
 

  

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się 
do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do 
drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nichŚ "Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie żo 
poło ono". Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi 
uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył le ące płótna, 
jednak e nie wszedł do rodka. Nadszedł potem tak e Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do 
wnętrza grobu i ujrzał le ące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, le ącą nie razem z płótnami, 
ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza tak e i ów drugi uczeń, który 
przybył do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, e On ma 
powstać z martwych. źw. J 20,1-9 

na apel w. PawłaŚ „Je li cie razem z 
Chrystusem powstali z martwych, 
szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa 
Chrystus, zasiadając po prawicy Boga”. 
Zbawiciel uczynił wszystko, aby my mieli 
perspektywę, rodki do osiągnięcia zbawienia. 
Teraz potrzeba naszego wysiłku, aby my się 
stali nowym ciastem, gdy  prza ni jeste my. 
Na czym ma polegać ten wysiłek?  
Ujmijmy go w kilka przykazańŚ 
1. Ka dy z nas powinien szukać sposobów, 
aby coraz lepiej realizować swoje powołanie. 
2. Ka dy z nas ma obowiązek badania 
swojego wnętrza, a szczególnie tych jego 
zakamarków, w których gnie dzi się zło. 
3. Ka dy z nas musi na nowo odnajdywać 
coraz głębszy sens sakramentu pokuty, który 
prowadzi człowieka do nawrócenia. 

P a s c h a l n a  r a d o ć  

 

„Niech w więto radosne Paschalnej Ofiary, 
składają jej wierni uwielbień swych dary”. 
Wielkanoc to afirmacja ycia, rado ci i nadziei! 
żdy wraz z niewiastami idziemy do grobu i 
widzimy, e jest pusty, na usta ci nie się tylko 
jedno słowoŚ „Alleluja!”. Rzeczywi cie, 
prawdziwie Pan zmartwychwstał! Udowodnił, 
e jest wszechmocny. Pokazał mierć w innym 

wymiarze – eschatologicznym. Miło ć 
ukrzy owana jest mocniejsza od mierci, 
smutku i zwątpienia! Za w. Augustynem 
mo na powtórzyćŚ „Ty jeste  yciem dusz, 
tym, co o ywia ycie. yjesz, o ycie duszy 
mojej, własną mocą. Bo samym yciem 
jeste , niezmiennym”. Pusty grób wzywa 
mnie i wszystkich wierzących do odpowiedzi 
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27 marzec Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

28 marzec Poniedziałek Wielkanocny 

03 kwiecień Niedziela Miłosierdzia Bo ego  

Zamy lenia nad Słowem Bo ym 



 
S t r .  2  T a b o r  

Eucharystyczny  savoir-vivre katolika-Polaka 

CD... Klękanie, postawa siedząca i stojąca 

Przypomnijmy sobie pewną przypowie ć Pana JezusaŚ 
Powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są 
sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: 
Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, 
jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i 
tak w duszy się modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie 
jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, 
cudzołożnicy albo jak i ten celnik. Zachowuję post 
dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze 
wszystkiego, co nabywam”. Natomiast celnik stał z 
daleką i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz 
bił się w piersi i mówił: „Boże, miej litość dla mnie, 
grzesznika”. Powiadam wam: Ten odszedł do domu 
usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się 
wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie 
wywyższony (Łk 18,9-14). 
   Trudno wej ć do ko cioła inaczej ni  w postawie 
wyciszenia, pokory i uni enia. Człowiek pyszny nie 
klękaś pokorny uni a się tym bardziej, im większy jest 
ten, przed którym staje. „Kim e ja jestem przed Bo ym 
obliczem? Prochem i niczem!” - powtórzmy za poetą. 
Moja klęcząca, a nawet schylona postawa mówi 
bezgło nieŚ „Ty, Bo e, jeste  wielki, a ja jestem 
nico cią...” 
 Ten gest tak e musi być wiadomyŚ 
Gdy zginasz kolano, niech to nie będzie czynność 
jakaś pospieszna i niedbała. Włóż w nią całą duszę! 
Ale duszą klękania jest warunek, by i serce w czci 
głębokiej skłoniło się przed Bogiem. Gdy wchodzisz 
do kościoła lub z niego wychodzisz, albo gdy mijasz 
ołtarz, uklęknij nisko, głęboko, powoli, a niech przy 
tym i pospołu całe twe serce przemawia: Mój wielki 
Boże... 
 W tym właśnie okazuje się pokora i prawda - i to 
za każdym razem przyniesie dobro twojej duszy. 
  Usprawiedliwieniem dla nieklękających przed 
Naj więtszym Sakramentem mogą być choroby i/lub 
wiek - to zrozumiałe. Nieporozumieniem są zawsze 
gesty udziwnione, rachityczne, bezmy lne. 

