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Parafia św. Jerzego w Jasienicy

EWANGELIA (MK 2,23 – 3,6)
Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród
zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na
to faryzeusze mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?»
On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co
uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł
głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego
za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom».
I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy
jest Panem także szabatu».
KOMENTARZ
1. Jak łatwo powoływać się na przepisy i prawo, gdy
żołądek jest pełny. Wystarczy odrobina zrozumienia
i konkretnej pomocy. Wystarczy chcieć podzielić się
chlebem.
2. Każdy może znaleźć się w potrzebie i każdy może
poczuć głód. Skąd więc taka bezwzględna nieczułość
wobec innych?
3. „Szabat ustanowiony dla człowieka, a nie człowieka
dla szabatu”. Niedziela ustanowiona dla człowieka,
a nie człowiek dla niedzieli. Szabat od Boga, a niedziela od Zmartwychwstałego. Obyśmy mądrze ją wykorzystywali.
4. Ratowanie życia i czynienie dobra nie jest ograniczone żadnym czasem i żadnym dniem. To zadanie
wyznaczone dla naszej codzienności.
5. Czasem na naszych oczach dzieją się cuda, a my
milczymy w zatwardziałości naszych serc. Chrystus
patrzy wtedy na nas zagniewany i zasmucony.
SPECJALIŚCI:
Niezależnie od tego czy przeciwnicy Jezusa zgadzali się
z Jego nauką, powołał się On na biblijny precedens,
w którym głód przeważył nad tradycyjną zasadą religijną.
Abiatar nie był jeszcze najwyższym kapłanem, gdy
Dawid otrzymał chleby pokładne. Marek używa jednak
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Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który
miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.
On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: «Podnieś
się na środek!» A do nich powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie uratować
czy zabić?» Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na
nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę!»
Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa.
A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz
się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.

tego określenia w sposób typowy dla swoich czasów –
termin „arcykapłan” był stosowany na oznaczenie każdego członka rodu arcykapłańskiego sprawującego
władzę administracyjną – do tej grupy mógł też należeć
Abiatar, gdy Dawid przybył do jego ojca Achimeleka.
Mięśnie i nerwy „uschłej” ręki były w stanie zaniku,
dlatego ręka, mniejsza od normalnej, była bezwładna
(1 Krl 13,4: por. Testament Salomona 2,12). Nie znano
lekarstwa na tego rodzaju paraliż.
Żydowscy uczeni w Prawie nie pozwalali, by w szabat dokonywać mniejszych uzdrowień, chociaż czynili
wyjątek dla ratowania życia. (Nawet najbardziej rygorystyczni wyznawcy szabatu zezwalali na złamanie jego
przepisów w celu ratowania życia ludzkiego lub prowadzenia wojny obronnej.) Przepisy dotyczące uzdrawiania były jednak stosowane do lekarzy, nie zaś do uzdrowień dokonywanych przez Boga. Faryzeusze dyskutowali ze sobą, czy modlitwa o uzdrowienie w szabat jest
dozwolona. Przeciwnicy Jezusa wykraczają zatem znacznie poza obowiązujące żydowskie zasady prawne, starając się przypisać Mu winę.
(Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, Craig S. Keener, „Vocatio” – Warszawa 2000, s. 87-88).
oprac. ks. Robert Pochopień

JUBILATA ZAMYŚLENIA MAŁO SKROMNE
Posądzon mogę być o pychę bezmierną (zwali ją Grecy
starożytni hybris), że narcyzm swoisty uprawiam, z okazji jubileuszu kapłańskiego (30 lat) na siebie samego
uwagę kierując, atencją i rewerencją siebie samego zaszczycając. Może to tak wyglądać na rzut pierwszy oka.
Zgoła o co innego idzie jednak. Dopadła mnie (jako że
okazja stosowna do bilansów czynienia, podsumowań,
obrachunków ze sobą samym) bezdenna zgryzota. Do
tego wszystkiego jeszcze jakiś głos obcy dał o sobie znać
gdzieś w głębi ducha mojego, pogrążonego w prostracji
okrutnej, torturując chłodno jak sam szatan, pytania mi
zadając wielce niewygodne, a tak mniej więcej brzmiące: trzydzieści już lat dźwigasz na swoich chudych barkach brzemię niełatwe kapłaństwa, i cóż znaczącego,
niezwykłego dokonałeś przez ten wcale nie krótki czas?
Zdjąłeś komu (choćby jednemu) ciężar życia z jego
udręczonej duszy? Pocieszyłeś kogoś pociechą przynoszącą ukojenie? Dałeś nadzieję zrozpaczonemu, która
pomogła mu przetrwać doświadczenie niepomiernego
bólu, iść przez życie z podniesionym czołem? Wszak
jedna z postaci znaczących w twojej biografii intelektualnej, profesor H. Elzenberg, przypominała ci: „Mistrzem jest ten, kto pewnej ilości swoich bliźnich pomógł wyjść z honorem z opresji życia na ziemi”. Mógłbyś siebie bez wstydliwości, z przyłbicą otwartą mistrzem nazwać? Z Bratem Albertem choćby z oddali
niezmierzonej się zestawić? A może ciebie ktoś tym
mianem mógłby przywołać? I oto rozpacznie głowę pochylam, nie przypominając sobie nikogo, komu w taki
sposób oparciem byłem. Zamiast tego, ów dręczący
mnie, siejący zamęt w duszy strwożonej mojej, ów
mroczny głos oskarża mnie o egoizm bezbrzeżny, że
„myślałem tylko o sobie, gdy życie innych, okrutnie
nieodwracalne krążyło wokół mnie” (Herberta cytując
na dodatek), i nigdy siebie nie porzuciłem, aby jak mój
Mistrz z Nazaretu, oddać siebie bezgranicznie drugiemu.
Próbuję zaprzeczać, przywoływać takie czy inne przykłady mojej kapłańskiej aktywności, na poparcie jakiejś
sensowności mojej bezpożytecznej służby. Śmiech tylko słyszę szyderczy. A nawet gdy to czy owo zdziałać ci
się udało – mówi szyderca – czy nie nosiłeś głowy wysoko, jakbyś co najmniej na antypody zawędrował?
Azali książkę napisałeś niezwykłą, która wzbudziła
LOGIKA SERCA
W miesiącu czerwcu zwracamy naszą uwagę na rzeczywistość serca, od Jezusowego poczynając, a na naStrona | 2

