Parafia pw. św. Klemensa, papieża i męczennika, w Ustroniu
Nr 16 (1247) 22 kwietnia 2018 r.
Adres internetowy Parafii: http://www.parafiaustron.pl

E-mail Redakcji: barbaralanghammer@gmail.com

IV N+,-.+,/0 W+,/2034530
Kamień wzgardzony stał się fundamentem

(Ps 118)

Jezus powiedział: "Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry
pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie
jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc
nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak
Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za
owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te
muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie
jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec,
bo Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt Mi go
nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem
od mojego Ojca" (J 10, 11-18).
Nasz Pan jest Dobrym Pasterzem. Wystarczy
wejść w wydarzenia Wielkiego Tygodnia. Kto bardziej
czuły, w wydarzenia opisane w Ewangeliach. Zachęcam
z całego serca, aby mimo wszystko prześledzić dobroć
i czułość naszego Boga względem nas – grzeszników szczególnie, kiedy zapowiada swoją mękę i śmierć na
krzyżu.
W tej perykopie, którą właśnie rozważamy, Jezus
aż pięciokrotnie wspomina o oddawaniu życia za swoje
owce. Rozważmy, że w każdym słowie Jezusa jest mowa o nas samych. Jezus za każdego z nas oddał swoje
życie, czyż nie ma więc prawa do nas?
Zadajmy sobie pytanie: czy naprawdę wierzę w to,
że Jezus umarł za nas na krzyżu i codziennie umiera
podczas każdej Mszy świętej?
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Czyż nie jest to miłość Pasterza do owiec?
Jakaż to musi być miłość, że zgodził się na taką
ofiarę?
Często przeżywamy w swoim życiu zagubienie,
rozczarowanie, ból spowodowany przez inną osobę,
która okazuje się być „najemnikiem” i zostawiła samej
sobie w biedzie. Czy znalazł się ktoś, kto okazał swoje
serce i podał pomocną dłoń?
Znam swoje owce - Dobry Bóg zna każdego z nas
i całe nasze wnętrze. Dlatego potrzeba nam zbliżyć się
do Niego całym sobą – z całą swoją nędzą, bo możemy
być pewni, że w Jego obecności będziemy zawsze bezpieczni.
Jezus też kilkakrotnie mówi nam o swoim Ojcu
i Jego miłości do nas. To dla Ojca strzeże nas jak źrenicy oka. Ojciec codziennie posyła do mnie Jezusa, aby
się nami opiekował i umierał za mnie.
Czyż nie jest Dobrym Pasterzem, który zna swoje
owce i troszczy się?
Uwielbijmy Go swoim życiem, serdeczną modlitwą
i częstym udziałem w Eucharystii, adorując Go w Najświętszym Sakramencie. Ofiarujmy to wszystko.
Wasz brat Franciszek

Wielu ludzi twierdzi, że nie ma czasu i dlatego się
nie modli.
Czy może być większe lekceważenie Boga ze strony człowieka niż to, kiedy mówi - „nie mam czasu na
rozmowę z Bogiem”.
Bóg mi udziela audiencji. Jest gotowy w każdej
chwili. A ja: „nie mam czasu”.
Fragment konferencji ks. Franciszka Blachnickiego wygłoszony w Carlsbergu 23 X 1982r.
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Narzeczeństwo, małżeństwo, rodzina…
”Sakrament małżeństwa co daje i zadaje”
Analizując temat sakramentu małżeństwa, w pierwszej
kolejności należy wyjaśnić czym on jest. Istnieje wiele definicji sakramentu małżeństwa (KKK).
Po pierwsze, skąd się wziął?
Stworzył go Bóg. Jako jedno z wielu powołań (może
być powołanie do kapłaństwa, życia zakonnego itd.) dla
człowieka, aby realizując go w życiu był szczęśliwy i doszedł do świętości w życiu wiecznym.
Kodeks Kościoła Katolickiego w punkcie 1660 mówi
tak: „Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i
miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we
własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro
współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa.
Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez
Chrystusa Pana do godności sakramentu [Por. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 48; KPK, kan. 1055, § 1]. Małżeństwo było od samego początku w zamyśle Bożym, czego
dowodem jest opis stworzenia człowieka mężczyzny i kobiety - już na pierwszych kartach Pisma Świętego (a więc
dla chrześcijan najważniejsza księga mówiąca o tym jak
żyć). Wszystko co mamy, mamy od Boga. Dał nam również
instrukcje (Biblia) jak się tymi dobrami posługiwać na nasz
doczesny i wieczny pożytek. Powołanie do małżeństwa
Bóg już zaprogramował w naturze kobiety i mężczyzny.
Również w KKK jest napisane, że „małżeństwo nie jest
instytucją czysto ludzką”! Księga katechizmu, na podstawie
treści z Pisma Świętego zdradza nam piękną i niesamowitą
tajemnice naszego życia. Mianowicie, to że Bóg człowieka
„stworzył z miłości, powołał go także do miłości, która jest
podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej. Najbardziej autentyczną i profesjonalną definicją małżeństwa z wszystkich jakie zdołałam się zapoznać jest ta:
KKK 1661 Sakrament małżeństwa jest znakiem związku
Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość
małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca
ich na drodze do życia wiecznego (Por. Sobór Trydencki: DS
1799).

