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Noc Wielkanocna jest
nocą nadzwyczajną,
kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa
pokonuje ostatecznie
siły ciemności i śmierci,
zapala w sercach
wierzących nadzieję
i radość.
Święty Jan Paweł II
Oto Słowo Boże
Analizując listy sw. Pawła, łatwo dostrzec, ze temat zmartwychwstania Jezusa i zmartwychwstania tych,
ktorzy Mu zawierzyli, stanowi zasadniczy temat jego przepowiadania. Nic dziwnego, jezeli bierze się pod
uwagę, ze własnie osobiste spotkanie Pawła ze Zmartwychwstałym na drodze koło Damaszku dokonało
zbawiennego przewrotu w jego zyciu, przemieniło przesladowcę Koscioła w gorliwego głosiciela
Ewangelii. Paweł miał do czego wracac, miał co głosic i nigdy nie tracił mozliwosci, aby przepowiadac, ze
Chrystus zmartwychwstał. Z takim orędziem zwraca się takze do wspolnoty chrzescijan w Kolosach. Choc
Paweł osobiscie nie zakładał Koscioła w tym miescie, a o wierzących tam w Chrystusa wiedział jedynie ze
swiadectwa jednego z nich, to jednak nie przeszkadzało mu to w tym, aby do tamtejszych chrzescijan
zwrocic się najbardziej wzniosłymi tresciami, własnie o zmartwychwstaniu Jezusa i owocach tego
wydarzenia dla wierzących w Niego. Zwycięstwo Jezusa nad smiercią jest niewyobrazalnym darem dla
kazdego z nas, ale darem o charakterze oferty, jezeli mozna uzyc takiego porownania. W paschalnym
zwycięstwie Chrystusa mogą uczestniczyc ci, ktorzy opowiedzą się po Jego stronie, a to wymaga
nawrocenia, odrzucenia swiatowych mirazy i w ich miejsce przyjęcia wartosci Bozych, tego, co w gorze.
Stąd potrzeba usilnego poszukiwania. Wydarzenie Wielkanocne jest tez na tyle bogate w swojej tresci, ze
nieodparcie stymuluje do zagłębiania się w paschalną tajemnicę wszystkich, ktorzy przyjęli je z wiarą.
Dlatego Paweł wzywa do rozmyslania, do nieustannej medytacji. Koscioł czyni to od samego początku,
doswiadczając z tego wielkiej mocy dla swojego istnienia i przepowiadania, jednoczesnie dostrzegając
niewyczerpalnosc największej tajemnicy swojej wiary. Apostoł zaprasza kazdego z nas do szukania
i rozmyslania.
Sposrod czterech ewangelicznych relacji na temat zmartwychwstania Jezusa, Koscioł co roku w swięto
paschalne czyta przekaz Jana.
Swięty Jan, w odroznieniu od pozostałych ewangelistow, przedstawia swoich swiadkow pustego grobu
Zbawiciela: Marię Magdalenę, Piotra i Jana. Na temat spotkania Marii Magdaleny ze Zmartwychwstałym
będziemy jeszcze czytac i rozwazac w Oktawie Wielkanocnej. Teraz wystarczy jedynie nadmienic, ze
przypadła jej łaska pierwszej zobaczyc zywego Zbawiciela, a wczesniej Jego pusty grob. Nie apostołowie,
nawet nie Matka Najswiętsza, ale ona, ktora została uratowana ze szponow zła i wiernie do konca
kroczyła za swoim Panem. Jezeli chodzi o wspomnianych apostołow, to spotykamy ich razem w pałacu
Annasza w nocy pojmania Jezusa.
Wyprawa do pustego grobu Mistrza stanowi częsc historii ich wspolnej działalnosci ewangelizacyjnej,
ktorą przedstawia Łukasz w Dziejach Apostolskich. Pozniejsze, wazniejsze epizody to uzdrowienie chorego człowieka przy wejsciu do swiątyni, odwazne swiadectwo wobec swiątynnych kapłanow i podroz do
Samarii, kiedy tamtejsi mieszkancy przyjęli Ewangelię. Za kazdym razem zasadniczym motywem ich
przepowiadania było swiadectwo, ze Jezus zmartwychwstał. Udział w paschalnych misteriach Jezusa, nie
zawsze do konca swiadomy i dojrzały, z pomyłkami i upadkami, przynosi błogosławione owoce w ich
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pozniejszym zyciu. Nie od razu wszystko do konca zrozumieli, ale ziarno zostało rzucone i będzie się
rozwijac. Przypadek Piotra i Jana czyni jeszcze bardziej doniosłym wezwanie Pawła skierowane takze do
nas wspołczesnych chrzescijan - szukajcie i rozmyslajcie.