niekłamany podziw, zachwyt? Znowu wstyd mnie ogarnia, jako że niczego takiego zdolny nie byłem poczynić.
A może mistrzem słowa byłeś, do uwodzenia ludzi
stworzonym, by chwytali w lot twoje genialne myśli na
mowę potoczną przełożone i ich potęgą przytłoczeni,
zmieniali radykalnie swoje życie? Ależ skąd. Zaledwie
coś z siebie dobyć potrafię, jąkając się nieporadnie, niewiele zamętu w głowach ludzkich czyniąc, a pewnie je
w znudzenie nieznośne wprawiając.
Co zatem? Nic. Pustka. Czym przeto – pyta głos –
ubogaciłeś świat żyjąc zbyt długo i zbyt haniebnie pasożytując na wszystkim, co się dało?
Przyznam, że podpytywanie owo zdruzgotało jaźń
moją. Nie byłem w stanie odpowiedzieć na pytania,
które jak ostre strzały wbijały się w moją jubileuszową
głowę.
Ale wówczas przyszedł mi z pomocą inny mój mentor, autorytet niepodważalny, poeta Z. Herbert. I on
u kresu życia (ja mniemam, że jeszcze u kresu nie jestem, ale cóż możemy w tej kwestii wiedzieć), bogatego i twórczego, wypełnionego po brzegi dobrocią i ciepłem, bilansu smutnego dokonał. Wsłuchałem się, a pisał tak: „życie moje / powinno zatoczyć koło / zamknąć
się jak dobrze skomponowana sonata / a teraz widzę
dokładnie / na moment przed codą / porwane akordy /
źle zestawione kolory i słowa / jazgot dysonans / języki
chaosu”. Tak oceniał swoje życie on, książę poetów,
mistrz trafiającego w sedno słowa. Poczułem się lepiej.
Zły głos zamilkł. Zostałem sam. Gdzieś w oddali (tak
mniemam) przemówił Bóg (jeśli nie On, to kto?) słowami Norwida, dokładniej utworu tego niezwykłego
myśliciela Modlitwa: „Przez wszystko do mnie przemawiałeś – Panie! / Przez ciemność burzy, grom i przez
świtanie (…) / I przez najsłodszy z darów Twych na ziemi, / Przez czułe oko, gdy je łza ociemi; / Przez całą
dobroć Twą, w tym jednym oku (…)”. A skoro tak, to Ty
Panie przemawiałeś do mnie również poprzez klęski
moje, których więcej było niż zwycięstw i sukcesy (drobne i niewarte pamiętania), odbierałeś mi głos, gdy nic
do powiedzenia nie miałem, dlatego składam moje
trzydzieści lat w Twojej służbie w Twoje miłosierne
i wyrozumiałe ręce, do Twojego serca się tuląc z zapewnieniem: Twój na zawsze.
ks. Leszek Łysień

szym biednym ludzkim, schorowanym, zatrwożonym,
niejednokrotnie z arytmią jeszcze na dodatek, kończąc.

