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KALENDARZ LITURGICZNY NA KWIECIEŃ
01.maja - św. Józefa Rzemieślnika
02.maja - św. Atanazego Wielkiego – biskupa, doktora Kościoła,
III/IV w. niezłomny bojownik i jeden z największych teologów
i obrońców wiary w czasach wielkich herezji;
03.maja – Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
04.maja - św. Floriana, żołnierza męczennika, żył III/IV w.; jako
oficer rzymski odmówił palenia kadzidła przed bóstwem, za to został
ubiczowany z poszarpaniem ciała hakami i w końcu zatopiony
w rzece Enns;
06.maja - św. Filipa Apostoła, św. Jakuba Młodszego, I w.
08.maja - św. Stanisława ze Szczepanowa, biskupa, męczennika, XI
w., zginął w obronie swoich wiernych przed królewską zemstą za
opuszczenie w czasie wyprawy na Ruś z rąk Bolesława Śmiałego;
14.maja - św. Macieja Apostoła, I w., przedstawiany z siekierą lub
halabardą, gdyż poniósł śmierć przez ukamienowanie, dobity siekierą
czy nawet włócznią; patron cieśli oraz rzeźników;
16. maja - św. Andrzeja Boboli, kapłana, męczennika, XVI/XVII w.;
zakatowany przez Kozaków za odmowę wyparcia się wiary
katolickiej;
24. maja - Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych
26. maja - św. Filipa Nereusza, kapłana, XVI w., dokonał reformy
obyczajów wśród duchowieństwa
świeckich – organizował
spotkania kapłanów, zakonników, mieszczan, kupców, artystów, na
których oprócz modlitwy odbywały się również rozmowy osobiste,
1

spowiedź, czytanie, konferencje, dyskusje na tematy aktualne,
rekolekcje;
31. maja - Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny;
ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK
Święty
Józef
jest
jednym
z najbardziej czczonych świętych
w Kościele. Jego postać znamy
z przekazów Ewangelii. Mateusz
podaje, że pochodził z królewskiego
rodu Dawida. Czcimy go dwukrotnie w
ciągu roku: 19 marca - jako Oblubieńca
Matki Bożej, a dzisiaj - jako wzór
i patrona ludzi pracujących. 1 maja
1955 roku zwracając
się
do
Katolickiego
Stowarzyszenia
Robotników Włoskich papież Pius XII
proklamował ten dzień świętem Józefa
rzemieślnika, nadając w ten sposób
religijne znaczenie świeckiemu, obchodzonemu na całym świecie od
1892 r., świętu pracy. Odtąd tego dnia także Kościół akcentuje
szczególną godność i znaczenie pracy. To wspomnienie jest wyrazem
zrozumienia i poszanowania jej roli w duchowym rozwoju
człowieka, a także okazją do złożenia hołdu tym jej wartościom,
które pozwalają stosunki między ludźmi ją wykonującymi oprzeć na
zasadach pokoju społecznego, dalekich od niezgody, gwałtu
i nienawiści. Całe swoje życie św. Józef spędził jako rękodzielnik i
wyrobnik w ciężkiej zarobkowej pracy. Ewangelie określają go
mianem tektōn (łac. faber), przez co rozumiano wyrobnika rzemieślnika od naprawy narzędzi rolniczych, przedmiotów
drewnianych itp. Były to więc prace związane z budownictwem,
z robotą w drewnie i w żelazie. Józef wykonywał je na zamówienie
i w ten sposób utrzymywał Najświętszą Rodzinę. Ta właśnie praca
stała się równocześnie dla niego źródłem uświęcenia. Był mistykiem
2

nie przez kontemplację, przez uczynki pokutne czy przez dzieła
miłosierdzia, ale właśnie przez codzienną pracę. Praca go uświęciła,
gdyż wykonywał ją rzetelnie, wypełniał ją cicho i pokornie jako
zleconą sobie od Boga misję na ziemi. Spełniał ją zapatrzony
w Jezusa i Maryję. Dla nich żył, dla nich się trudził, dla nich był
gotów do najwyższych ofiar. Taki powinien być styl pracy każdego
chrześcijańskiego pracownika. Praca ma go uświęcać, ma być
źródłem gromadzenia zasług dla nieba, podobnie jak to było w życiu
św. Józefa. Praca wyzwala z człowieka najpełniej jego uzdolnienia,
energię, inicjatywę. Jest szkołą wielu cnót osobistych i społecznych,
takich jak na przykład wytrzymałość, solidarność, cierpliwość,
męstwo, odwaga i ład, współpraca, współzawodnictwo. Praca bogaci
i łączy ludzi. Wyrównuje także nierówność społeczną. Jeśli człowiek
traktuje pracę jako swoje posłannictwo, jako zleconą sobie od Boga
misję, staje się ona wówczas dla niego środkiem uświęcenia
i gromadzenia zasług dla nieba. Kościół wyniósł na ołtarze nie tylko
władców, biskupów, papieży i zakonników, ale także zapobiegliwych
ojców, dzielne matki, rzemieślników, żołnierzy i rolników.
