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XVII N/012/034 Z67894
Niechaj nas zawsze
Pan Bóg błogosławi

(Ps 128)

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę.
Odpowiadając, zapytał ich: "Co wam przykazał Mojżesz?"
Oni rzekli: "Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i
oddalić". Wówczas Jezus rzekł do nich: "Przez wzgląd na
zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako
mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego
i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym
ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co
więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela". W
domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział
im: "Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia
względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego
męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo". Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie
szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył
się i rzekł do nich: "Pozwólcie dzieciom przychodzić do
Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy
królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie
przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie
do niego". I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je (Mk 10, 2-16).

Zakłamanie faryzeuszów, którzy pod pozorem szukania prawdy, wystawiają nauczanie Jezusa na próbę.
Sami są przekonani, że to oni mają rację, a na wszelkie
pouczanie ze strony Jezusa zamykają serca. Są tak
zapatrzeni w siebie, że boją się zakwestionowania ich
poglądów.
Sytuacja, której jesteśmy świadkami jest również
skierowana do nas: czy my jesteśmy z Jezusem szczerzy, prostolinijni, otwarci?
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Czy potrafimy
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o wszystkim,
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przeżywamy głęboko w sercach?
Jezus wie o nas wszystko, zna każdy sekret ukryty
w najdalszym zakamarku naszych serc. Pragnie jedynie, abyśmy to my, w szczerości o wszystkim z Nim rozmawiali. Nie unikajmy rozmowy z Jezusem. On z miłością czeka na wszystkich.
„Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela”
Prawda, która odnosi się do związku małżeńskiego, przypomina także o boskim pochodzeniu każdego
życiowego powołania. Nasze życie jest święte, to znaczy, że ostatecznie należy do Boga.
Jak szanujemy nasze powołanie?
Czy obchodzimy się z nim jako naszą własnością?
Kto z nas, potrafi w ufnej modlitwie powiedzieć:
„Boże, moje życie należy do Ciebie!”
Poddajemy nasze życie Opatrzności Bożej?
Jezus przypomina nam, że wybór drogi życia wymaga od nas konsekwencji i wierności. Każde sprzeniewierzenie się powołaniu boleśnie rani, jak cudzołóstwo
małżonków.
Spójrzmy na nasze życiowe powołanie, czy jesteśmy wierni słowu, które daliśmy Bogu i ludziom?
Jezus jednoznacznie mówi do nas, że jeśli nie staniemy się jak dzieci, nie wejdziemy do królestwa Bożego. Zapytajmy Jezusa, co te słowa mają oznaczać w
przypadku naszego powołania. Jakich cech dziecka
najbardziej nam brakuje? Czystości? Prostoty? Ufności? Szczerości? Oddania? Innych cech...?
Zbliżmy się w serdecznej modlitwie do Jezusa jak
dziecko. Prośmy Go, aby wziął nas w objęcia, położył
na nas ręce i pobłogosławił nas. Często wracajmy do
szczerej, dziecięcej modlitwy. Zawierzajmy Bogu całą
naszą kruchość. Nie zapominajmy o modlitwie różańcoWasz brat Franciszek
wej.
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Z ŻYCIA PARAFII
w OKRESIE
01. 07. 2018 - 30. 09. 2018

- Loska Tomasz Jan
i Strzyżewska Sandra Anna;
- Czenczek Dawid Rafał
i Deręgowska Monika;
- Bugla Bartosz
i Cieślar Julia;
- Czyż Arkadiusz
i Suchodolska Anna Maria;
- Malec Jakub
i Banat Anna Maria;
- Lubacz Michał Jakub
i Drukała Magdalena Joanna;

- Hazuka Neomi Maria;
- Kretek Zofia Leonarda;

- Rymorz Krystyna;
- Myrmus Jan;
- Więdłocha Grzegorz;
- Fabian Władysław;
- Bocheński Zdzisław;
- Cegła Marian;
- Matuszyński Emil;
- Jasieniecki Witold;
- Ks. Leopold Zielasko;
- Morawiec Maria;
- Motyczka Karolina;
- Żmija Łucja;
- Czarnecka Krystyna;
- Boda Franciszek;
- Tomiak Marian;