Kierujemy naszą uwagę ku sercu, jednak nie w sensie kardiologicznym, biologicznym zgoła, ale głębszym,
duchowym, władzy poznawczej doskonalszej niż czysty,
chłodny intelekt, zwanej władzą intuicji intelektualnej.
Jakże przy tej okazji nie sięgnąć po genialne intuicje
francuskiego myśliciela B. Pascala utrwalone w następujących sentencjach: Serce ma swoje racje, których
nie zna rozum. Albo i tę: Boga czuje serce, nie rozum.
Dowiadujemy się z tych celnych aforyzmów, że władza
serca wyższa jest aniżeli władza tak wynoszonego ponad niebiosa rozumu. Kiedy sięgniemy do Słownika
symboli autorstwa W. Kopalińskiego, po hasło serce,
możemy między innymi przeczytać, iż symbolizuje ono
miłość zarówno niebiańską, jak i ziemską, wzruszenie,
uczucie, miłosierdzie, życie, zrozumienie, mądrość, dobroć. Ale też należy pamiętać, iż serce źródłem jest życia, ośrodkiem, centrum rzeczywistości, organem życia
duchowego, źródłem aspiracji, dążeń, krynicą inteligencji i dobrej rady.
Wolno nam zatem zapytać, czy nie powierzyć sercu
wszelkich spraw naszych, również i tych najważniejszych. Obecne czasy, jako władzę rządzącą światem,
wskazują chłodny rozum, który dokonawszy stosownych kalkulacji, instrumentalizując całą rzeczywistość,
jest w mocy zaprowadzić powszechny światowy ład.
Tymczasem rozum wyzbyty władzy serca może przynieść ład, ale będzie to porządek cmentarny, pogruchotanych ludzkich istnień. Przecież to właśnie rozum obliczał, projektował, wznosił piece krematoryjne, dokład-

nie kalkulując, ile istnień ludzkich w jak najkrótszym
czasie mogą one unicestwić.
Logika serca jest logiką niewyczerpanej dobroci, logiką daru, bezgranicznej rozlewności dobra, logiką, która nie pyta za ile, jak daleko, czy się opłaci, ale przekracza wszelkie granice kalkulacji, rozliczeń i doliczeń.
A. de Saint Exsupery w Małym księciu przypomina
nam, iż oczy serca patrzą głębiej, widzą to, co dla zmysłów, rozumu, woli, emocji, branych osobno, pozostaje
chaosem, niezborną układanką obłędnego kosmicznego reżysera.
Bez władzy serca koordynującej nasze ograniczone
widzenie rzeczywistości, świat jawi się jak ,,powieść
idioty, głupia, wrzaskliwa i nic nie znacząca”.
Co więc widzimy, patrząc sercem. Dostrzec możemy
nie tylko barwy, dźwięki, smaki, szorstkość ziemi, ale
również to co znajduje się głębiej. Możemy zatem już
teraz, a nie dopiero po śmierci (Cz. Miłosz twierdził, że
ów uprzywilejowany wgląd daje nam dopiero moment
zejścia z tego łez padołu) wejrzeć w podszewkę świata
i zobaczyć, że nie chaos, że nie powieść idioty, wprawia
w obłędny taniec rzeczywistość naszego życia.
Logika serca tak wszechobecna w miesiącu czerwcu
nie może zniknąć wraz z upływem tego periodu. Serce
Jezusa pełne miłości i niezgłębionej mądrości, prowadź
nas przez kręte ścieżki naszych codziennych zmagań
z wytwarzanym przez nas obłędem następujących po
sobie dni.
Elżbieta Juzba

POMNIK NIEZŁOMNEJ WIARY ROBOTNIKÓW FABRYCZNYCH W JASIENICY
W naszej miejscowości mamy cztery krzyże przydrożne,
wskazujący na jego wykonawcę, czyli Zakład Kamiekażdy z nich jest częścią naszej historii, tego, co się
niarski Theodora Grógera z Bielska. Krzyż jest otoczony
w naszej parafii i miejscowości przez
ozdobnym metalowym ogrodzewiele lat działo. Niestety, coraz mniej
niem i żywopłotem z kolorowych
wiemy o ich przeszłości, o ich fundatoberberysów. O jego historii pisze
rach, wykonawcach, opiekunach. Nawet
pani Joanna Kubaczka w swej książnajstarsi mieszkańcy już niewiele wiedzą
ce pt. „700 lat Jasienicy”. Wspoi pamiętają, a szkoda…
mina ona, że w 1881 roku wiePiękny krzyż znajduje się w centraldeński stolarz Józef Hofman załonej części naszej miejscowości, na skrzyżył w naszej miejscowości fabrykę
żowaniu głównych dróg, czyli Strumieńmebli. Powstała ona na miejscu
skiej i Cieszyńskiej, w miejscu zwanym
istniejącego wcześniej tartaku, któpopularnie „Krzyżówką”. Jest to jedyny
ry spłonął rok wcześniej. Była to
nasz przydrożny krzyż wykonany z kapierwsza fabryka nie tylko w Jamienia, z dużą, również kamienną figusienicy, ale i jej okolicach. Początrą Chrystusa ukrzyżowanego. Z przodu,
kowo niewielki zakład, pod kou dołu, znajduje się płytka z wyrytą datą
niec XIX wieku zaczął się inten1900 r. Z boku można zobaczyć napis „Gróger Bielitz”
sywnie rozwijać. Pierwotnie należał on do spółki akcyjStrona | 3