OGŁOSZENIA – UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
12.04.2020
Jestesmy uczestnikami paschalnego zwycięstwa nad smiercią, grzechem i złem. Zmartwychwstały
Chrystus przygotowuje dla nas wielkanocny posiłek, zaprasza do obficie zastawionych stołow: Słowa
Bozego i Eucharystii.
Niech prawda o Zmartwychwstaniu Jezusa przenika nasze serca w tym trudnym czasie, niech
przemienia nasz lęk w nadzieję, która sprawia, że każdy może stać się Świadkiem Zmartwychwstania i Życia na każdy dzień nadchodzącego czasu. Alleluja!!! Zapewniam Was wszystkich
o szczególnej modlitwie za Was, Wasze Rodziny, bliskich i przyjaciół. Pozdrawiam Służbę
Liturgiczną, Strażaków i wszystkich, którzy zawsze dbali o piękno liturgii i naszego kościoła
w czasie Świąt Wielkanocnych. Zachowajmy pokój w sercu i nadzieję, która pomaga nam wszystko
przetrwać.
Zachęcam, aby łączyc się z nami poprzez transmisję Mszy Swiętych i Nabozenstw – szczegolnie dziękuję
naszemu klerykowi Jakubowi za pomoc w tym przedsięwzięciu. Cały program znajduje się na stronach
internetowych Naszej Parafii : https://parafiajuszczyna.pl/
https://www.facebook.com/ParafiaNawiedzeniaNMP ,
https://www.youtube.com/channel/UCTBQliFwwFbLdSiha97InPw
W piątek w oktawie Wielkanocy nie obowiązuje wstrzemięzliwosc od pokarmow mięsnych.
Jutro 13 kwietnia w Poniedziałek Wielkanocny tradycyjnie składka miała byc przeznaczona na
uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Ofiarę na ten cel mozna złozyc w kopercie do skarbonek
znajdujących się w naszym kosciele z dopiskiem (na UPJPII w Krakowie) lub na konto parafialne: ETNO
Bank Spółdzielczy 78 8140 0009 0006 1711 2000 0010. Przy tej okazji bardzo dziękuję za Waszą
wyrozumiałosc i ofiary składane na potrzeby naszej parafii. Dziękuję rowniez tym, ktorzy systematycznie
dbają o kondycję finansową Parafii. To dzięki Waszemu wsparciu Parafia zyje i funkcjonuje. Niech matka
Boza, ktora patronuje naszej Parafii i Swięty Jan Paweł II, ktorego Relikwie posiadamy wstawiają się
u Jezusa w intencjach wszystkich ofiarodawcow, Waszych rodzin i wypraszają potrzebne w tym
szczegolnym czasie łaski i zdrowie. W Waszej intencji odprawię specjalną Mszę Swiętą w Niedzielę 10
maja o godz.11.00.
W tym tygodniu przezywamy nowennę przed Uroczystoscią Bozego Miłosierdzia, ktora przypada
w przyszłą Niedzielę, pamiętajmy o codziennej Koronce do Bozego Miłosierdzia o godz.15.00.
Niektorzy rodzice dzieci z kl. III SP pytają o pierwszą Komunię Swiętą, myslę, ze juz teraz trzeba podjąc
decyzję i przełozyc tę Uroczystosc na Pazdziernik – moja propozycja to 11 pazdziernika godz.11.00.
Proszę się skonsultowac i przekazac mi informację by tę datę lub inną zatwierdzic. Tel. 606247861 lub
887247861.
Dziękujemy za troskę o piękno i czystosc naszej swiątyni rodzinom, ktore były ostatnio. Na sobotę
prosimy rodziny (nie więcej jak 5 osob): Juszczyna 59, 270, 266, 322, 60, 108, 61, 61, 425, 95.
Plan Transmisji—14.04—18.04.2020r
https://www.youtube.com/channel/UCTBQliFwwFbLdSiha97InPw
Wtorek 14.04.2020r.
8:00 Eucharystia.
15:00 Koronka do Bozego Miłosierdzia + Nowenna przed Swiętem Bozego Miłosierdzia.
Środa 15.04.2020r.
15:00 Koronka do Bozego Miłosierdzia + Nowenna przed Swiętem Bozego Miłosierdzia.
18:00 Eucharystia.
Czwartek 16.04.2020r.

8:00 Eucharystia.
15:00 Koronka do Bozego Miłosierdzia + Nowenna przed Swiętem Bozego Miłosierdzia.
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Piątek 17.04.2020r.