Co daje sakrament małżeństwa?
Należy wiedzieć, że KKK 1638 "Z ważnego małżeństwa powstaje między małżonkami węzeł z natury swej
wieczysty i wyłączny. W małżeństwie chrześcijańskim małżonkowie zostają ponadto przez specjalny sakrament
wzmocnieni i jakby konsekrowani do obowiązków swego
stanu i godności" (KPK, kan. 1134).
Bóg stwarzając małżeństwo wyposażył go w ogromną
ilość łask! Bo wiedział, że realizacja każdego powołania
wymagać będzie jego pomocy w postaci łaski. KKK 1641
„Właściwa łaska sakramentu małżeństwa jest przeznaczona dla udoskonalenia miłości małżonków i dla umocnienia
ich nierozerwalnej jedności. Przez tę łaskę "podtrzymują
się wzajemnie. z pomocą wiernej miłości, a przyjmowanemu z miłości do Boga potomstwu wpajają chrześcijańskie
nauki i ewangeliczne cnoty" (Sobór Watykański II, konst. Lumen
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gentium, 41).

Łaska jest niezbędna małżonkom na ich trud życia.
Daje siły do niesienia swojego krzyża. Siły do podnoszenia
się z upadków. Siły aby wybaczać sobie i drugiemu. A najważniejsze, że dzięki łasce Bóg daje siły aby spełniać to co
znajdziemy w Nowym Testamencie, w Licie do Galatów:
„Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo
Chrystusowe.”
Łaska jest również niezbędna do wytrwania w wierności, miłości i uczciwości, jaką sobie przed Bogiem
(wciągając go do nowopowstałego małżeństwa) przysięgają. „Źródłem” każdej łaski jest Bóg – łask w małżeństwie
jest tak dużo, że nie sposób ich zliczyć i wszystkich wypisać. Łaska płodności - posiadania potomstwa, łaska hojności i otwartości, łagodności do dzieci ale i do współmałżonka niedoskonałego. (Bóg stworzył człowieka na swój obraz i
podobieństwo – ale człowiek nigdy nie będzie Bogiem tzn.
nie będzie idealny).
Kolejne łaski to „ciągłe uzdalnianie” małżonków do
bycia nie tylko żoną, mężem ale i matką, ojcem.
Co znaczy bycie matką: to bycie gospodynią domową,
budzikiem, kucharką, sprzątaczką, lekarką, przyjaciółką,
krawcową, kelnerką, pocieszycielką itd., a bycie ojcem to
bycie przyjacielem, budowniczym, organizatorem, stolarzem, malarzem, fotografem, szoferem, bankomatem, księgowym, instruktorem nauki jazdy na rowerze, instruktorem
od pływania, nauczycielem szacunku do starszych, bohaterem itd.
Sakrament małżeństwa od Boga otrzymuje łaski wymienione w Hymnie o Miłości z pierwszego listu do Koryntian: cierpliwość, brak zazdrości, nie unoszenia się pychą,
nie dopuszczania się bezwstydu, nie szukania swego, nie
unoszenia się gniewem, nie pamiętania złego, łaskę nie
cieszenia się z niesprawiedliwości, łaskę radości ze sprawiedliwości oraz łaskę wszystkiego wytrzymywania, znoszenia dla miłości małżeńskiej i rodzinnej.
Dużo daje Bóg! Ale to od nas zależy czy my to przyjmiemy czy nie. Niestety każdy brak otwartości na dary Boże kończy się brakiem szczęścia tu na ziemi. A w konsekwencji tragedią małżeństw i rodzin. Ciągły wzrost rozwodów i patologii rodzinnych jest tego widocznym przykładem
(dokończenie za tydzień).