nej w Wiedniu, a później
przyjął nazwę „Mundus”.
W roku 1900 robotnicy
jasienickiej fabryki założyli Związek Zawodowy
Chrześcijańskich Robotników. Jego pierwszym prezesem był pan Paweł
Handzel z Jasienicy. Na
początku istnienia związku, z okazji jubileuszu
1900 lat od narodzenia
Chrystusa, jego członkowie postawili krzyż kamienny na skrzyżowaniu
drogi cieszyńskiej z drogą
biegnącą w kierunku Nałęża i Strumienia. Na pomniku
umieścili napis „Pomnik niezłomnej wiary robotników

fabrycznych w Jasienicy”, a poniżej datę postawienia
„1900 rok”. Napis bardzo wymowny. Od wielu lat krzyżem opiekowała się rodzina państwa Duławów. W latach 70-tych został odnowiony przez pana Karola Duławę, a następnie, w 2005 roku, przeszedł gruntowną
renowację dzięki inicjatywie wójta naszej gminy, pana
Janusza Pierzyny. Jego odnową zajął się wówczas pan
Jerzy Gawlas z Pierśćca, a ozdobny metalowy płotek
wykonał pan Gustaw Malik z Jasienicy.
Tak to Chrystus rozpięty na kamiennym krzyżu już
prawie 120 lat strzeże jasienickiej ziemi, ludzi zdążających do fabryki mebli, dziś pod nazwą „Paged Meble”
oraz tych podróżujących w kierunku Jaworza, Bielska,
Skoczowa czy Rudzicy…
„Ach pójdźcie chrześcijanie, pozdrowić Krzyż Święty,
na którym Chrystus Pan boleśnie rozpięty…”
Mirosława Hawełek

SZTUKA CHRZEŚCIJAŃSKA TROCHĘ BLIŻEJ… PO BOŻYM CIELE
A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy
błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: "Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje". Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie,
dał im, mówiąc: "Pijcie z niego wszyscy, bo to jest
moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów”.
Mt 26, 26-28

Ikonę umieszczoną obok napisał ruski malarz
Simon Uszakow (ur. 1626 r., zm. 1686 r.). Dziś
znajduje się ona w kolekcji galerii Trietiakowskiej,
w Moskwie.
Widzimy na niej apostołów zgromadzonych
wokół stołu, na którym znajduje się kielich wina i chleb
na tacy. Twarze apostołów skierowane są na Chrystusa,
święty Jan pochyla głowę ku ramieniu Pana. Wszyscy
mężczyźni patrzą z uwagą i miłością na nauczyciela.
Jeden Judasz, z przodu stołu, chyba zamierza odejść.
Jego dynamicznie skręcona sylwetka wyraźnie odcina
się od pozostałych pełnych spokoju i powagi postaci.
W jego ręku widniej trzos ze srebrnikami, które dostał
za zdradzenie Jezusa. Wieczorem sprowadzi do Ogrójca
arcykapłanów i starszych ze strażą.
Właśnie dzieją się rzeczy niezwykłe. Jezus pozostawia nam Siebie dostępnym jak nigdy dotąd. Wie na
pewno, że ten skarb nie zawsze będziemy umieć docenić, że nawet czasami ciężko nam będzie uklęknąć
przed Nim, ale i tak zostaje z nami. Nie wiem, jakimi
Strona | 4

słowami opisać moje zadziwienie nad Jego miłością do
mnie.
Jakby nie ma w tym geście ludzkiej logiki. Żeby Bóg
Wszechmocny zamknął się w bezbronnym opłatku dla
człowieka? Bez anielskiej straży wywołującej lęk i respekt. Bez trąb anielskich i gromów z jasnego nieba
zmuszających do padnięcia na twarz? Cichy i biały,
mały i delikatny, z całą swoją czułością i prostotą…
Przez wieki narażony na moją obojętność, nieuwagę,
przyzwyczajenie, które zatraca wielkie emocje…
Chętnie skorzystałabym z zaproszenia autora ikony
i dosiadła się do stołu, a może szepnęłabym Judaszowi, żeby dał sobie spokój… to było by coś, prawda?
Prawdziwy Bóg na wyciągnięcie ręki, bez problemów
wiary, teologicznych rozmyślań, ciągłego poszukiwania,