Per pedes apostolorum ....
Pielgrzymowanie
na Śląsku Cieszyńskim (cd)
Tradycja misji chrystianizacyjnej uczniów św.
Metodego Ozlawa i Gorazda w Jabłonkowie i okolicy

Źródłem poznania historii Jabłonkowa i okolicy
może być broszura pt. „Pamiątka dziejowa kościoła parafialnego w Jabłonkowie” wydana przez Kółko Euchary-
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styczne na początku 30-tych lat minionego XX wieku.
Jakkolwiek nie wiemy z jakich źródeł korzystano przy jej
redagowaniu, można przypuścić pewną autentyczność
zawartych w niej danych. Początki kościoła jabłonkowskiego opisane są następująco:
„W tysiąc lat po narodzeniu Jezusa Chrystusa,
kiedy uczniowie św. Metodego Ozlav i Gorazd z zachodnich, a uczniowie św. Wojciecha ze wschodnich
przybywali krajów, by szerzyć wiarę chrześcijańską
osadnicy pogańscy i w naszych stronach przyjmowali tę wiarę, przyjmując Chrzest święty.”
Antoni Szpryc - „Jabłonków 1435 -1939”. Wyd. BESKIDY. Wędrynia 2010.

W 1863 roku Gwiazdka Cieszyńska w numerze
1/1863 zamieszcza następujący wiersz i artykuł poświęcony 1000-leciu przybycia św. św. Cyryla i Metodego na
naszą Ziemię Cieszyńską
Tysiąc lat mija, jak na naszą ziemię,
Że światłem Bożej prawdy przybyli,
Aby nawrócić Słowiańskie plemię,
Święty Metody, święty Cyryli.
A staruszkowie z siwemi brody
Krzyż mieli z sobą i świętą księgę
Bo mieli uczyć Słowian narody;
Jako się rośnie w dziejów potęgę
Święty Metody i Święty Cyryli, wspomnienie tysiącletniej rocznicy (przez
Jana Kantego Turskiego)
„Gwiazdka Cieszyńska nr 1 z 1863 roku, str.3.

Ślady kultu św. św. Cyryla i Metodego w Polsce
Żywym świadectwem kultu Braci Sołuńskich jest
przetrwała w tradycji ustnej i zapisana w Małej Dąbrówce koło Katowic Pieśń do św. św. Cyryla i Metodego,
zaczynająca się od modlitewnej prośby do Boga o zachowanie na polskiej ziemi blasku Prawdy zesłanej
„przed tysiąc laty” w „języku Słowian” z Moraw przez
„Posłańców Wiary z dary jej zbawczemi”. Tym cyrylometodiańskim darem jest „zatknięty u naszej polskiej strzechy i zagrody Krzyż Zbawienia”, który przez wstawiennictwo Świętych Cyryla i Metodego stanie się
„zwycięskim godłem całej Polski”.
Cześć Ci Cyrylu, dzięki Ci Metody,
Wy Bracia święci coście Krzyż Zbawienia
U naszej polskiej strzechy i zagrody,
Zatknęli z sercem pełnym zachwycenia,
Za ich prośbami niech się Krzyż Twój Panie,
Zwycięskim godłem całej Polski stanie (…)
Już było wojen, tyle burz minęło,
Narody przeszły i mocarne trony,
A ile koron z niemi już minęło,
Lecz Kościół Święty stoi niewzruszony,
U Piotra tron niech łaskawy stanie,
Jak Ci Słowianie – cała Polska stanie.
za: Prof. dr Włodzimierz Mokry, wykładowca filologii ukraińskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w artykule zatytułowanym: Z życia
cerkwi greckokatolickiej w Krakowie w latach 1808-1998. Po pół wieku
znów u siebie, w podrozdziale: Świadectwa czci św. Cyryla i Metodego w
Krakowie. Z Sołunia i Rzymu przez Krym (Chersonez), Morawy i Panonię do
Ochrydy, Kijowa i Krakowa,

