Zasłuchani w Słowo Boże… (Łk 24, 35-48)

Poznali Jezusa w drodze...

Pierwszą drogą jest świadectwo uczniów. Apostołowie byli
pierwszymi sceptykami. Nie uwierzyli kobietom, które opowiadały o
zmartwychwstaniu. Tomasz nie uwierzył swoim kolegom. W Wieczerniku nadal wątpili. Myśleli, że Jezus jest zjawą, duchem. Ustąpili dopiero
przed faktami. Jezus pokazał im ręce, nogi i przebity bok.
Drugą drogą jest świadectwo Ducha Świętego. Jezus nie pozostawi nas samymi, gdy będziemy o Nim mówili. Będzie obecny przez
swego Ducha i w trudnych sytuacjach sam podpowie nam słowa i rozwiązania.
Trzecią drogą jest słowo Boże. Jezus Zmartwychwstały robi
„wykład biblijny” najpierw dwom uczniom w drodze do Emaus, później
Apostołom w Wieczerniku. Niewiara uczniów wynika częściowo z ich
luki w pamięci. Człowiek słyszy zwykle to, co chce słyszeć i łatwo zapomina o tym, na czym mu nie zależy. Świadomość, że Jezus umrze na
krzyżu była dla uczniów nie do przyjęcia. I dlatego nie zrozumieli zapowiedzi Jezusa o śmierci i chcieli szybko o niej zapomnieć. Gdy przepowiednia się spełnia, są kompletnie zaskoczeni.
Czwartą drogą życia perspektywą zmartwychwstania jest
Eucharystia. Uczniowie w drodze do Emaus rozpoznają Chrystusa
przy łamaniu chleba. Również w Wieczerniku Jezus nawiązuje z uczniami bliski kontakt przez wspólny posiłek, który jest symbolem Eucharystii, wspólnoty gromadzącej się na łamaniu chleba. Dla pierwszych
chrześcijan każda Eucharystia była radością paschalną, wspominaniem
zmartwychwstania Jezusa. Z niej czerpiemy siłę, by żyć Jezusem i z
nadzieją o Nim świadczyć.

Oprócz szkolnej katechezy organizuje w
kościele próby, podczas których dzieci
zapoznają się z liturgią, ćwiczą procesyjne
wejście do świątyni, a także trenują swoje
zaangażowanie w przebieg Mszy świętej.
Dzieci ćwiczą i śpiewają pieśni, które
wykonają podczas majowego komunijnego
święta. W próbach uczestniczą także rodzice
dzieci, dając w ten sposób wyraz wsparcia i
troski o wyjątkowy przebieg uroczystości
komunijnej swoich pociech.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH:

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE:

PONIEDZIAŁEK - 16 KWIETNIA 2018

Trwamy w radosnym okresie Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Liturgiczny okres wielkanocny trwać będzie
do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego, czyli w tym roku do
20 maja.

07:00
18:00

+ Adam Woszczyna (Msza św. gregoriańska)
+ Eugeniusz Raszek
WTOREK - 17 KWIETNIA 2018

07:00
18:00
18:00

+ Czesław Harkabuz, od rodz. Starmach
+ Janusz Ziarnik, od kuzynki Renaty Wądrzyk
z rodziną
+ Adam Woszczyna (Msza św. gregoriańska)
ŚRODA - 18 KWIETNIA 2018

07:00
07:00
18:00
18:00

+
+
+
+

Urszula Szydłowska, w 1 r. śmierci
Andrzej Macioł, od Janiny Antolak
Józef Kądziołka, od żony
Adam Woszczyna (Msza św. gregoriańska)

CZWARTEK - 19 KWIETNIA 2018
07:00
18:00
18:00

+ Czesław Harkabuz, od Agnieszki i Justyny
+ Jerzy Prowadzisz, + Rodzice: Matylda i Michał
+ Adam Woszczyna (Msza św. gregoriańska)
PIĄTEK - 20 KWIETNIA 2018

07:00 + Adam Woszczyna (Msza św. gregoriańska)
07:00 + Czesław Harkabuz, od Krystyny i Ryszarda
07:00 + Andrzej Macioł, od Jadwigi Dyrcz
18:00 Msza święta zbiorowa za zmarłych:
• + Jan Pękala, od sąsiadów z ul.: Mickiewicza, Kilińskiego,
Krasickiego, Kochanowskiego i Szewskiej
• + Stanisława Nowak, od Dyrekcji i Pracowników Domu
Seniora „Leśna Polana”
• + Antoni Bartosik, od rodziny Gunia
• + Henryk Jewuła, od kuzyna Wojciecha z żoną
• + Stanisław Kowalik, od rodziny Noworyta
• + Danuta Matyja, od Stanisława i Sylwestra Baranowskich z rodziną
• + Mirosława Marcińska, od Lesławy i Stanisława Wieczorek
• + Dariusz Rowiński, od rodziny Kawala
• + Tadeusz Wilk, od sąsiadów z ul. Wiśniowej bl. 7
• + Krystyna Kurdziel, od koleżanek i kolegów z klasy
z Technikum
• + Krzysztof Baster, od rodziny Jędrzejczyk
• + Czesław Bizoń, od sąsiadów z bl. 14
• + Jacek Koryczan, od sąsiadów z ul. Wiśniowej bl. 1
• + Sabina Szeląg, od siostry Lucyny
• + Maria Wielgus, od wnuka Marcina z żoną
SOBOTA - 21 KWIETNIA 2018
07:00
07:00
07:00
18:00