tak wielu pytań… Nie miałabym pokusy ciągłego zaprzeczania, kwestionowania… Tylko czy aby na pewno?
Judasz widział, jakie cuda czynił Jezus, wielu z tych, co
krzyczeli: „ukrzyżuj” - też je widziało… Jakaś babska
intuicja podpowiada mi, że zobaczenie na żywo Jezusa
i Jego cudów i tak niektórym by nie pomogło… Błogosławieni którzy nie widzieli a uwierzyli.
Na szczęście dla mnie Obecność Boża nie zważa na
moją małość, moje zwątpienia, ułomności i moją głupotę. Zostawił mi Siebie, by mnie wzmacniać Swoim Ciałem, Swoją Obecnością we mnie. By mnie karmić jak
NIECO DŁUŻSZA HISTORIA EUCHARYSTII I KOMUNII
Eucharystia zawsze zajmowała centralne miejsce w nauczaniu Kościoła jako źródło łask i pokarm na życie wieczne, trzeba było jednak czekać aż do XI w. aby zaczęła się
kształtować pobożność Eucharystyczna Ludu Bożego, aby
Msza Święta zaczęła stawać się, podobnie jak to było
w czasach apostolskich, nieodłączną częścią dnia codziennego chrześcijanina. Rozwój form pobożności eucharystycznej był związany z pojawieniem się pierwszych poglądów negujących rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii oraz z różnymi przejawami znieważania Eucharystii. Wtedy też zaczyna się kształtować, jakby wbrew
pojawiającym się nurtom, kult Najświętszego sakramentu również poza Mszą świętą. Za kolebkę tego zjawiska
można uznać Benedyktyńskie opactwo Cluny we Francji
i podległe mu klasztory. To wtedy zaczął się kształtować
najbardziej nam znany przejaw czci Najświętszego Sakramentu czyli uroczystość Bożego Ciała.
Procesje Bożego Ciała pojawiły się lokalnie w 1246 r.,
a w 1264 r. papież Urban IV wprowadził je w całym Kościele. Później, po reformacji, te same czynniki jeszcze
silniej wpłynęły na rozwój katolickiej pobożności eucharystycznej. Sobór trydencki, broniąc nauki o Przeistoczeniu wobec błędów reformatorów, podkreśla w Dekrecie
o Eucharystii trwałość przemiany konsekrowanego chleba i wina. Czytamy tam też, że „Nie ma żadnej możliwości wątpienia, że wszyscy wierni Chrystusowi według zwyczaju stale przyjętego w Kościele katolickim mają temu
Najświętszemu Sakramentowi oddawać najwyższy kult
adoracji, który należy się prawdziwemu Bogu. Nie zmniejsza obowiązku uwielbienia to, że Chrystus ustanowił ten
Sakrament do spożywania”. Celem adoracji jest przede
wszystkim otwarcie na głębsze przeżywanie pamiątki
śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, a to ma prowadzić do częstej Komunii, ma rozbudzić pragnienie pełnego zjednoczenia z Chrystusem. Dlatego dzisiaj, kiedy wyruszamy na ulice naszych miast i wsi w procesji Euchary-

karmi mnie chlebem powszednim… Bym mogła żyć, pomimo osłabiających przeciwności rodzących zwątpienie…
Na pewno zdarzyło Ci się powiedzieć lub usłyszeć:
„tak żyć się nie da…”, „nie dam rady tak żyć”… Jezus
swą cichą obecnością przemawia do naszego serca:
„Dasz radę bo jestem z Tobą. Nawróć się do Mnie,
przyjdź i nabierz siły, ja Cię pokrzepię…” i może okoliczności Twojego życia wcale się nie zmienią, ale Jego
obecność zmieni wszystko.
Spróbuj, On Cię nie rozczaruje…
Ewa Sowa

