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Pokutę czyńcie za grzechy

Droga Krzyżowa
Czwartek po Mszy św. szkolnej
o godz.17.00
Piątek 16.30 Kaplica Szpitalna
17.30 kościół

Gorzkie Żale
Niedziela 15.30
Niedziela po Mszy św. o
godz.9.00 w kaplicy szpitalnej

Chrystus spędził czterdzieści dni na pustyni kuszony przez Szatana.
I my, rozpoczynając Wielki Post, udajemy się teraz na pustynię.
Towarzyszą nam wymowne słowa:
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
Kościół dopomaga nam w przeżywaniu tego czasu przez sakramenty,
czytania, pieśni, nabożeństwa. Każdy z nas potrzebuje nawrócenia.
I to od nas zależy, na ile zbliżymy się do Boga.
Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.
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… Żeś przez krzyż i mękę Swoją odkupił świat …
Zastanów się o człowiecze na chwilę małą.
Zastanów się, a pójdziemy drogą krzyżową.
Mękę Pańską rozważać, za grzechy łzy wylewać,
także duszom wiernych zmarłych z czyśćca pomagać.
Od czasów starożytnych wierni
odbywali Drogę Krzyżową w
Jerozolimie; tę drogę, po której
Zbawiciel idąc dźwigał ciężki
krzyż i rozważali Jego mękę. Pan
Jezus w milczeniu przyjmuje
niesprawiedliwy wyrok – my
powinniśmy
się
wykazać
odpowiedzialnością
za
wypowiadane słowa i sądy.
Niosąc krzyż trzy razy upada pod
ciężarem ludzkich słabości i
nieprawości. Z każdego upadku
musi powstać, aby iść na Górę
Kalwarii.
Daj nam zrozumieć, że w życiu
ludzkim nie ma ostatecznych
upadków. Twoja łaska i nasz
szczery
żal
pozwalają
nam
powstać z naszych upadków.

12 stacja – Pan Jezus umiera na
krzyżu.
Kona
Dawca
Życia
zawieszony między łotry. Swoją
Matkę oddaje nam wszystkim za
matkę, a ducha oddaje w ręce
Boga.
Daj nam zrozumieć, że koniec
życia doczesnego jest spotkaniem
z Bogiem. Prosimy Cię, niech
Matka Twoja nas wspomaga we
wszystkich naszych zmaganiach.
Przez pobożne odprawienie Męki
Pańskiej możemy zyskać odpust
zupełny. Któryś za nas cierpiał
rany, Jezu Chryste, zmiłuj się
nad nami…

Hildegarda Gołąb

Moja wina…
Podążając w życiu za Jezusem nie jeden raz zagubimy się, zrobimy błąd
czy też popełnimy grzech i zdając sobie z tego w końcu sprawę, chcemy
przyznać się i przeprosić. Pan Jezus to wie i chce nam to wyznanie
ułatwić, zapraszając we Mszy Świętej do Aktu Pokuty. Stajemy więc
wobec Boga, który nie czekając „obejmuje nas” i słowami Pan z Wami,
wypowiedzianymi przez księdza, niezwłocznie wspólnotę zaznacza i
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podkreśla. Ale czy możemy uczestniczyć w misterium w pełni, mając coś
na sumieniu? Oczywiście, będąc członkami kościoła jesteśmy również
grzesznikami. Pan Jezus w swoim miłosierdziu nas kocha i czeka na
nawróconych. A szansę, żeby się przyznać do swoich słabości – przed
sobą, braćmi w wierze i samym Bogiem – daje od razu na początku Mszy
Świętej.
„W umieszczeniu aktu pokutnego
na początku Mszy jest wielka
logika Kościoła. (…) Akt pokuty
jest chwilą prawdy o nas. Gdy
mówię: Moja wina, moja wina,
moja bardzo wielka wina, to
zdobywam się na gest podobny
do tego, z jakim chory człowiek
staje wobec lekarza. Ten gest,
uznanie swej choroby, ma pomóc
Boskiemu
Lekarzowi
w
postawieniu
diagnozy,
w
uleczeniu nas z tej choroby
duszy, której może do końca nie
rozpoznajemy i wobec której
jesteśmy bezsilni” - pisał w
tygodniku „Niedziela” ks. Roman
Litwińczuk.
Akt pokuty to przyznanie się do
swojej grzeszności przed całym
Kościołem.
Pełni
on
rolę
oczyszczającą przed liturgią słowa
i liturgią eucharystyczną. Akt
pokuty składa się z wezwania
kapłana, chwili ciszy, formuły
wyznania grzechów i absolucji,
czyli prośby o przebaczenie
wyznanych
grzechów,
którą
kapłan kieruje do Pana Boga w
imieniu całego ludu.