15:00 Koronka do Bozego Miłosierdzia + Nowenna przed Swiętem Bozego Miłosierdzia.
18:00 Eucharystia.
Sobota18.04.2020r.
15:00 Koronka do Bozego Miłosierdzia + Nowenna przed Swiętem Bozego Miłosierdzia.
18:00 Eucharystia.
INTENCJE MSZALNE – UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 2020
od 13.04. do 19.04
Poniedziałek Wielkanocny 13.04.
godz. 8:00
1. Za zmarłą Rozalię Mizię w 26. rocznicę smierci
z męzem Karolem.
godz. 9:30
1. W intencji Joanny w rocznicę urodzin i Chrztu
Swiętego oraz w intencji Justyny z okazji imienin
z prosbą o Błogosławienstwo Boze, zdrowie,
potrzebne łaski, opiekę Matki Bozej Patronki naszej Parafii a takze w intencji całej rodziny.
godz. 11:00
1. W intencji Klaudii o szczęsliwe rozwiązanie,
zdrowie dla matki dziecka i w intencji całej
rodziny z prosbą o Błogosławienstwo Boze, potrzebne łaski i opiekę Matki Bozej.
godz. 15:00
1. Za zmarłą Marię Markowską.
Wtorek 14.04. godz. 8:00
1. Za zmarłego Wojciecha Oczkowskiego z zoną
Marią.
Środa 15.04. godz. 18:00
1. W intencji Panu Bogu wiadomej.

godz. 19:00
1. W intencji wszystkich Wspolnot z naszej Parafii
i w intencji ich rodzin z prosbą o Błogosławienstwo Boze, zdrowie, potrzebne łaski, opiekę
Matki Bozej Patronki naszej Parafii.
godz. 19:30
1. Za zmarłą Zofię Dędys z męzem Jozefem.
Sobota 18.04. godz. 18:00
1. Za zmarłą Urszulę Gorny (od rodziny Hankus
i Sygut).
Niedziela Miłosierdzia Bożego 19.04.

godz. 8:00
1. W intencji Anny w rocznicę urodzin z prosbą
o Błogosławienstwo Boze, zdrowie, potrzebne
łaski, opiekę Matki Bozej Patronki naszej Parafii.
godz. 9:30
1. Za zmarłego Mieczysława Swinianskiego
w 2. rocznicę smierci.
2. Za zmarłą Marię Urbas w 7. rocznicę smierci.
godz. 11:00
1. W intencji Kazimiery Kozubek z prosbą
o Błogosławienstwo Boze, zdrowie, potrzebne
łaski, opiekę Matki Bozej Patronki naszej Parafii
oraz w intencji całej rodziny.
godz. 11:40
1. W intencji Adama z okazji 70. rocznicy urodzin
Czwartek 16.04. godz. 8:00
z prosbą o Błogosławienstwo Boze, zdrowie,
potrzebne łaski, opiekę Matki Bozej Patronki na1. Za zmarłego Jozefa Bieguna.
szej Parafii oraz w intencji całej rodziny.
Piątek 17.04. godz. 8:00
1. Za zmarłego Stefana Kozieła w rocznicę smierci godz. 15:00
1. Za zmarłą Marię Zielinską w 19. rocznicę smierci
z zoną Marią.
z męzem Janem.

Podnieście głowy i zobaczcie cel waszej drogi. Jeśli idziecie za Chrystusem, jeśli przewodzi wam
Duch Święty, to nie może być innego celu, jak dom Ojca, który jest w niebie. Tego celu nie można stracić z oczu.
Święty Jan Paweł II
INFORMACJA
Informujemy, ze transmisje Mszy Swiętych i Nabozenstw mozemy oglądac za posrednictwem strony:
https://www.youtube.com/channel/UCTBQliFwwFbLdSiha97InPw aby obejrzeć Mszę Świętą można
wejsc na stronę Parafii: https://parafiajuszczyna.pl/ i wybrac z menu bocznego zakładkę TRANSMISJE
MSZY ŚWIĘTYCH I NABOŻEŃSTW, można również odnaleźć tę stronę na Facebook ’u Parafii: https://
www.facebook.com/ParafiaNawiedzeniaNMP/
Kontakt: gazetaparafialna.juszczyna@gmail.com

WWW.PARAFIAJUSZCZYNA.PL

A więc jak to wszystko się zaczęło?