   Dla rozja nienia tego nieciekawego obrazu anegdotka 
z czasów ponurej komuny w naszej Ojczy nieŚ 
 Wierni pokornie klękają na Przeistoczenie, 
ale oto jeden z mężczyzn, stojących pod chórem, ani 
myśli ugiąć swych kolan. 
Klękaj! - syczy jeden z sąsiadów uparciucha. 
Nie klęknę! - odpowiada buntownik. 
Dlaczego? 

Bo jestem niewierzący! 
To po co tu przyszedłeś? 

Na złość reżimowi! 
   Uklęknąć, oddać pokłon - to jak e proste, ale 
najwymowniejsze wyznanie wiary. 
   Postawa siedząca to postawa kogo , kto gotów jest 
skupić swą uwagę i słuchać, nawet długo - postawa 
ucznia, jak e dobrze nam znana z okresu nauki na 
ró nych etapach własnej formacji intelektualnej. Bywa, 
e czasami tych miejsc siedzących w ko ciele (czy na 

innym miejscu modlitwy) brakuje i stąd musi być w nas 
wra liwo ć na osoby, którym stanie przyjdzie jedynie z 
wielką trudno cią. 
   Z kolei postawa stojąca ma wyra ać co  bardzo 
istotnego - o ile tylko jest wiadomie podjęta. 
 Klęczenie było objawem czci nabożnej, 
trwającej w spokoju; stanie zaś uzmysławia cześć 
czujną i czynną. Taką cześć okazuje sługa baczny, 
żołnierz w zbrojnym rynsztunku. Ona to ujawnia się 
w staniu (...). Ale stać należy porządnie - na obu 
stopach, bez szukania podpory; kolana winny być 
utrzymane równo, nie zaś niedbale przygięte. Całe 
ciało wyprostowane i opanowane. 
 A wszystkie te nasze postawy są wa ne, bo 
przecie  modli się cały człowiek i całym swoim ciałem 
wyra a swe wnętrze, swój stosunek do Tego, któremu 
chce nawet bez słów powiedziećŚ Mów, Panie, bo sługa 
Twój słucha (1 Sm 3,9). CDN… 

         Ks. Aleksander Radecki 

4. Ka dy z nas powinien starać się o pełne 
uczestnictwo w źucharystii, która jest 
przedsmakiem nieba. 
5. Ka dy z nas zobowiązany jest do pogłębiania 
swojej wiedzy religijnej, przybli ającej człowieka do 
Chrystusa. 
6. Ka dy z nas powinien pamiętać o prawdzie, e 
ycie ma charakter zasługujący. 

7. Ka dy z nas ma obowiązek stawania się darem 
dla drugiego człowieka. Bli ni powinien zobaczyć w 
nas ikonę Chrystusa. 
8. Ka dy z nas powinien dawać wiadectwo 
poprzez ewangeliczne wybory, które wymagają 
ofiary. 

9. Ka dy z nas musi zadbać o chrze cijańskie 
prze ywanie niedzieli, która jest czasem budowania 
więzi z Bogiem i z najbli szymi. 
10. Ka dy z nas powinien codziennie wyznawać 
swoją wiarę w Chrystusa Zmartwychwstałego, który 
jest ródłem, drogą i kresem ycia człowieka. 
 