Mszał Rzymski dopuszcza cztery
formy Aktu Pokuty:
1. „Spowiadam się Bogu…”
2. Dialog „Zmiłuj się nad nami
Panie…”
3. Tropy „Panie, Ty nas
wyzwoliłeś z niewoli grzechu.
Zmiłuj się nad nami”
4. Asperges – Pokropienie wodą
święconą.
Na koniec 1 i 2 formy Aktu
Pokuty wierni odśpiewują Kyrie
(„Panie zmiłuj się nad nami”).
Jest
to
błaganie
ludu
o
przebaczenie grzechów i prośba o
Boże
Miłosierdzie.
Potem
następuje hymn pochwalny Gloria („Chwała na wysokości
Bogu”). Tego hymnu nie śpiewa
się w Adwencie (wyjątkiem są
roraty, podczas których zawsze
śpiewa się hymn) i Wielkim
Poście.
W niektórych okolicznościach akt
pokuty zastępowany jest przez
inne obrzędy – np. posypanie
głów
popiołem
w
środę
popielcową lub procesję, która
ma miejsce przed rozpoczęciem
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liturgii, jak na przykład w czasie
Mszy rezurekcyjnej. Akt pokuty
pomija się także, gdy na Mszy
udzielany jest sakrament chrztu
lub małżeństwa. Należy pamiętać,

że akt pokuty gładzi tylko grzechy
lekkie. Aby zgładzić grzechy
ciężkie
konieczne
jest
przystąpienie do
sakramentu
pokuty.

Na koniec przywołajmy znów słowa księdza Litwińczuka, który
podsumowuje: Przeżywając akt pokuty na początku Mszy św.,
przychodzę niejako pod krzyż Jezusa. Nie z naręczem zasług i litanią
dobrych uczynków, ale jak ewangeliczny celnik, w poczuciu niegodności
wobec Miłości Ukrzyżowanej, jak Piotr wołający „Odejdź ode mnie, Panie,
bom jest człowiek grzeszny” (Łk 5, 8). Pan jednak czeka na nas z
darem przebaczenia. Pamiętajmy o tym darze, nie tylko podczas
niedzielnej Mszy, ale każdego dnia i w każdej godzinie naszego życia.
Bartosz Błasiak

DLA JEGO BOLESNEJ MĘKI …
Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego (Ps 114.9)
Przeto Miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę (Ps. 98.2)
Pan Jezus w Wilnie w roku 1935,
13-14 września nauczył Siostrę
Faustynę modlić się Koronką do
Bożego Miłosierdzia. Modlitwa ta
jest modlitwą przebłagalną i
uśmierzającą gniew Boży.
Zaczyna się od „Ojcze nasz”,
„Zdrowaś Maryjo”, „Wierzę w
Boga Ojca”, a następnie słowa
„Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci
Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo
Najmilszego Syna Twojego, a
Pana naszego Jezusa Chrystusa

na przebłaganie za grzechy nasze
i całego świata”. Na paciorkach
„Zdrowaś
Maryjo”
będziesz
odmawiać następujące słowa: Dla
Jego
bolesnej
męki,
miej
miłosierdzie dla nas i świata
całego. Na zakończenie odmówisz
trzykrotnie te słowa: Święty Boże,
Święty
Mocny,
Święty
Nieśmiertelny, zmiłuj się nad
nami i nad całym światem.

W tej modlitwie prośmy równocześnie o miłosierdzie dla nas i całego
świata, i tym samym spełniamy uczynek miłosierdzia wobec bliźnich.