Św. Józef jest patronem Kościoła powszechnego, stowarzyszeń
i zgromadzeń zakonnych noszących jego imię, a także misji
chińskich, sprawiedliwości społecznej, małżeństw i rodzin
chrześcijańskich, dzieci, młodzieży, sierot, dziewictwa, robotników,
rzemieślników, cieśli, drwali, stolarzy, kołodziejów, inżynierów,
grabarzy, wychowawców, podróżujących, wypędzonych; wzywany
w przypadku chorób oczu, w pokusach, w sytuacjach
beznadziejnych, w sytuacji braku dachu nad głową.
„CUDZE CHWALICIE – SWEGO NIE ZNACIE”
BIWAK SKAUTÓW W ZDOWIE.

W dniach 8- 9 kwietnia Skauci mieli wielką przyjemność
przebywać na biwaku w Zdowie- „naszym” Zdowie. Okazuje się, że
nasze tereny nie za dobrze znamy. Młodzi Skauci odkryli, że to
niezwykle malownicza miejscowość i to z tradycjami oraz miłymi
mieszkańcami. Baza biwaku była w szkole, gdzie gościła nas Pani
Dyrektor Lidia Łakota. Mimo marnej pogody- atmosfera była jak
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zwykle znakomita, a świetności i życzliwej gościnności dodali
zaproszeni Rodzice i Dziadkowie uczniów Szkoły w Zdowie oraz
goście: ks. Mariusz, ks. Roman i oczywiście ks. Jacek oraz Pan Józef
Jąderko, miejscowy radny, który zapewnił nam drewno do ogniska, a
w ogóle ujął nas szczerym, bezpośrednim i optymistycznym
stosunkiem do otaczającej rzeczywistości. Wieczór rozpoczął się
ogniskiem i pieczeniem kiełbasek. Był czas na szkolenia
zastępowych, a późnym wieczorem po Zdowie rozlegało się
harcerskie granie i śpiewy. Następnego dnia działania Skautów
zdominowały gry i zabawy zakończone prażonkami.
Doszliśmy do wspólnego wniosku, że nasza gmina składa się
z miejscowości pod każdym względem wyjątkowych i jedynych
w swoim rodzaju.
Zachęcamy wzorem Skautów do zaangażowania się
całej
społeczności w promowanie i propagowanie naszych terenów:
niepowtarzalnych uroków i walorów – zasługujemy na to!
Autorzy: M.Wnuk, M.Utracka
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ZMAGANIA MINISTRANTÓW
W sobotę 2 kwietnia 2016 r. ruszyła pierwsza runda rozgrywek
piłki nożnej halowej ministrantów. Turniej rozgrywany był
w kategoriach wiekowych uczniów Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum. W I etapie rozgrywek wystartowało 14 drużyn – po
7 uczestników w
każdej grupie wiekowej.
Naszą Parafię
reprezentowały drużyny ministrantów w obydwu kategoriach
wiekowych. Cieszymy się, że wśród zawodników ministrantów
było wielu Skautów Jurajskich.
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Po bardzo zaciętej rywalizacji nasza młodsza drużyna (szkoła
podstawowa) była nie do pokonania-ministranci młodsi zwyciężyli
w rozgrywkach i zdobyli Mistrzostwo Dekanatów Zawierciańskich,
zaś Gimnazjaliści zakończyli I etap na bardzo wysokim II miejscu.