Je li będziemy kierować się tymi wskazaniami, to – 
tak jak ów drugi uczeń – w dniu dzisiejszym ujrzymy 
i uwierzymy, e Chrystus naprawdę 
zmartwychwstał. Będziemy mogli piewać jak 
psalmistaŚ  
„Nie umrę, ale ył będę i głosił dzieła Pana”. 
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2 0 1 5 ,  n u m e r  1 3  

W MINIONYM TYżODNIU 

 

Po egnali my zmarłegoŚ 
 

p. Władysława Kudelę  
*** 

"Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a 
wiatło ć wiekuista  niechaj mu wieci, na wieki 
wieków. Amen. Niech odpoczywa w pokoju 

wiecznym. Amen." 

CCOO  BBÓGÓG  MUSIMUSI  
 

Pewna kobieta poinformowała mnie, e straciła wiarę, bo 
Pan Bóg jej nie wysłuchał. Ona się modliła o zdrowie dla 
mę a, a mą  dalej chory. Pomy lałem sobie, e przy 
takiej logice wiarę powinien stracić przede wszystkim 
Pan Jezus, bo przecie  w Ogrójcu modlił się, eby Ojciec 
oddalił kielich nadchodzącej 
męki - a On nie oddalił. 
Przeciwnie - Jezus musiał 
wypić ten kielich do ostatniej 
kropli. 
- Ale po co to? Naprawdę 
musiało tak być? - zapyta 
jeden z drugim mądraliński. - Nie dało się jako  tak 
nieinwazyjnie, tolerancyjnie? Po co ta krwawa miazga, 
nie mo na było się dogadać? 

No widać nie dało się! Jezus mówił w żetsemaniŚ „Ojcze 
mój, je li to mo liwe, niech Mnie ominie ten kielich” (Mt 
26,39). 
Skoro Ojciec Syna nie wysłuchał, to znaczy, e nie było 
mo liwe. 
Znajomy powiedział mi kiedy , e konieczno ć męki 
Chrystusa zrozumiał po lekturze pierwszej czę ci 
„Opowie ci z Narnii”. Bo tam lew Asłan, literacki 
odpowiednik Jezusa, po więca się, eby ratować 
chłopaka o imieniu źdmund. 
Ten chłopak zdradził, przez co, zgodnie z umową, 
przeszedł pod panowanie złej czarownicy. 
„Byłem przy spisywaniu tej umowy” - warknął lew, gdy 
demoniczna czarownica domagała się oddania jej 
zdobyczy. Jedynym na to sposobem było dobrowolne 
oddanie się lwa w zastępstwie chłopaka. Taka transakcja 
wydała się czarownicy znakomita, zwłaszcza e i tak po 
u mierceniu Aslana spodziewała się pokonać wszystkich 
jego zwolenników 

Ta historia rzeczywi cie nie le, choć w uproszczony 
sposób, wyja nia „konieczno ć” cierpienia Boga. Bóg 
nigdy nie blefuje i zawsze mówi prawdę. żdy ostrzegał, 
e nieposłuszeństwo wobec Niego skończy się 

tragicznie, to nie było to jak lamenty KODziarzy o końcu 
demokracji w Polsce. To była rzetelna przestroga i 
pro ba jednocze nieŚ „Nie rób sobie, człowieku, krzywdy, 
zaufaj Mi”. A e ludzie nie zaufali i wybrali po swojemu, 
to sami ciągnęli na siebie nieszczę cie. Taka była 
„umowa” - a Bóg szanuje swoje słowo. „Nie mo e się 
zaprzeć siebie samego” (2 Tm 2,13). To, by tak rzec, 
kwestia Jego honoru. Ale mimo to znalazł sposób, eby 
nas z tego wyciągnąć. 