(CZ. II)
stycznej, kiedy klękamy przed wystawionym Najświętszym sakramentem adorując Ciało Chrystusa musimy pamiętać że zwieńczeniem tej modlitwy uwielbienia musi
być zawsze jak najczęstsze przystępowanie do Komunii św.
Aż trudno uwierzyć że był taki czas że Kościół sam
ograniczał wiernym okazje do Komunii wręcz do tego
zniechęcając ze względu na szacunek do Najświętszych
postaci. Było to wynikiem wielu czynników m.in.: niskiej
świadomości wiernych ale i duchowieństwa, a także pojawiających się herezji. Pojawił się lęk przed przyjmowaniem Komunii w sposób niegodny do tego stopnia, iż
sami pasterze Kościoła nakładali na wiernych takie obwarowania, że w końcu mało kto mógł je spełnić żyjąc poza
klasztorem. Na przykład św. Hieronim domagał się od
małżonków kilkudniowej abstynencji od współżycia małżeńskiego przed przystąpieniem do Komunii Świętej. Od
X wieku wielkim utrudnieniem był nakaz spowiedzi przed
każdą Komunią Świętą i to u swego proboszcza. Często
proponowany przez synody kilkudniowy post przed przyjęciem Komunii Świętej odstręczał od niej wiernych. Na
przełomie wieku XII/XIII nierzadko odradzano wiernym
częste przystępowanie do stołu Pańskiego ze względu na
szacunek do osoby Chrystusa. Od XII wieku zaczęto proponować wiernym Komunię Świętą duchową przez oglądanie konsekrowanej Hostii i zapraszanie Chrystusa, aby
wszedł do naszego serca. Dlatego wówczas wprowadzono w czasie Mszy Świętej najpierw podniesienie Hostii,
a później dla symetrii – kielicha.
Wielkiego przełomu w sprawie Komunii Świętej wiernych dokonał papież św. Pius X, który w roku 1905 pozwolił na częstą, nawet codzienną Komunię Świętą wiernym bez konieczności każdorazowej spowiedzi. Natomiast w roku 1910 tenże papież wydał dekret, na mocy
którego pozwolił na Komunię Świętą małym dzieciom
(wcześniej po raz pierwszy ją przyjmowały w wieku 1213 lat) pod warunkiem, że będą rozumiały, że w Komunii
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Świętej przyjmują Chrystusa, a nie zwykły chleb.
Dzisiaj możemy przyjmować Komunię świętą codziennie w czasie Mszy Świętej a jedynym ograniczeniem jest
grzech ciężki – ale nie ma przecież problemów z dostępem do sakramentu pokuty, oraz trudne i dramatyczne
nieraz sytuacje, kiedy grzech nie może zostać odpuszczony w konfesjonale.
Musimy rozwijać w sobie świadomość, że każda Msza
święta w której uczestniczę powinna się zakończyć Komunią świętą jeżeli tylko mogę otrzymać rozgrzeszenie.
To jest rzeczywiście nasz pokarm na życie wieczne a zbyt
często ludzie doceniają to dopiero wtedy kiedy z takich
czy innych względów nie mogą Komunii przyjmować,
NADZWYCZAJNY SZAFARZ KOMUNII ŚWIĘTEJ
Posługa nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej w Kościele w Polsce istnieje od 1991 r. i stała się w wielu
diecezjach znaczącym obszarem działania osób świeckich. Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa powstał zwyczaj, że na zakończenie Mszy św. kapłan przekazywał Komunię św. wybranym osobom – diakonom,
aby zanosili ją do osób nieobecnych na Eucharystii.
Było to wyrazem troski pasterskiej Kościoła, aby nikt
z wierzących nie był pozbawiony możliwości spożycia
Ciała Jezusa Chrystusa.
Po Soborze Watykańskim II w 1973 r. Papież Paweł
VI zatwierdził Instrukcję Kongregacji Sakramentów
Immensae Caritatis, która dała władzę ordynariuszom
miejsca, desygnowania nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. spośród osób świeckich. Można to uczynić na
sposób czasowy albo stały, gdy domagają się tego okoliczności. Mogą oni udzielać Komunii św. wiernym oraz
zanosić ją chorym do ich domów.
Konferencja Episkopatu Polski 2 maja 1990 r. „określiła warunki, według których biskupi diecezjalni w Polsce mogą zastosować kan. 910 i 230 KPK, czyli powołać
nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.”. Instrukcja w sprawie formacji i sposobu wykonywania posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. została wydana 22 czerwca 1991 r., a 9 marca 2006 r. Konferencja Episkopatu
Polski dokonała modyfikacji tejże instrukcji.
Posługa szafarza w czasie Mszy św.
„Nadzwyczajny szafarz pomaga w rozdawaniu Komunii św., gdy przystępuje do niej większa liczba wiernych przy braku szafarzy albo gdy szafarze ci są zajęci
innymi czynnościami duszpasterskimi lub gdy udzielanie Komunii św. utrudnia im stan zdrowia albo podeszły wiek. Liczba pomocników Komunii św. zależeć powinna od wielkości parafii i liczby odprawianych Mszy
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choć bardzo by chcieli.
Należy tu również wspomnieć o obowiązku naszej
troski o chorych którzy nie mogą sami przyjść do kościoła abyśmy nie pozbawiali ich przywileju Komunii świętej
choćby raz w miesiącu. Jeżeli mam w domu czy w rodzinie kogoś, kto nie może już chodzić do kościoła z racji
wieku czy choroby, to moim obowiązkiem jest zapewnić
mu dostęp do Eucharystii poprzez zamówienie comiesięcznej wizyty kapłana. W naszej parafii można również
zamówić na druga niedzielę miesiąca Komunię świętą,
której udzieli świecki szafarz. Warto więc korzystać z tych
możliwości.
ks. Rafał Dendys