Martyna Łuniew

Modlitwa małżonków
Boże, w majestacie nieskończony, który stworzyłeś
nas na wyobrażenie swoje, pomóż nam dostrzegać w
sobie wzajemnie podobieństwo Twoje i szanować siebie.
Miłości niepojęta, który w Synu swoim umiłowałeś
nas do końca, odnawiaj w nas miłość, ślubowaną przed
Twoim ołtarzem, aby w nas nie gasła i nie słabła, abyśmy, miłując się wzajemnie, szukali Twojej woli na każdy dzień.
Boże, który wierny jesteś w obietnicach swoich,
Boże wieczny i niezmienny, wzmacniaj nasze słowo
wierności małżeńskiej, aby słabość nie zwyciężyła nas,
aby niebezpieczeństwa nas nie pokonały, ale, by jaśniała wierność w naszym związku ku Twojej chwale.
Amen.
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Patriarchowie i Prorocy
z naszego kościoła
Księga proroka Izajasza
Księga proroka Izajasza (po hebrajsku: Jahwe jest
zbawieniem lub Jahwe zbaw) jest jednym z najwspanialszych literacko ksiąg Starego Testamentu, równocześnie
niesłychanie ważna ze względu na swą treść religijną.
Izajasz urodzony ok.765 roku p. n. e. pochodził ze
znakomitej rodziny, prawdopodobnie spokrewnionej z domem królewskim. Otrzymał świetne wykształcenie. Był
obdarzony wybitnym talentem literackim, a ponadto stanowił bogatą osobowość, dzięki której zasłużył na powszechny szacunek wśród współczesnych. Był żonaty, miał
dwóch synów.
Około 739 roku p. n. e. został powołany na proroka;
zapis tego powołania mamy w rozdziale szóstym jego proroctwa. Odtąd przez niemalże czterdzieści lat prowadził
ożywioną działalność jako prorok – kaznodzieja i wychowawca narodu, w trzech dziedzinach: politycznej, społecznej i religijnej.
W sytuacji zagrożenia przez Asyrię Izajasz występuje
ostro przeciw Asyrii i przepowiada klęskę nieprzyjaciół:
istotnie armia Sennacheryba wyginęła pod Jerozolimą z
powodu zarazy; potępia również ostro sojusze z poganami.
Równocześnie gromi zbytek, pychę, wyzysk społeczny, niesprawiedliwość w wyrokach sądowych, zepsucie
moralne.
Nawołuje do ufności Bogu, który jest zbawieniem
Izraela walczy o czysty monoteizm i przeciwstawia się napierającemu politeizmowi, praktykom wróżbiarskim i formalizmowi w kulcie, wspiera reformę religijną króla Ezechiasza, przeprowadza reformę religijną, broni czystości kultu,.
Zapowiada klęskę narodu, ale także ocalenie „reszty Izraela”. Około 701 roku p. n. e. Izajasz ginie z oczu, prawdopodobnie umiera. Legenda (Wniebowzięcie Izajasza) opowiada o jego śmierci męczeńskiej. Zostaje przecięty piłą
drewnianą przez bezbożnego króla Manassesa.
Księga Izajasza składa się z trzech części:
1. Tzw. Proto – Izajasz ( rozdziały 1-39), to dzieło
napisane lub podyktowane przez samego Izajasza lub spisane przez jego bezpośrednich uczniów, a więc powstałe
za czasów Izajasza lub bezpośrednio po jego śmierci. Zawiera między innymi opis powołania, pieśń winnicy Iz 5,17), księgę Emmanuela Iz 6-12), proroctwo o Dziewicy Iz
7,10 i n.), która pocznie i porodzi Syna i nazwą Go imieniem Emmanuel, to jest Pan z Nami – tekst ten będzie
wykorzystywany przez chrześcijan i odnoszony do Jezusa
(na przykład: Mt 2,6) oraz teksty przeciw narodom, szczególnie przeciw Asyrii. Na końcu znajduje się fragment o
charakterze apokaliptycznym, tzw. Apokalipsa Izajasza,
oraz dodatek historyczny.
2. Tzw. Deutero – Izajasz - „drugi Izajasz” (rozdziały
40-55), księga wyzwolenia i odnowy powstała około 150 lat
po śmierci Izajasza, przy końcu niewoli babilońskiej, skierowana do wygnańców, wzywa do odnowy, tu znajdzie się
sławny fragment o cierpiącym Słudze Jahwe, który Żydzi
wykorzystali jako figurę cierpiącego ludu izraelskiego, natomiast chrześcijanie odnosili do męki Chrystusa (np.
Dz.8.26-40).
3. Tzw. Trito – Izajasz - „Trzeci Izajasz” (rozdziały
56-66). Księga triumfu. Napisany nieco później od Deutero
– Izajasza, mówi o przyszłej chwale Jerozolimy i Izraela w
dniach mesjańskich (cdn.).
Ks. Marek Starowieyski – Tradycje Biblijne. Wyd. PETRUS Kraków str.191.