Opracowali Elżbieta i Andrzej Georgowie
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Narzeczeństwo, małżeństwo, rodzina…
„Strata dziecka nienarodzonego”
(Jak dalej żyć? Jak działać? Jak pomóc)

Dziecko zmarłe przed narodzinami pozostawia taką samą
pustkę jak śmierć innej bliskiej osoby. Pojawiają się uczucia
trudne do udźwignięcia. Ból, jaki doświadczają rodzice i bliscy,
jest nie do opisania. Oznacza to, że nigdy nie zobaczą i nie
pożegnają się z utraconym dzieckiem. Dotychczasowe marzenia, plany i wyobrażenia wiązane z tym dzieckiem legły w gruzach, rodzice zaś doświadczają realnej utraty części siebie.
Pojawić się może poczucie winy, którym małżonkowie nieraz
obarczają się wzajemnie. To tragedia, która spotyka wiele rodzin, lecz często przeżywana jest w ciszy, w poczuciu winy i
braku odpowiedniego wsparcia ze strony bliskich. To ciągle
jeszcze temat tabu. Nie chcę tutaj zagłębiać się w tę rzeczywistość ponieważ publikacji jest bardzo wiele, jednak celem tego
artykułu jest przedstawienie w sposób zwięzły bardzo cennych
informacji, które mogą przydać się rodzicom oraz bliskim doświadczającym utraty dziecka w fazie prenatalnej.
Postępowanie celem pochowania dziecka zmarłego
przed urodzeniem:
I. Rodzice zastrzegają chęć odbioru ciała dziecka w
ciągu 48 godzin i mogą odebrać je osobiście lub za pośrednictwem firmy pogrzebowej.
II. Gdy płeć dziecka jest znana:

 Szpital wystawia kartę martwego urodzenia (KMU) z informacją o płci dziecka i przekazuje w ciągu 1 doby do Urzędu
Stanu Cywilnego (USC)

 Rodzice rejestrują zmarłe dziecko w USC w ciągu 3 dni od
wystawienia KMU
 USC wydaje akt urodzenia dziecka z adnotacją, że urodziło się martwe.
 Rodzice organizują pogrzeb dziecka i otrzymują zasiłek
pogrzebowy z ZUS

stwa.
Rodzice w żałobie czasem zapominają, że mają jeszcze
inne dzieci, które także czekały na rodzeństwo i również doświadczają straty. Sytuacja ta może powodować podwójne
sieroctwo. Raz w sposób rzeczywisty – śmierć rodzeństwa, po
drugie w sposób emocjonalny – utrata zainteresowanie rodziców. Rodzic może pomóc dziecku po stracie rodzeństwa:

 Wspólnie przeżywać smutek i spędzać czas
 Jasno powiedzieć dziecku, że nie jest odpowiedzialne za
śmierć rodzeństwa
 Pozwolić dziecku na przeżywanie smutku i żalu
 Dać dziecku do zrozumienia, że nie oczekuje się od niego, iż wypełni miejsce po zmarłym rodzeństwie
 Wyznaczyć rozsądne granice zachowania – bez nadmiernej troski i bez zbytniej swobody
Nietrafione słowa (przykłady z życia wzięte, które nie
pomagają):

 „Bóg tak chciał”
 Widocznie za mało się modliliście
 To jeszcze nie wasz czas
 Będziecie mieć następne dziecko
 Nie martw się, nie płacz
 Widocznie tak musiało być
 Spotkała was wielka łaska
Lista życzeń osieroconych rodziców:

 Chciałabym, by moje dziecko nie umarło. Chciałabym je
mieć z powrotem.
 Chciałbym, byś się nie bał, kiedy wymawiasz imię mojego
dziecka. Moje dziecko istniało i było dla mnie bardzo ważne.
Potrzebuję usłyszeć, że było ono ważne także dla Ciebie.

 Matce przysługuje 8 – tygodniowy płatny urlop macierzyń-

 Bycie rodzicem w żałobie nie jest zaraźliwe, więc chciałbym, byś mnie nie unikał. Potrzebuję Cię teraz bardziej niż kiedykolwiek.