+ Andrzej Dorak, w 1 r. śmierci
+ Adam Woszczyna (Msza św. gregoriańska)
(intencja wolna)
+ Jan, + Rodzice, od siostry z rodziną
NIEDZIELA - 22 KWIETNIA 2018

06:30
08:00
09:30
11:00
12:15
18:00

W intencji Parafian
+ Eugenia Pająk, od córki Renaty
+ ks. Prałat Stanisław Gałuszka, w 6 r. śmierci,
od Róż Różańcowych
+ Anna Kumala, w 10 r. śmierci oraz + mąż
Bronisław, w 21 r. śmierci
+ Jerzy Woszczyna, od żony Stanisławy
+ Adam Woszczyna (Msza św. gregoriańska)

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież na spotkania
Grupy Formacyjnej „Mały Apostoł” działającej przy naszej
parafii. Spotkania dla dzieci ze szkół podstawowych w
każdy piątek o godz. 16:30, a dla gimnazjum i starszych o
godz. 18:45.
Dziś rozpoczyna się 10. Tydzień Biblijny. Przypominamy, że w naszej parafii działa Krąg Biblijny, który zrzesza
osoby pragnące głębiej poznać treść i znaczenie Pisma
św. Cały czas można do tej wspólnoty dołączyć.
Zachęcamy również do nabywania i czytania prasy
katolickiej. W tym tygodniu w „Gościu Niedzielnym” bardzo ciekawy artykuł o sytuacji Kościoła we Francji.
„Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary składane w ramach
comiesięcznej składki inwestycyjnej.
Bardzo prosimy o niepozostawianie swoich samochodów na parkingu przykościelnym do późnych godzin nocnych albo, co się kilka razy zdarzyło, na całą noc. Brama
zamykana jest codziennie po zakończeniu wieczornych
nabożeństw i spotkań formacyjnych.
W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności z naszej
wspólnoty parafialnej śp.: Rudolf Lembas oraz Kazimiera
Szczypta. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.

- A wśród nich [świętych] może być nasza własna matka, babcia lub inne bliskie osoby (por. 2Tm
1, 5). Może ich życie nie zawsze było doskonałe,
ale, nawet pośród niedoskonałości i upadków, szli
naprzód i podobali się Panu. (...) powołanie do
świętości, Pan kieruje do każdego z nas - pisze Ojciec Święty Franciszek w adhortacji apostolskiej
„Gaudete et exultateˮ o powołaniu do świętości w
świecie współczesnym.
Celem adhortacji, ogłoszonej 9 kwietnia, jest
„przedstawienie powołania do świętości, próbując ująć je
w aktualnym kontekście, z jego zagrożeniami, wyzwaniami i możliwościami - zaznacza papież Franciszek. Dokument zachęcający do świętości, chrześcijańskiej radości i
życia błogosławieństwami Jezusa na co dzień składa się z
pięciu części zatytułowanych kolejno: „Powołanie do
świętości, „Dwaj subtelni nieprzyjaciele świętości, „W
świetle mistrza, „Pewne cechy świętości w świecie współczesnym, „Walka, czujność i rozeznanie”.
Na zakończenie adhortacji Ojciec Święty Franciszek
odwołuje się do przykładu Maryi, która „jest Świętą pośród świętych, najbardziej błogosławioną. Ukazuje nam
Ona drogę świętości i nam w niej towarzyszy. „Prośmy,
aby Duch Święty napełnił nas mocnym pragnieniem bycia
świętymi dla większej chwały Bożej i wspierajmy się nawzajem w tym zamiarze. W ten sposób będziemy mieli
udział w szczęściu, którego świat nie może nam odebrać.