Obydwie nasze drużyny awansowały do następnego etapu
rozgrywek, który odbył się w Zawierciu (SP) i w Żarkach Mieście
(Gimnazjum). Po zaciętym boju Podstawówka uplasowała się na II
miejscu, Gimnazjaliści natomiast w pięknym stylu kolejno
pokonywali swoich rywali – 3 mecze i 3 zwycięstwa- wygrywając
Turniej Piłki Halowej Rejonu Zawierciańskiego.
Trzeci etap rozgrywek X Turnieju Piłki Halowej Archidiecezji
Częstochowskiej rozpoczął się mszą świętą. Na 12 drużyn, które
wystartowały ministranci z naszej Parafii zajęli 7 i 8 miejsce.
Gratulujemy naszym dzielnym Ministrantom!
Jesteśmy dumni z ich determinacji, woli sportowej walki oraz
wielkich umiejętności. Słowa podziękowania kierujemy do
Rodziców i trenerów, którzy na co dzień dbają o kształtowanie
umiejętności sportowych swoich pociech.
Dziękujemy Księdzu Proboszczowi, Rodzicom i Opiekunom za
pomoc w organizacji wyjazdów na mecze podczas całego turnieju,
a wszystkim pozostałym za doping i wsparcie!
Autorzy: M.Utracka, S.Ibek

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA…
Jan Paweł II, papież, to wybitna postać, odgrywająca znaczącą rolę
w losach naszego kraju i wielu Polaków, postać, która prowadziła
miliony ludzi na całym świecie i pozostawiła trwały ślad we
współczesnej historii. 2 IV 2005 roku cały świat obiegła informacja,
że o 21.37 odszedł do Domu Ojca papież Jan Paweł II. Tego
wieczoru nikt nie wstydził się łez.
Gdziekolwiek się pojawił, papież z Polski budził entuzjazm. Jego
uśmiech niósł ludziom nadzieję, uwalniał od lęku i dodawał sił.
Łączył skłóconych i wzruszał tych, którzy nigdy wzruszenia nie
okazywali. Ojciec i przyjaciel mówili o nim ci, którzy choć nigdy
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z nim nie rozmawiali, czuli, że mogą mu zaufać i powierzyć swoje
życie.Dziś w kolejną już 11 rocznicę śmierci Jana Pawła II, chcemy
przenieść na stronice naszej gazetki słowa wiersza ułożonego przez
naszą gospodynię z KGW w Rzędkowicach panią Teresę Piec,
nawiązującego do wzniosłych i radosnych chwil, które dane nam
było przeżyć dzięki niemu.
Ojcze Święty
Twoje ziemskie życie
nie ma wątpliwości
było ono pełne
największych wartości
Byłeś dobrym Pasterzem
Ojcem Świętym
i człowiekiem o sercu
tak pełnym mądrości
Ty siałeś tyle dobra
i tyle słońca, nam
i wszystkim ludziom
na świata końcach
przez 27 lat Pontyfikatu
Dawałeś po prostu
„Siebie” światu
Ty byłeś wzorem i świadectwem
godziłeś zwaśnionych
Ty chciałeś uleczyć
wszystkie świata strony
Każdego człowieka
Ty miałeś za brata
Byłeś po stronie prawdy
dla całego świata
Byłeś, jesteś i będziesz
Synem polskiej ziemi
a my już na zawsze
rodakami twemi
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Byłeś i jesteś naszym wsparciem
wspaniałym Polakiem
i na całym świecie
dobrym polskim znakiem
dla nas tak zostaniesz
już przez całe wieki
bo byłeś po prostu
niezwykłym człowiekiem
Ojcze Święty – kochałeś Ojczyznę
i nas, jakby swoje dzieci
teraz nasza modlitwa za Ciebie
niech do Boga leci
Wstawiaj się za nami
i za całym światem
bo Ty jesteś naszym
ukochanym bratek
Ty dokończyłeś już kres
swojego biegu
a my sami zostali
na tym drugim brzegu
Płyńmy więc wytrwale
za Tobą naszym wzorem
byśmy dopłynęli
płynąc Twoim torem
i tam się spotkali
u naszego Ojca w niebie
razem zamieszkali
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