 Rodzicom przysługują inne świadczenia związane ze
śmiercią członka rodziny, np. 2-dniowy urlop okolicznościowy.

 Wiem, że często o mnie myślisz i się modlisz. Wiem, że
śmierć mojego dziecka boli Cię także. Chciałbym o tym wiedzieć: powiedz mi to przez telefon, napisz list lub uściśnij mnie.

ski.

 Rodzice otrzymują wypłatę odszkodowania, jeżeli zawarli
ubezpieczenie na wypadek śmierci dziecka.
III. Gdy płeć dziecka jest nieznana:

 Rodzice wykonują badania genetyczne na własny koszt w
celu określenia płci dziecka. Należy zastrzec chęć wykonania
badań bezpośrednio po poronieniu celem zabezpieczenia materiału.
 Szpital na podstawie wyniku badań wystawia KMU.
 Dalsze postępowanie zob. pkt. 2-7 (powyżej)
 Rodzice mogą też poprosić szpital o wydanie karty zgonu

w celu pochówku i wtedy organizują pogrzeb na własny koszt.

Pogrzeb dzieci nienarodzonych.

 Najważniejsze: Wspomnij czasem o moim dziecku. Nie
udawaj, że ono nie istniało. Słowa mniej bolą niż uporczywe
milczenie.
 Chciałabym, byś nie oczekiwał ode mnie „niemyślenia o
tym” lub „bycia szczęśliwą”. Nie sprostam żadnemu z tych oczekiwań przez długi czas.
 Nie chciałabym, abyś traktował mnie jak obiekt litości;
chciałabym jednak, byś pozwolił mi na smutek. Zanim się
„wyleczę”, to musi boleć.
 Nie mów: „Jesteś młoda, będziesz miała kolejne dzieci”.
Być może będzie mi dane cieszyć się jeszcze niejednym dzieckiem, najpierw jednak muszę opłakać to, które odeszło. I żadne
inne dziecko mi go nie zastąpi.

Dzieci utracone w wyniku poronienia, urodzone martwe
lub przedwcześnie mają prawo do godnego pochowku. Jeśli
rodzice planowali ochrzcić dziecko, to mogą prosić o pogrzeb
katolicki. Prawo kanoniczne umożliwia odprawienie pogrzebu
dziecka nieochrzczonego wraz z Mszą św. W czasie pogrzebu
kapłan używa białych szat liturgicznych, a modlitwa ma wymiar
wdzięczności za życie i zbawienie dziecka oraz ukojenie w
bólu jego rodziców i bliskich.

Strata dziecka – pomoce:
Duszpasterstwo rodzin Diecezji Bielsko – Żywieckiej tel.
734 176 645
lek. Piotr Domaradzki – psychoterapeuta; lek. Monika Małecka-Holerek – ginekolog-położnik; ks. Jarosław Ogrodniczak;
poronienie.pl; nest-terapia.eu; dlaczego.org.pl; adonai.pl
PROSZĘ PODAJ TE INFORMACJE DALEJ. NIECH DOTRZE DO JAK NAJWIĘKSZEJ LICZBY OSÓB.

Jak pomóc dziecku w przeżywaniu śmierci rodzeń-

Michał Łuniew
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Poronienie. Ukoić ból. Wyd. Inspiracje Materiały Duszpasterstwa Rodzin
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Kącik poezji

Z życia parafii
 W ostatnim czasie nie recenzujemy kazań, chyba, że głoszone są przez gości. Wydaje mi się
jednak, że warto wspomnieć o kazaniu niedzielnym, które powiedział ks. Mirosław. Zwrócił uwagę
na to, że młodzież, która w minionym roku przyjęła
sakrament bierzmowania, a obecnie uczy się w
szkole zawodowej, nie chodzi na katechezę. Po prostu
„świadomie” zrezygnowała. Ksiądz apelował do rodziców, dziadków o rozmowę z tymi młodymi ludźmi. Myślę, że warto na ten
temat rozmawiać z młodymi ludźmi, bo same media nie wystarczą, a wręcz ogłupiają.