św. (...) Nadzwyczajni szafarze Komunii św. ubrani w alby zajmują miejsce w prezbiterium lub tam, gdzie znajdują się inne osoby pełniące funkcje liturgiczne”.
Pomoc w zanoszeniu Komunii św. chorym
Do zasadniczych obowiązków nadzwyczajnego szafarza Komunii św. należy też pomoc „w zanoszeniu jej
chorym i niepełnosprawnym. Nadzwyczajny szafarz zanosi Komunię św. do chorego w specjalnie do tego celu
wykonanym naczyniu umieszczonym w odpowiedniej
bursie, którą zawiesza na szyi.
Pozostałe obowiązki nadzwycz. szafarza Komunii św.
W zależności od ilości księży w danej parafii oraz ich
obowiązków duszpasterskich, nadzwyczajny szafarz Komunii świętej może prowadzić nabożeństwa (Litanie),
Różaniec, Drogę krzyżową, wystawiać Najświętszy Sakrament, puryfikować naczynia liturgiczne.
Nadzwyczajny szafarz, spełniając swą funkcję, nie
przestaje być człowiekiem świeckim, spełnia on swoją
misję na mocy sakramentów chrztu i bierzmowania
z upoważnienia biskupa. „Ważne jest, aby Eucharystia
była pojmowana nie tylko na płaszczyźnie obrzędowej,
jako celebracja, lecz także jako program życia i fundament autentycznej duchowości eucharystycznej”. Duchowość określa styl życia i sposób postępowania – pragnienie pełniejszego praktykowania życia religijnego.
Jeżeli jesteś osobą, która ze względu na chorobę
lub podeszły wiek nie może uczestniczyć we Mszy św.,
a masz pragnienie przyjmować Komunię św. częściej
aniżeli w pierwszą sobotę miesiąca, to jest taka możliwość, abym przyszedł do Ciebie z Komunią św. w drugą niedzielę miesiąca zaraz po Mszy św. o 11.30. Wystarczy tylko, aby ktoś z Twoich bliskich zapisał Cię na
listę u Pana Kościelnego w zakrystii.
Jerzy Kanik

ROZWAŻANIA W KRĘGU BIBLIJNYM – DZ 1, 12-26
Pierwotny jego stan
Jezus wraca do Ojca, wstępuje na obłoku do nieba.
Apostołowie i inni zebrani na Górze Oliwnej ludzie, około stu dwudziestu osób, które obserwowały to niezwykłe
wydarzenie, wracają do Jerozolimy. Miasto jest położone w odległości drogi szabatowej, czyli około tysiąca
metrów od Góry Oliwnej. Wchodzą do budynku, na górę
do Wieczernika, na Syjonie: Piotr, Jan, Jakub, Andrzej,
Filip, Tomasz, Bartłomiej, Mateusz, Jakub – syn Alfeusza,
Szymon Gorliwy, Juda oraz kobiety z Maryją i krewnymi
Jezusa. Wszyscy razem trwają na wspólnej modlitwie.
Uzupełnienie grona Dwunastu
Po skończonej modlitwie, Piotr przemawia do wszystkich zgromadzonych. Mówi, że spełniły się przepowiednie Dawida w Starym Testamencie, które wypowiadał, będąc pod natchnieniem Ducha Świętego. Dawid mówił już wtedy o zdradzie Judasza, który wydał
swego Mistrza na śmierć. Judasz był jednym z dwunastu apostołów, wybranych przez Chrystusa. Towarzyszył Mu przez trzy lata, był świadkiem Jego cudów,
słuchał nauk, a jednak wskazał drogę oprawcom. Judasz otrzymał za zdradę pieniądze. Za zdobyte tak nie-

godziwie srebrniki zakupił rolę, na której popełnił samobójstwo. Mieszkańcy Jerozolimy nazwali to pole
Polem Krwi. Tak spełnił się boży plan. Piotr mówi, aby
jeden z tych, którzy wędrowali z Jezusem przez cały
czas, byli jego świadkami od chrztu św. Jana aż po
zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, zastąpił zdrajcę, czyli Judasza. Wybrano dwóch kandydatów. Pierwszym był Józef zwany Barsabą, który miał też przydomek Justus. Drugim został Maciej. Potem wszyscy modlili się wspólnie do Boga, aby wskazał najlepszego kandydata na apostoła. Odbyło się losowanie, wskazany
został Maciej jako ten, który zastąpi niegodziwego,
chciwego zdrajcę Judasza. Maciej został dołączony do
grona dwunastu apostołów.
Cytaty warte zapamiętania:
Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, z Maryją, Matką Jezusa… Dz 1, 14
Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych
dwóch jednego, którego sobie wybrałeś, by zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, by pójść swoją drogą. Dz 1, 24.
oprac. Mirosława Hawełek

CAFFE FILO JUŻ OTWARTE
12 maja, podczas uroczystego otwarcia kawiarenki parafialnej – Caffe Filo, ks. Leszek Łysień recytował wiersze Zbigniewa Herberta, a dwa utwory muzyczne wykonała kompozytorka i pieśniarka Aleksandra Danielewicz ze Ślemienia.

Kawiarenka, która otwarta jest po każdej mszy św.
w niedzielę, z założenia stanowi miejsce spotkań przy
kawie i ciastku, ale także myślenia, inspirujących i twórczych rozmów, do których serdecznie zapraszamy!