Obietnica,
jaką
Pan
Jezus
przekazał
Siostrze
Faustynie
brzmi: Przez odmawianie tej
Koronki podoba mi się dać
wszystko o co mnie prosić będą,
Jeżeli to będzie zgodne z wolą
moją. Kiedy przy konającym
odmawiamy tę Koronkę, uśmierza
się gniew Boży, a miłosierdzie

Boże niezgłębione ogarnia duszę.
Przez tę modlitwę - Koronki –
powiedział Pan Jezus Siostrze
Faustynie – zbliżasz ludzkość
do mnie. A dusze, które będą się
modlić Koronką do Miłosierdzia
Bożego, Miłosierdzie ogarnie je
w życiu, a szczególnie w
godzinie śmierci …
Helenka

Mów, Panie, bo sługa Twój słucha!
Rok Św. Stanisława Kostki – Patrona dzieci i młodzieży
450 rocznica narodzin dla nieba
Ten wyjątkowy święty uczy nas, jak pełnić wolę Bożą wbrew wszelkim
przeciwnościom. Stanisław Kostka, podobnie jak biblijny Samuel,
usłyszał głos Boga i został uzdolniony przez Ducha Świętego do mężnego
wyznawania swojej wiary w niebanalny i niezwykle dojrzały sposób.

Stanisław ur. się w 1550 r. w
Rostkowie.
Jego
krewni
zajmowali stanowiska w Polsce
Jagiellonów i Wazów, a on

zdobywał edukację w elitarnym
kolegium jezuitów w Wiedniu.
Tam zrozumiał, że nauka jest
wstępem
do
świadomego
podejmowania
służby
społeczeństwu
i
Kościołowi.
Pobożność młodzieńca wymagała
swoistego męstwa. W czasie
napięć między protestantami a
katolikami spotykał się z brakiem
zrozumienia wśród kolegów. Nie
wstydził się jednak modlitwy, z
bólem
dostrzegał
negowanie
prawdy o Eucharystii i kultu
Matki Bożej. Wiedział jednak, że
należy „więcej podobać się
Bogu, niż bratu”, a jako życiową
dewizę obrał wyzwanie „Ad
maiora natus sum,” czyli „do
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wyższych
rzeczy
zostałem
stworzony”.
Słowa
te
nie
wyrażały jednak arogancji i
pychy, a świadomość godności
człowieka i tęsknotę za tym, co
święte i doskonałe. Mimo, że
decyzja o wstąpieniu do klasztoru
spotkała się z ostrym sprzeciwem
rodziców, potrafił walczyć o
realizację woli Bożej i trwać przy
katolickiej
prawdzie
życia.
Pomimo przeciwności i trudnych

doświadczeń nie poddał się, tak
sumiennie
wykonywał
swoje
obowiązki,
że
przełożony
zgromadzenia napisał o nim:
„Spodziewam się po nim rzeczy
wielkich!”. Śluby zakonne złożył
w Rzymie mając 18 lat. Matka
Boża, tak jak św. Jackowi,
wyjednała mu łaskę śmierci w
Święto jej Wniebowzięcia – 15
sierpnia.

W tym roku obchodzimy 450. rocznicę jego narodzin dla Nieba. W
1674 roku, a więc jeszcze przed kanonizacją bł. Stanisława Kostki,
papież Klemens X ogłosił go patronem Korony Polskiej i Wielkiego
Księstwa Litewskiego. Nie powinniśmy o tym zapominać szczególnie w
setną rocznicę odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny. Święty
Stanisław Kostka przez wieki patronuje młodzieży. Daje on przykład, że
nie powinniśmy dbać wyłącznie o wygodne życie. Musimy zerwać z
lenistwem intelektualnym i duchowym, tym samym więcej od
siebie wymagając.
Może ten wyjątkowy rok będzie
dla nas motywacją do modlitw w
intencji księży i nauczycieli,
duchowej
adopcji
dziecka
poczętego, zerwania z nałogami i
życia
w
trzeźwości?
Święty
Stanisław
miał
odwagę
przeciwstawić
się
naciskom
otoczenia,
a
także
swoich
najbliższych. Nie ulegał modom i
mirażom
życia.
Swoim
postępowaniem
pokazał,
że

człowiek
potrafi
zachować
wierność nawet w rzeczach
małych, tęsknić za niebem i żyć
tak, aby żyć w wieczności. Święty
Stanisław uwierzył w miłość Boga
i odpowiedział na nią całym sobą.
Niech będzie dla nas przykładem,
a wezwanie „Kostka” znaczy
„więcej” motywuje nas do pracy i
dobrego
życia,
wzorem
tegorocznego patrona.