Opracowali Elżbieta i Andrzej Georgowie
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Warto wiedzieć
beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej
Z udziałem Episkopatu Polski, władz państwowych,
przedstawicieli międzynarodowego środowiska pielęgniarskiego, a także kilkuset osób chorych i niepełnosprawnych
odbędzie się 28 kwietnia beatyfikacja służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej. Uroczystościom w Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przewodniczył będzie papieski legat, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Angelo Amato.
Uroczysta msza św., podczas której zostanie beatyfikowana Hanna Chrzanowska, pionierka pielęgniarstwa społecznego i współpracownica Karola Wojtyły, rozpocznie się
o godz. 1000, ale już od 900 trwać będzie modlitewne przygotowanie do tego wydarzenia.
W łagiewnickiej bazylice przewidziano miejsca m.in.
dla 300 osób na wózkach inwalidzkich, chorych i niepełnosprawnych. Obecna będzie rodzina Hanny Chrzanowskiej.
Jak poinformowała KAI Helena Matoga, wicepostulator procesu beatyfikacyjnego, w nabożeństwie uczestniczyć będzie
również środowisko polskich pielęgniarek i położnych, wolontariusze oraz przedstawiciele międzynarodowych stowarzyszeń pielęgniarskich, m.in. z Watykanu, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Zapowiadany jest
udział ok. 30 polskich biskupów oraz kilkuset księży. Zaproszone są władze państwowe i samorządowe. Podczas Mszy
św. będzie śpiewał stuosobowy chór.
„Beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej będzie świętem
środowiska służby zdrowia, zwłaszcza pielęgniarek i położnych oraz ludzi chorych i cierpiących, którym swoje życie
poświęciła Służebnica Boża” – podkreśla ks. Józef Gubała,
proboszcz parafii św. Mikołaja, gdzie spoczywają doczesne
szczątki przyszłej błogosławionej.
Dla wiernych, którzy nie będą mogli wejść do bazyliki,
przygotowano dwa telebimy, dzięki którym mogą uczestniczyć w uroczystościach na zewnątrz świątyni. Bezpłatne
karty wstępu, które obowiązują na terenie przed bazyliką,
będzie można odbierać m.in. w krakowskiej kurii metropolitalnej, jednak do udziału w nabożeństwie zaproszeni są
wszyscy, nawet jeśli nie będą posiadali kart wstępu.
Na dzień beatyfikacji krakowskiej pielęgniarki gotowy
jest specjalny relikwiarz w kształcie pielęgniarskiego czepka. W jego centrum znajduje się serce, w którym zostaną
umieszczone relikwie błogosławionej. Projektantem i wykonawcą relikwiarza jest Marek Nowak. Przygotowany jest
także obraz beatyfikacyjny autorstwa Zbigniewa Juszczaka.
Przedstawia on młodą Hannę w czepku pielęgniarskim.
Msza św. dziękczynna za beatyfikację Hanny Chrzanowskiej pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego
zostanie odprawiona w kościele św. Mikołaja w Krakowie,
przy grobie nowej błogosławionej, w niedzielę 29 kwietnia o
godz. 9.30. „Zaproszenie kierujemy do wszystkich, którym
bliska jest Hanna Chrzanowska i jej dzieło, a także do osób
pragnących ją poznać” – mówi ks. Gubała.
Jak podkreśla, zaproszeni są przedstawiciele świata
medycznego: lekarze, pielęgniarki, osoby niosące pomoc
chorym, cierpiącym, opuszczonym, ale także mieszkańcy
Krakowa, wśród których żyła i pracowała Hanna, jak również pielgrzymi szukający ratunku za wstawiennictwem nowej błogosławionej.
Hanna Chrzanowska była pionierką pielęgniarstwa
społecznego i parafialnego, bliską współpracownicą kard.
Karola Wojtyły. Towarzyszenie chorym było istotą jej misji,
której poświęciła osobiste życie, siły, czas i oszczędności.
Wyznaczyła standardy nowoczesnej opieki nad chorymi,
której fundamentem jest nie tylko niesienie ulgi w bólu fizycznym, ale także pomoc duchowa. Zmarła 29 kwietnia
1973 r. (za KAI)
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Kącik poezji