INTENCJE MSZALNE 4. VI – 10. VI
PONIEDZIAŁEK – 4. VI
18.oo 1) w intencji Apostolstwa Dobrej Śmierci
2) + Romuald Bożko
3) + Anna Bielska (od koleżanek i kolegów z firmy LIDL)
4) + Stanisław Stępień (od rodziny Mynarskich
z Jaworza)

WTOREK – 5. VI
7.oo 1) + Barbara Kanafek (od Anieli Sokołowskiej)
2) + Helena Herok (od koleżanek córki Marysi
z pracy)
18.oo 1) za Ojczyznę
2) + w intencji Natalii i Karoliny Żelasko z okazji
urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski,
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z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB
ŚRODA – 6. VI
7.oo + Anna Dziendziel (od wnuka Łukasza z rodziną)
18.oo 1) + Agnieszka Gwiżdż (od KGW w Jasienicy)
2) + Otton Kocurek (od kolegów z Orkiestry Dętej w Chybiu)
CZWARTEK – 7. VI
18.oo 1) + Grzegorz Szimke (7 roczn. śmierci), Jan
Szimke, ++ dziadkowie z obu stron
2) w intencji dzieci, które obchodzą rocznicę
I Komunii Świętej
3) + Andrzej Zelek (od Marka Byrskiego)
PIĄTEK – 8. VI – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
7.oo 1) + Stanisław Stępień (od rodziny Duława)
2) + Barbara Kanafek (od brata Mirosława z żoną)
18.oo 1) + Anna Bielska (od koleżanek córki Magdy
AUCHAN)
2) + Leszek Nikolarz (od rodziny Gabryś)

SOBOTA – 9. VI
7.oo w 90 rocznicę urodzin Władysława z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
18.oo 1) + Julia Moskała (od pracowników firmy STOLMOS)
2) + Stefania Pociecha (2 roczn. śmierci), mąż
Edward, syn Tadeusz
X NIEDZIELA ZWYKŁA – 10. VI
7.oo + Hanna, Mikołaj Jaszan, Barbara, Stanisław
Przytuła, Tadeusz Garacz
8.3o 1) + Roman Krok, ++ rodzice, siostry
2) + Fryderyk Duława (od chrześniaczki i szwagierki z rodziną)
10.oo 1) + Robert Bujok, synowa Anna, Joanna, Józef Korzus
2) + Antoni Pinta, matka Zofia, ++ z rodziny
Suchy, Gajda
11.3o 1) o zdrowie dla syna Tadeusza
2) + Bronisław Kajstura, ++ rodzice z obu stron,
czterej bracia, szwagier
17.oo + Dominik Pyter, ++ rodzice z obu stron, ks. Oleksik

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – IX NIEDZIELA ZWYKŁA – 3. VI
W myśl prawodawstwa cywilnego, kierującego się
w ubiegłym roku na Mszę święta rocznicową.
względami ekonomicznymi, niedziela bywa traktowana
Obchody liturgiczne tygodnia: w piątek, 8. VI – urojako ostatni dzień weekendu. Takie rozumowanie bywa
czystość Najświętszego Serca Pana Jezusa; w sobotę,
sprzeczne z naturą Dnia Pańskiego. Niedziela jako pa9. VI – wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej
miątka Chrystusowego zmartwychwstania jest pierwMarii Panny.
szym dniem tygodnia, od tego czasu wszystko się na
W dniu dzisiejszym odbywa się doroczna pielgrzymnowo rozpoczyna. Uczestnicząc w liturgii spotykamy
ka ku czci św. Jana Sarkandra do Skoczowa.
Chrystusa i dziękujemy za Jego obecność w znakach
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek mieświętego zgromadzenia.
siąca. Modlimy się o dar nowych powołań do służby
W czwartek 7 czerwca na godzinę 18.00, zapraszaw Kościele.
my wszystkie dzieci które przystąpiły do I komunii
Zapraszamy do kawiarenki…
JUBILEUSZ ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH
Drogi Księże Proboszczu!
Z okazji zacnego Jubileuszu 30-lecia
Święceń Kapłańskich, życzymy Ci wielkiej
radości z każdego dnia kapłańskiej służby,
Bożego Błogosławieństwa i obfitości darów Ducha Świętego. Niech dobry Bóg
darzy Cię zdrowiem i pokojem, a Matka
Boża ma w swej opiece i wyprasza potrzebne łaski, abyś dalej z odwagą i mocą
kroczył po trudnych ścieżkach kapłańskiego życia.
W trzydziestą rocznicę dnia, w którym
Pan Bóg uczynił z Ciebie swego sługę,
otaczamy Cię naszą modlitwą, dziękując
dziś Bogu za Twoją obecność wśród nas,
za wszystko dobro, które stało się naszym
udziałem, za czas, siły i talenty, którymi
służysz ludziom.
Redakcja: ks. Leszek Łysień, ks. Tomasz Sroka (redaktor naczelny), ks. Robert Pochopień, ks. Rafał Dendys, Mirosława Hawełek, Ewa
Sowa, Elżbieta Juzba, Mateusz Mikołajczyk, Krzysztof Feruga (skład).
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