Anna Winnicka
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REMONT KOŚCIOŁA ŚW. JACKA NA ROZBARKU
Wiosną bieżącego roku rozpoczną się w naszej świątyni prace
remontowo-konserwatorskie. Ostatni remont naszego kościoła miał
miejsce na początku lat 80. XX wieku. Wtedy nie był on obiektem
zabytkowym. Wpisanie naszej świątyni na listę zabytków, wymaga
podczas remontu nadzoru konserwatora zabytków, a także zastosowania
specjalistycznych materiałów konserwatorskich, co podnosi koszty
remontu.
kościele
górnym
i
dolnym
Remont, który potrwa 3 lata,
zastąpione
będą
ołtarzami
obejmie zarówno wnętrze dolnego
soborowymi
z
opisanym
i górnego kościoła oraz dach i
wyznaniem wiary : „ Oto Baranek
zewnętrzną elewację. Zgodnie ze
Boży…”
współczesnymi
trendami
Każdy, kto chce wspomóc
wracamy do fundacyjnych idei
prace
remontowoświątyni,
stąd
zostaną
konserwatorskie,
może
odsłonięte
pierwotne
przekazać na rzecz parafii 1 %
malowidła,
które
podczas
podatku
lub
w
Centrum
kolejnych
remontów
zostały
Edukacyjnym
im.
Ks.
zamalowane. Podczas remontu
Gorczyckiego zakupić płytę z
zostaną również odrestaurowane
nagraniem
Missa
Iubilea
i
organy, a także drewniane
kalendarz na rok pański 2018.
elementy wyposażenia świątyni
Módlmy się również za pomyślne
(między innymi ławki i drzwi,
zakończenie
remontu
naszej
których w kościele jest ponad
pięknej
rozbarskiej
świątyni.
100). Dotychczasowe ołtarze w
Małgorzata Bogacka