Z życia parafii

Na Polanie

 W poprzednią niedzielę kolektowali księża,
gdyż w ramach ofiary specjalnej zbierane były
głównie na odnowienie nagłośnienia bezprzewodowego.

Okno z witrażem
witraż w oknie
wzdłuż ściany

 Przy wyjściu z kościoła można było wesprzeć Radio „Anioł Beskidów”.

Wejście do domu
z drzwiami popękanymi
wejdziesz?
Wyskrzypią swoje powitanie

 W tym dniu byliśmy zachęcani, a szczególnie ojcowie,
do udziału w warsztatach Tato.Net „7 sekretów efektywnego ojcostwa”, które odbędą się w naszej wspólnocie parafialnej w sobotę, 28 kwietnia.
 W minionym tygodniu odbyło się spotkanie rodziców,
których dzieci przygotowują się do I Komunii św., oraz młodzieży, która ma zamiar przyjąć sakrament bierzmowania.

Pomieszczenie w półmroku
jedynie przez szybki witraży
światło przesuwa się tęczą
słońce z witrażem współtworzy
- ten symbol przemawia mocno

 Jest wola zorganizowania w tym roku półkolonii parafialnych. W tej sprawie odbyła się już pierwsza rozmowa
Księdza Proboszcza z Paniami, które mają pomóc w organizacji. Półkolonie planowane są na ostatni tydzień sierpnia. Potrzebne są osoby do współpracy.

Znasz jest ci bliski –
Pasterz z pogubioną owcą
Barbara Górniok

jest kołem
ratunkowym
na morzu życia
- Jasiu - mówi tata.
- Chcę, żebyś wiedział, że dostałeś ode mnie takie
solidne lanie, bo bardzo cię kocham!

Zmarł Zdzisław Szlaur szwagier śp. ks. Zbigniewa Kozioła,
nasz wieloletni sponsor, zarówno Festynu Parafialnego jak i innych spraw związanych z Parafią.
Śp. Zdzisław był wyznania ewangelickoaugsburskiego, w związku z tym pogrzeb odbył się (w
środę) w kościele ewangelickim w Wiśle.
Najbliższym składamy serdeczne wyrazy współczucia
po śmierci Ojca i Dziadka, a Zmarłego otaczamy
naszą modlitwą.

- Tatusiu, ja chyba nie zasługuję na tyle miłości...
Pani w szkole:- Czy pamiętaliście, aby przez weekend zrobić dwa dobre uczynki?

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie.

Na to odzywa się Jaś:- Tak. Jak przyjechałem w sobotę do cioci, to się ucieszyła, a jak następnego dnia wyjeżdżałem, cieszyła się jeszcze bardziej!

JUBILACI TYGODNIA

DYŻURY SPOWIEDNIKÓW W TYM TYGODNIU

Dzień tygodnia

9. 00 - 10. 30

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

ks. Ł. Tlałka
ks. T. Serwotka
Franciszkanie
ks. M. Piela
ks. J. Piszczan

Dzień tygodnia

15. 00 - 16. 30

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

Św. Klemens
Dominikanie
Salezjanie
Franciszkanie
Salezjanie

Zofia Strunk
Anna Kobielus
Elżbieta Halska
Zbigniew Surowy
Helena Kubica
Genowefa Dudek
Krystyna Lesiak
Róża Szoblik
Wojciech Jaworski
Stefan Bałdys
Danuta Tomiczek
Zacnym Jubilatom życzymy pomyślności,
zdrowia, wielu łask Bożych za wstawiennictwem
Najświętszej Maryi Panny oraz radości i spokoju.

„Po górach, dolinach...”
Barbara Langhammer (red. naczelny), Roman Langhammer (skład komputerowy), Franciszek Jaworski,
ks. prob. Wiesław Bajger (ogłoszenia i intencje)
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