„Biblia jest to księga niezwykła. Pisały ją tysiąclecia i
wieki. Pisali ją prorocy i mędrcy. (...) Biblia weszła tak
głęboko w kulturę całego naszego świata, naszej cywilizacji, że trudno jest jej nie znać i nie szanować. Jej treść
przenika naszą kulturę, naszą literaturę, nasze dzieła sztuki” - pisała przed laty poetka Anna Kamieńska.
Dla niej, podobnie jak dla wielu innych ludzi Kościoła,
kultury i nauki, w tym zwłaszcza rozmiłowanego w Biblii
Romana Brandstaettera, księga ta była żywą rzeczywistością, ziemią poszukiwania tożsamości, „krainą powrotu jak
wiara”. Warto zresztą przypomnieć, że to właśnie ten poeta żydowskiego pochodzenia, który przyjął wiarę chrześcijańską, w jednym ze swoich utworów zwrócił uwagę na
potrzebę ustanowienia szczególnego dnia poświęconego
Biblii. Gdyby żył, byłby zapewne jednym z najgorliwszych
propagatorów Tygodnia Biblijnego, który w tym roku w
Kościele w Polsce będziemy obchodzić już po raz dziesiąty. Rozpocznie się on Niedzielą Biblijną - w tym roku to 15
kwietnia. Organizatorem tygodnia, podobnie jak to miało
miejsce w ubiegłych latach, jest powołane w 2005 r. Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II, którego celem jest pogłębianie zrozumienia i popularyzacja Pisma Świętego oraz
kształtowanie duchowości biblijnej w duszpasterstwie.

Za nami już dwa tygodnie od
Wielkanocy. W tym roku wypadała
dość wcześnie. Bardzo niespodziewanie szybko przyszły też bardzo
gorące dni, przypominające już raczej lato niż wiosnę.
Robiąc wiosenne porządki na
biurku, przejrzałem tegoroczną korespondencję świąteczną. Kartki z
życzeniami zarówno do parafii, jak i do mnie prywatnie.
Czytałem treści życzeń, bardzo miłe słowa o budzącym
się życiu, o wiośnie, życzenia odpoczynku, rodzinnej atmosfery i wiele wiele innych mądrych albo tylko mądrawych rzeczy. Wiele z nich pochodziło od urzędów, instytucji czy firm. Wiele od osób prywatnych. Kiedy obracałem kartki na ich wierzchnią, graficzną stronę odkryłem
ciekawą rzecz: na ani jednej nie było najmniejszego nawiązania do Zmartwychwstania Chrystusa. Jedynym akcentem wielkanocnym był czasem napis: Radosnego Alleluja. Na ani jednej kartce nie było postaci Zmartwychwstałego, ale pisanki, bazie, tulipany, kurczaczki, kaczuszki, był nawet świeży koperek. Tylko raz przemknął
mały baranek, ale bez sztandaru z krzyżem.
Idąc tym tropem, przejrzałem też wszystkie SMS-y,
jakie z tej okazji otrzymałem. Tu było ciut lepiej. Ponieważ w zdecydowanej mierze pochodziły od osób zaprzyjaźnionych i bliskich, najczęściej zawierały treści religijne
i nawiązywały do sedna sprawy Świąt Wielkanocnych.
Moja uczennica, która na co dzień mieszka i pracuje w
Anglii, opowiadała, że bardzo długo szukała w Londynie
sklepu, w którym można było nabyć kartkę świąteczną z
treściami religijnymi.
Doszliśmy do absurdu. Nie my, chodzący w niedzielę
do kościoła, ale my jako społeczność nad Wisłą żyjąca.
Zaczynamy się wstydzić własnej wiary, niby świętujemy,
ale nie bardzo wiemy co. No bo niby nie święto kurczaczka, to przecież wiemy, ale wpadamy w kompleks i boimy
się o posądzenie o dewocję, albo brak naukowego podejścia do życia. Jak to mówiła moja babcia: „krajem nieba,
krajem piekła”. Słyszałem o krajach, gdzie święta nazywane już są ostrożnie: zimowymi i wiosennymi. Żeby nikogo nie urazić.
Wiem, że te słowa dzisiaj pisane, to musztarda po
obiedzie. W przeddzień Bożego Narodzenia chciałbym
zareagować wcześniej. Póki co namawiam do refleksji
nad własnym podejściem do swojej wiary. By się nam
Wielkanoc nie sprowadziła do palemki, koszyczka i sikawki. Jeszcze nie jest za późno.

MIEJSCE
NA TWOJĄ REKLAMĘ

Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy (9.04.2018 r.)

Maturzyści powierzyli się Matce Bożej

Do tradycji Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini wpi-

sał się już na stałe wyjazd klas maturalnych do Częstochowy.
Najbardziej oczywisty powód pielgrzymowania to zawierzyć Maryi ten
egzamin i pomyślnie go zdać.
W słoneczny poniedziałek 9.04.br.
ofiarowano Pani Częstochowskiej trud
egzaminów dojrzałości, a także przyszłość abiturientów.
(red)