W zastępstwie za nas wydał się złu, pozwalając mu 
wyładować na sobie całą furię. Diabeł pewnie wyobra ał 
sobie, e ukrzy owanie Jezusa to jego największy triumf. 
I miałby rację, gdyby nie to, e Chrystus zmartwychwstał. 
Tego nie było w planie. To kompletnie nie pasowało do 

jakiegokolwiek scenariusza. I 
do dzi  nie pasuje. Zawsze 
jest tak, e gdy kto  ze 
szczętem przegrał, to ju  nie 
wygra. Zabity jest 
odfajkowany. 
Zmartwychwstanie wywraca tę 

zasadę. 
Mówią czasem ludzie, e co nam z tego 
zmartwychwstania, skoro i tak ciągle cierpimy i 
umieramy. ź, tam, umieramy. Dla tych, którzy wybierają 
Chrystusa, to ju  tylko cień mierci, chwilowy dyskomfort 
wynikający z ciasnoty drzwi wiodących do wiecznego 
szczę cia. Ale potem... Apostoł zapewnia, e „cierpień 
tera niejszych nie mo na stawiać na równi z chwałą, 

Do wspólnoty Ko cioła zostały włączoneŚ 
 

Iga Joanna Mazur 
Amelia Marta żłowacka 

Lily Alicja Szlęzak 

*** 

Panie Bo e Błogosław tym nowo ochrzczonym 
dzieciom,  ich rodzicom, rodzicom chrzestnym i 

miej ich w swojej opiece. 

Zapowiedzi Przed lubne 

 

Adam Biały, kawaler lat 26 zam. Kiełkowice,  
Paulina Mi kiewicz, panna lat 29 zam. 

Podzamcze,   

Sakramentalny związek mał eński zawarliŚ  
 

Rafał Wojciech Cudak - Kinga Adrianna Turek 

*** 
yczymy Nowo eńcom Błogosławieństwa 

Bo ego, opieki Matki Naj więtszej i wszelkich 
Łask Bo ych na nowej drodze ycia. Szczę ć 



 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIEDUSZPASTERSKIE  
1. Przez cały tydzień do Niedzieli Miłosierdzia Bo ego. serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Mszach w.                           

Oktawa Zmartwychwstania Pańskiego.   

2. 28.03,2016r przypada 7 rocznica więceń Biskupich naszego Ks. bpa Ordynariusza żrzegorza Kaszaka. Módlmy się, aby 
Dobry Bóg darzył żo obficie Swoim Błogosławieństwem, a w. Patron nieustannie wypraszał potrzebne łaski. 

3. W tym tygodniu przypadają I Piątek miesiąca. Spowied  w. w Ko ciele od godz. 17.00 i I Sobota miesiąca, odwiedziny 
chorych od godz. 9.00. O godz. 17.00 Msza w. dla Kół Ró ańcowych. 

4. II Niedziela po Wielkanocy to Niedziela Miłosierdzia Bo ego. Rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. O godz. 15.00 w 
Ko ciele Nabo eństwo do Bo ego Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bo ego. Szczególnie polecajmy siebie, 
nasze rodziny, parafię i naszą ojczyznę Miłosierdziu Bo emu. Ofiara na tacę z tej Niedzieli będzie przeznaczona na 
Caritas, czyli Dzieła Miłosierdzia Ko cioła 

5. Serdecznie dziękujemy, za troskę, zainteresowanie, młodzie y, ministrantom i wszystkim, którzy  posłu yli pomocą przy 
przygotowaniu Ciemnicy i żrobu Bo ego na więta. Nie wymieniamy z imienia i nazwiska, bo ufamy e Pan Jezus będzie 
wam najlepszą nagrodą.  Nadal liczymy na otwarto ć i pomoc na przyszło ć. Bóg zapłać! 

6. W Wielki Czwartek w Sosnowieckiej Katedrze z racji Dnia Kapłańskiego z mocy Prawa Kanonicznego przysługującej               
 biskupom. Z  rąk Ks. Bpa Ordynariusza nasz Ks. Proboszcz otrzymał godno ć Kanonika. Serdecznie gratulujemy! 

7.     Przypominamy e, od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego powracamy do porządku letniego, tzn. Msze więte po           
 południu o godz. 18.00 i Kancelaria Parafialna równie  po południu od godz. 17.00—17.45 

Łącząc się  w radosnym przeżywaniu  tajemnicy Zmartwychwstania Chrystusa,  
wszystkim parafianom i go ciom, życzymy zdrowych, radosnych i pełnych  

ciepła  
wiąt Wielkanocnych.  