KRONIKA ROZBARSKA JAK NOWA
W Naszej Parafii znajduje się coś, co można nazwać skarbem, a ten
skarb odzyskał niedawno wiele ze swojego niegdysiejszego prestiżu.
„Spis Członków Gromady Rozbarskiej”, zwany też „Kroniką Gromady
Rozbarskiej”, to księga, a może dla niektórych brulion (formatem
zbliżony do obecnych zeszytów), dokumentujący działania lokalnego
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samorządu od roku 1823 do 1946, zapisane wyłącznie w języku polskim
- na ogół językiem literackim, ale fragmentami w gwarze śląskiej, w
zależności zapewne od tego, kto akurat dokonywał wpisów. Bo były to
wpisy różnych osób, o czym niezbicie świadczą odmienne charaktery
pisma i przede wszystkim rozciągłość w czasie.
„Spis
Członków
Gromady
Ów
bezcenny
dokument,
Rozbarskiej” jest notatnikiem
stanowiący dowód na silne więzi
prowadzonym przez skarbnika i
XIX-wiecznego Górnego Śląska
sekretarza tego gremium, choć
z Polską, został na nowo odkryty
inne źródła podają, że był
w
2013
roku,
podczas
prowadzony
przez
kolejnych
porządkowania
parafialnego
przewodniczących Gromady, a
archiwum przez dwójkę młodych
zarazem jej kronikarzy. Zawiera
historyków Witolda Madeja i
138 kart z grubego papieru,
Magdalenę
Mikrut-Majeranek
typowego dla początków XIX
oraz naszego Ks. Proboszcza.
wieku. To kompendium wiedzy
Polski język tego dokumentu
o życiu dawnych rozbarczan. Są
jest
ewenementem,
gdyż
tam informacje o rodzinach,
pozostałe dokumenty znajdujące
zapiski rachunków, informacje o
się w archiwum parafialnym
tym, jak ludzie odchodzili z tego
kościoła św. Jacka w Bytomiu są
świata (np. zginął na grubie w języku niemieckim.
tłumaczyć chyba nie trzeba), albo
„Gromada” to słowo wówczas
rekordy temperatury - w zimie
rzadko używane, oznaczające
1929 minus 38 stopni, a dwa lata
wspólnotę opartą na równości
później, w ciepłym styczniu
praw i obowiązków. Na Rozbarku
rozbarczanie zaczęli pracę w polu.
gromada była nieformalnym
W polu, bo to były tereny głównie
zarządem gminy, a członkostwo
rolnicze.
w niej było prestiżowe i stanowiło
powód do dumy.
„Spis...” był przede wszystkim dokumentem wewnętrznym „Gromady”,
dlatego zawierał rejestr jej członków, noty księgowe, a także opisywał
wydarzenia z danej epoki, które dla Gromady miały istotne znaczenie.
Na początku zapisywane były informacje finansowe oraz rejestr nowych
członków Gromady, dalej zapisywano wydarzenia istotne dla rozbarczan.
W ubiegłym roku z inicjatywy Ks. Proboszcza Kronikę poddano
rewitalizacji. Specjaliści od konserwacji papieru mieli bardzo duże pole
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do popisu. Poszczególne karty w fachowy sposób oczyszczono,
zlikwidowano
rozdarcia
i
uszkodzenia,
uzupełniono
ubytki.
Konserwatorzy zauważyli brak jednej z kart, a na kolejnej czerwone
ślady, jakby akurat w tym momencie użyto czerwonego atramentu.
Okazało się, że to ślady odbite z tej brakującej stronicy. Dlaczego
zniknęła? Czy kryje się za tym jakaś tajemnica?
Odnowiona Kronika Rozbarska jest teraz przechowywana tak, by w jak
najmniejszym stopniu podlegała upływowi czasu, dlatego nie będzie
mogła być udostępniona szerokiej rzeszy chcących ją poznać. Parafia
jednak stara się o możliwość wykonania jej repliki, a wtedy z tym
niezwykłym dziełem zapoznamy się wszyscy.
Jacek Błasiak

ROZBBARSKI KLUB FILMOWY

REKOLEKCJE PARAFIALNE

22 lutego godz.18.00 film „Chata”
LABORATORIUM WIARY

4 marca ( niedziela) – 8 marca
(środa) 2018

25 lutego godz.17.00
WIELKOPOSTNE PIELGRZYMOWANIE – ZAPOWIEDŹ
Zapraszamy na parafialną pielgrzymkę do Krakowa, by dotknąć miejsc
związanych z ukrzyżowanym Jezusem Chrystusem. Zobaczymy m.in.:
 Sanktuarium Pana Jezusa Milatyńskiego na krakowskim
Kleparzu (misjonarze św. Wincentego à Paulo) – w kościele
parafialnym znajduje się obraz Jezusa Ukrzyżowanego z około
1700 r. (pierwotnie znajdował się w Milatyniu Nowym koło
Lwowa, a do Krakowa trafił w 1945 roku),
 opactwo cystersów w Nowej Hucie, dzielnicy Krakowa (Kaplica
Krzyża
Świętego,
polichromia
Stanisława
Samostrzelna
„Ukrzyżowanie” z 1538 roku).
Być może udamy się także do archikatedry wawelskiej, by pomodlić się
przy Czarnym Krucyfiksie królowej Jadwigi Andegaweńskiej.
24 marca 2018, koszt 40 zł. Zapisy w Kancelarii Parafialnej.
[TR]
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KRZYŻÓWKA ŚW. JACKA

1. Pan Jezus został z nich obnażony.
2
Za ile srebrników zdradzono
Pana Jezusa?
3
Św. Weronika otarła nią twarz
Pana Jezusa.

