uwłaszczeniu, niektórzy chłopi wyzbywaRazem : 34 gospodarstwa siodłacze
li się swych gruntów na rzecz dominium,
Już wówczas jednak poszczególne gospo- inni dzielili swe gospodarstwa między sydarstwa siodłacze nie były jednolite pod nów lub odsprzedawali je w kawałkach.
względem wielkości, co wynika z dużej Już w roku 1862 zmienił się całkowicie
rozpiętości w świadczeniach na rzecz pro- stan posiadania we wsi. Całkowitych sioboszcza. Nie jest to przeto obraz posiada- dłaków wówczas jut prawie we wsi nie
nia chłopskiego z połowy XVII w. pier- było, a niektóre gospodarstwa podzielone
wotny. W roku 1727 : Kiedy 4 międzycza- były na 12 a nawet 1/24 części ; posiedzisie część powyższych gospodarstw siodła- ciele takich rozparcelowanych gospoczych sparcelowano na mniejsze zagrod- darstw nazywali się półsiodłakami,
nicze, a inne wcielono wprost do domi- ćwierćsiodlakami a nawet 1/24 siodłakanialnych ról, istniały następujące gospo- mi! - W roku 1878 liczono w Górnym Jadarstwa kmiece, zagrodnicze i chałupni- strzębiu tylko 2 gospodarstwa siodłacze
cze: W Jastrzębiu Górnym : 9 siodłaków 3 całkowe; obaj wlaścicie1e byli Niemcamigospodarstwa wchłonęło dominium 2 go- przybyszami (Hoffmann i Hartog); Półsiospodarstwa podzielono i utworzono z dłaków liczono 7 ; wszyscy inni posiadali
nich 7 gospomniejsze kadarstw
zawałki, aż do
grodniczych.
1/24 części
Z
KRONIKI
PARAFIALNEJ
W Jastrzębiu
pełnego goŚrednim: 6
spodarstwa.
siodłaków (W
Gospodarstw
tym 1 młynarz) 3 do dominium wcielone zagrodniczych liczono aż 33, a półzagrod1 na 4 chałupnicze miejsca podzielone. Ja- niczych 21. Na ten objaw ustawicznego
strzębie Dolne : 8 siodłaków 2 gospodar- dzielania gruntów przez chłopów jastwa siodłacze wcielone do Centnarowca. strzębskich zwracali uwag jut autorzy z
Przeto w roku 1727 było już tylko 23 sio- przed 100 laty, np. Triest w swej pracy
dłaków; na krótkiej przestrzeni czasu zli- „Topograph. Handbuch von Oberschlekwidowano 11 gospodarstw siodłaczych sien”, opublikowanej w roku 1864. cdn.
Redakcja gazety SPES zaprasza do współpracy przy tworzeniu pisma. Wszelkie uwagi oraz propozycje proszę wysyłać na
adres comtelafere@poczta.onet.pl
Na ten adres należy również przesyłać artykuły, sprawozdania i zdjęcia z wydarzeń ważnych dla grup parafialnych czy też
dla całej parafii oraz życzenia, które możemy umieścić w rubryce Serdeczności. Aby plik mógł być umieszczony w
odpowiednim numerze gazety, należy przesłać go do redakcji do 20 dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc ukazania się
czasopisma . (ale jeśli ten termin nie jest możliwy warto spróbować i później)
Redakcja
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Dla dzieci
Pani katechetka na religii mówiła, żeby naśladować Jana Pawła II. Nie ma sprawy. Tylko jak? Musiałem coś
wymyślić. No i wpadło mi do głowy, że On przecież ciągle bił jakieś rekordy. To mi się nawet spodobało. Najpierw chciałem zbudować największy pomnik Papieża z
czekoladowych jajek wielkanocnych, ale mnie zaatakowały i przygniotły i jeszcze się do tego dołożyła kura.
No to potem zacząłem pisać najdłuższy wiersz o Ojcu
Świętym, ale Tata na mnie nakrzyczał, że niszczę papier
toaletowy. Jak chcieliśmy z Krecikiem zrobić najdłuższe czuwanie nocne przy największym Krzyżu, to nas
Mama do łóżek wygoniła. I jak ja mam naśladować Jana Pawła II, jak znowu wszyscy są przeciwko mnie.
Osiołek Ofiarka

Tym razem trochę
trudniejsza krzyżówka i pewnie warto poprosić o pomoc dorosłych.
Rozwiązaniem jest
myśl Jana Pawła II
skierowana do młodych. Może być ona
również podpowiedzią dla Osiołka.
Rozwiązania przesyłamy na adres
comtelafere
@poczta.onet.pl
lub przynosimy
pani katechetce.
A nagrodę za rozwiązanie z poprzedniego
numeru
otrzymują Szymon
Wykner , Alinka
Stylok i Anulka
Kaczorowska
Można je odebrać 13 kwietnia
na Mszy świętej
o godz. 10.00

1. Kierownik duchowy młodego Karola Wojtyły.
2. Nazwa zakładów chemicznych, w których Karol Wojtyła
pracował w czasie wojny.
3. Miasto, w którym ks. Karol Wojtyła kontynuował
studia po święceniach kapłańskich.
4. Miasto, w którym Jan Paweł II spotkał się z przywódcami 12 religii, by wspólnie modlić się o pokój.
5. Sztuka, napisana przez Karola Wojtyłę, przedstawiająca losy św. brata Alberta Chmielowskiego.
6. Kraj, najczęściej odwiedzany przez Jana Pawła II
podczas Jego pontyfikatu.
7. Pseudonim literacki, którego używał Karol Wojtyła.
8. Miasto, które odwiedził Papież w 1991r. podczas
Światowych Dni Młodzieży.
9. Łacińska nazwa Listu Ojca św. do młodych napisanego z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży.
10. Jakie studia rozpoczął Karol Wojtyła po maturze.
11. Łacińska nazwa pierwszej encykliki napisanej
przez Jana Pawła II.
12. Odznaczenie nadane Papieżowi w 1993r., najwyższe i najstarsze odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej.
13. Choroba, która była powodem
śmierci brata Jana Pawła II- Edmunda.
14. „Święty natychmiast”
15. Ulica w Krakowie, przy której mieskał Karol
Wojtyła w czasie II wojny światowej.
16. Nazwa płyty kompaktowej,
na której znalazły się fragmenty
recytowane i śpiewane przez Papieża.
17. Kardynał, z rąk którego Karol Wojtyła
przyjął święcenia kapłańskie.
18. Pierwsza parafia wikarego Wojtyły.

BAL KARNAWAŁOWY SENIORÓW