8. Diakonia ycia Ruchu wiatło- ycie Diecezji Sosnowieckiej wraz z Centrum Słu by Rodzinie i yciu serdecznie zaprasza 
wszystkich narzeczonych na kurs przedmał eński, który odbędzie się w dniach 9,16,23 kwietnia 2016 (soboty) w godzinach 15-

19. Kurs będzie miał miejsce w budynku Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, ul. żospodarcza 14a. KosztŚ 
100zł od pary. Ka de spotkanie składać się będzie z czę ci wykładowej, prowadzonej przez doradcę ycia rodzinnego, 
psychologa, poło ną, księ y i pary mał eńskie oraz pracy pomiędzy narzeczonymi w formie warsztatów. Szczegółowe informacje 
i zapisyŚ Olga Bijak, e-mailŚ o.ganczak@gmail.com, nr tel.Ś 516 853 798. Zgłoszenia przyjmujemy do 31 marca lub do 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 20.03.2016-28.03.2016 

27  marzec  -  Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

6.00 *  Rezurekcja za parafian      
9.00 + Halina Pilarczyk           
10.30 + Stanisław r. m., Marianna, Piotr i Stanisława 
 Rybińscy    
10.30 * O zdr. i Bł. Bo e, opiekę Matki Bo ej  dla Jadwigi 
 Wyrodek w 70 r. ur.           
12.00 + Kazimierz Kosiński 1 r. m. - od córki Iwony  
12.00 * O zdr. i Bł. Bo e, opiekę Matki Bo ej  
  dla Sebastiana Nawary w 18 r. ur.             
14.00 * lubŚ Rafał Cudak - Kinga Turek  
18.00 + Stanisław, Anna i Henryk Biedak 

 

28  marzec  - Poniedziałek Wielkanocny           
7.00 + Janina i Stefan Wacowscyś + Alicja Władysław 
 Pilarczyk      
9.00 + Ireneusz Wnuk 1 r. m. - od ony Władysławy           
10.30 * O zdr. i Bł. Bo e, opiekę Matki Bo ej, dary Ducha 
 w. i wszelkie łaski dla Mikołaja Bielawskiego 
 w 1 r. ur.  
12.00 * Sakr. Chrztu w. Alicja Kaczmarska 1 r. ur. 
18.00 + Helena i Stefan Kolankoś + Stanisław Popławski   
 

29  marzec  - Wtorek                  
7.00 + Stefan Laskowski - od rodziny żajdzińskich     
7.00 + Jerzy żrajdek  - od mamy  
18.00 + Barbara Mieszczanek - od  mamy   
 

30  marzec  -  roda                      
7.00 + Barbara Mieszczanek - od siostry Aliny z rodziną  
7.00 + Stefan Laskowski - od Kusiorów  

18.00 Msza w. ZBIOROWA z Nowenną do Matki Bo ej 
 Nieustającej Pomocy 

 

31  marzec   -   Czwartek    
7.00 + Stefan Laskowski - od córki i zięcia Sołtysik 

7.00 + Jerzy żrajdek - od siostry Wandy z rodziną   
18.00 + Barbara Mieszczanek - od  Jadwigi Kubas  
 z rodziną    
 

01  kwiecień  - I Piątek                           
7.00 + Mieczysław Ziaja 21 r. m. 
7.00 + Barbara Mieszczanek - od  chrze nicy Agnieszki
 z rodziną   
18.00 * Msza w. ZBIOROWA za zmarłych  

 

02  kwiecień   -  I Sobota      
7.00 + Barbara Mieszczanek - od  mę a Jerzego z mamą 
 Janiną 

7.00 + Stefan Laskowski - od wnuczka Piotra z rodziną  
18.00 * O zdr. i Bł. Bo e, opiekę Matki Bo ej, dary Ducha 
 w. i wszelkie łaski dla Amelii w 1 r. ur.   
 

03  kwiecień  -  Niedziela Miłosierdzia Bo ego  

7.00 + Ryszard Jaros    
9.00 + Wojciech Psonakś + Witold Bednarz           
10.30 + Józef Bednarz - od ony    
12.00 * Za parafian  
18.00 + Marianna Piątek - od chrze niaka Andrzeja 
 Pilarczyka z rodziną 