Różaniec
Nie ważne czy w rozpaczy
Czy z podziękowaniem
Do Ciebie Matko
WołamPo sznurze Miłości
Nie ważne co obok
Gdy z Tobą rozmawiam
I dotykam sobą
Twej Pełni
Łaski

 W poniedziałek miało miejsce comiesięczne „Różańcowe
Jerycho”.
 Od poniedziałku codziennie o godz. 1730 odprawiane są
Urszula Stefania Korzonek

nabożeństwa różańcowe. Zachęćmy nasze dzieci i młodzież do
udziału w nich.

 We wtorek o godz. 1630 odbyło się spotkanie Kręgu Biblijnego, którego opiekunem duchowym jest ks. Krzysztof.

JUBILACI TYGODNIA

 W minionym tygodniu przeżywaliśmy dni eucharystyczne w pierwszy czwartek modliliśmy się za kapłanów, szczególnie
tych, którzy pochodzą z naszej wspólnoty parafialnej oraz za
księży pracujących wśród nas. W piątek było nabożeństwo ku
czci Serca Pana Jezusa a w sobotę ku czci NMP. W tym też
dniu księża odwiedzali chorych i słabych Parafian.

Elżbieta Gemlik
Urszula Hudzieczek
Bronisława Żurek
Krystyna Georg
Stanisław Sobek
Krystyna Rudzińska
Zdzisław Jakubas

Wspomnienie
abp. Albi Jeana Legrez OP

Grażyna Galas
Erna Kubica

o ks. kan. Leopoldzie Zielasko

Zbigniew Tschuk
Stanisław Kujawa
Zacnym Jubilatom życzymy pomyślności,
zdrowia, wielu łask Bożych za wstawiennictwem
Najświętszej Maryi Panny oraz radości i spokoju.

DYŻURY SPOWIEDNIKÓW W TYM TYGODNIU

Dzień tygodnia

9. 00 - 10. 30

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

ks. S. Pindel
ks. G. Kotarba
ks. B. Golarz
ks. T. Pietrzyk
ks. K. Nowicki

Dzień tygodnia

15. 00 - 16. 30

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

Pasjoniści
Pasjoniści
Dominikanie
Dominikanie
ks. R. Greiff

Z ogromnym smutkiem dowiedziałem się
o przejściu do życia wiecznego Ojca Leopolda.
Mam jednak wielką nadzieję, że teraz otrzymuje On nagrodę obiecaną wiernym sługom.
Długotrwała i prawdziwa przyjaźń łączyła nas
od czasów partnerstwa z parafią św. Klemensa
w Ustroniu, gdy byłem proboszczem u Świętego
Niziera w Lyonie.
Wspólnie dzieliliśmy się trudnymi, ale i radosnymi chwilami, gdy Polska wciąż borykała się
z bolesnymi doświadczeniami dając nam przykład
wierności Chrystusowi i Jego Kościołowi.
Dziękuję Bogu za to, że poznałem tego głębokiego duchowo i radosnego kapłana. Kiedy myślę
o Leopoldzie, widzę jego przyjazny uśmiech
i błyszczące oczy.
Jutro odprawię w Jego intencji Mszę św. i pozostanę w prawdziwej wspólnocie z parafią św. Klemensa w modlitwie i współodczuwaniu.
Dzielę się niegasnącą sympatią ze wszystkimi
przyjaciółmi z Ustronia.
Z wyrazami najserdeczniejszej przyjaźni.
Jean Legrez OP. Arcybiskup Albi

„Po górach, dolinach...”
Barbara Langhammer (red. naczelny), Roman Langhammer (skład komputerowy), Franciszek Jaworski,
ks. prob. Wiesław Bajger (ogłoszenia i intencje)
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i zmiany tytułów.
Wydawca: Parafia pw. św. Klemensa, papieża i męczennika w Ustroniu.
Koszt wydania: 1 zł.; ofiara dobrowolna.
Adres Redakcji: 43-450 Ustroń, ul. M. Konopnickiej 1, tel. 660 455 640 (Parafia: 33 854 24 49).
Strona internetowa Parafii: http://www.parafiaustron.pl E-mail Redakcji: barbaralanghammer@gmail.com
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