4
Dzień śmierci Pana Jezusa na
Krzyżu
5
„Krzyżu święty, nade wszystko,
Drzewo ... !”
6
… Tydzień - najważniejszy
tydzień w roku liturgicznym

11

7
Kto zdradził Pana Jezusa?
8
"Jeżeli chcesz mnie naśladować,
to weź swój krzyż na każdy ..."
9
"Matka, Matka pod Nim ... Stoi,
stoi z żalu ledwie żywa"
10 Liczba stacji Drogi Krzyżowej
11 "Posypmy głowy popiołem,
Uderzmy przed Panem czołem,
Zapustne śmiechy na stronę,
Cierniową wijmy ... "
12 Żydowska rada, która skazała
Pana Jezusa
13 Posypywane są nim głowy w
pierwszy dzień Wielkiego Postu
14 Śpiewamy ją na początku
Gorzkich Żali.
15 (poziomo)
Składana ubogim,
jeden z filarów życia duchowego i
dobrego przeżycia Wielkiego Postu
15 (pionowo)
Pochodzi z niej
tradycja odprawiania Drogi
Krzyżowej.
16 Druga Tajemnica Bolesna
Różańca
17 „Zsiniałe przedtem krwią
zachodzą usta, Gdy zbrojną żołnierz
... chlusta”
18 "Bliskie jest Królestwo Boże,
nawracajmy się i wierzmy w …"
19 Dominujący kolor szat
liturgicznych podczas Wielkiego
Postu
20 Gdzie odprawiana jest
wielkopiątkowa Droga Krzyżowa,
której przewodniczy Ojciec Święty?
21 "(…) a Jego pot był jak gęste
krople … sączące się na ziemię." Łk
22 Stabat Mater …

23 Przydomek zdrajcy Pana Jezusa
24 … za grzechy - jeden z warunków
dobrej spowiedzi
25 (poziomo)
Nazwa ogrodu
oliwnego, w którym modlił się Pan
Jezus przed pojmaniem.
25 (pionowo)
"Kielich ... męki z
Ojca Twego ręki”
26 "Jam cię wyzwolił z mocy … "
27 Kogo pocieszał Pan Jezus podczas
Drogi Krzyżowej?
28 Która stacja Drogi Krzyżowej to
pierwszy upadek Pana Jezusa?
29 "To nie ... Cię przebiły, lecz mój
grzech"
30 Kogo spotkał Pan Jezus przy
czwartej stacji Drogi Krzyżowej?
31 … duszy nad cierpiącym Jezusem
- jedna z części Gorzkich Żali
32 „Odszedł ... nasz, co ukochał lud”
33 „Stała Matka Boleściwa obok ...
ledwo żywa"
34 "Dziś ze mną będziesz w ….” powiedział Pan Jezus do dobrego
łotra?
35 "Jezu, przez ulice sromotnie,
przed sąd ... za włosy targany"
36 Umył je Piłat po skazaniu Pana
Jezusa
37 Pochodził z niej Szymon
pomagający nieść Krzyż Panu
Jezusowi.
38 Co przedarło się na dwie części w
chwili śmierci Jezusa?
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Do Wspólnoty Kościoła przez sakrament chrztu w
ostatnim czasie zostali przyjęci: Natalia Berbesz, Oskar
Górnicki, Naomi Pajor, Lena Szmajduch, Dorian Chromy,
Mateusz Lisowski, Maja Nowak, Kacper Pancherz.

Do wieczności w ostatnim czasie przez Pana zostali powołani
nasi parafianie: Noga Zdzisław lat 74, Białas Agnieszka lat 87,
Rudzik Elżbieta lat 80, Garus Józef lat 65, Zorychta Krzysztof lat
46, Rybarczyk Ryszard 68, Matros Jadwiga lat 79, Czepczyk
Tadeusz lat 84, Duk Stanisław lat 98, Więckowska Joanna lat 53, Wiencek
Katarzyna lat 84, Szewczyk Grażyna lat 61, Szczygłowska Teresa lat 69, Hoffman
Iwona lat 63, Wilczek Irena lat 96
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a światłość wiekuista niechaj im
świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen
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