W ostatnim artykule wspominałem jak moje powołanie dojrzewało w dzieciństwie… teraz
chciałbym bardziej skupić się na okresie dorastania, przeżytych doświadczeń i świadomych
decyzji, które zaprowadziły mnie pod drzwi Seminarium Duchownego…
Koncząc gimnazjum i wybierając szkołę srednią wybrałem technikum gastronomiczne- zawsze lubiłem i lubię układac, ustawiac, nakrywac, dekorowac stoły i nie tylko… nie miałem mozliwosci wybrac
kierunku- technik kelner, dlatego własnie moj wybor padł na gastronomię. W czasie szkoły sredniej
przezywałem niejednokrotnie probę mojej wiary i opowiadania się za Chrystusem. Nieraz upadałem
i zapierałem się go jak Piotr, kiedy trzeba było odwaznie o Nim mowic - przez wstyd i pokusę swiętego
spokoju. Wybierałem to co nie słuzyło budowaniu mojej wiary, a wręcz jej osłabieniu, ale w tym
wszystkim był Pan Bog, bo gdyby nie On to na pewno ten artykuł by się nie ukazał. Wciąz moze przeze
mnie niedostrzegany, opiekował się mną - swoim dzieckiem - i nie raz uchronił od wejscia na złą drogęza co jestem Mu wdzięczny i wciąz za mało… Podczas szkoły sredniej spotkałem wielu wartosciowych
ludzi, ktorzy pomogli mi zobaczyc inny punkt spojrzenia na swiat i rzeczywistosc, ktora mnie otacza.
Kazdy człowiek jakiego spotkamy w naszym zyciu cos do niego wnosi- pamiętajmy, ze nigdy nie moze
nic z niego zabrac- nikt nigdy nie moze nas okrasc z naszej osobowosci i naszego postrzegania zycia
i relacji z Bogiem i drugim człowiekiem- to niejednokrotnie my sami się okradamy i zakopujemy co
niewygodne lub wstydliwe.
Przyszedł rowniez czas pracy w poniekąd wymarzonym zawodzie. Będąc w szkole sredniej
i rowniez po jej ukonczeniu pracowałem jako kelner w pobliskiej restauracji. Czułem, będąc tam, ze to
jest to, ze chcę własnie w tym kierunku się rozwijac. Ta praca choc nieraz wyczerpująca sprawiała mi
wiele radosci. Ukonczony kurs gastronomiczny w Krakowie utwierdził mnie w tym przekonaniu…
jednak podczas tego własnie kursu, jakims dziwnym trafem wybrałem się na spacer po Krakowie
i znalazłem się pod budynkiem Seminarium- stałem tam dobre 30 min i w koncu powiedziałem Panujezeli chcesz, zebym tutaj trafił to ja to Tobie oddaje, Ty znasz najlepszą drogę. Kurs ukonczyłem
i wrociłem do pracy. I jakos powoli zaczęło się wszystko zmieniac i układac…
Pojawiły się młodziezowe rekolekcje ignacjanskie - Szkoła Kontaktu z Bogiem- swoją drogą jezeli
czytają to młodzi to serdecznie wam polecam, warto się wybrac tak po prostu, zeby nawiązac kontakt
z tym Przyjacielem, ktory nie jest taki straszny i trudno dostępny jak się wydaje… Te rekolekcje były
przełomem, po ktorych zadecydowałem po długich konsultacjach na modlitwie, ze tak, pojdę do
Seminarium… skoro ta mysl nie daje mi spokoju i wierci w mym sercu to cos musi byc na rzeczy. Po
powrocie, a był to luty/marzec powoli zacząłem wycofywac się z pracy i przygotowywac do rozmow
wstępnych… Stres był niesamowity, pamiętam jak siedziałem i cały się trząsłem przed drzwiami
pokoju Księdza Biskupa Romana… jak się okazało nie było się czym stresowac, bo to naprawdę jest
normalny człowiek- zyczliwy, serdeczny- nie zawaham się uzyc stwierdzenia, ze przyjął mnie jak
ojciec… Potem rozmowy z Przełozonymi, z Księdzem Rektorem, psychologiem, Ojcem Duchownym…
i na koncu uscisk dłoni Księdza Rektora i słowa: „Pamiętaj, zeby to były pierwsze wakacje kleryckie,
a nie ostatnie kawalerskie.” I tak w skrocie rozpoczęła się ta historia…
Wiele by jeszcze mozna było pisac i mowic, ale nie chciałbym Was zanudzic. Na koniec osmielę się
poprosic o modlitwę za całe Nasze Seminarium Archidiecezji Krakowskiej i Diecezji Bielsko Zywieckiej, za Księzy Przełozonych, za moich braci w Seminarium, i szczegolnie proszę Was o modlitwę
za nowe powołania do Kapłanstwa… A do tych ktorzy myslą o Kapłanstwie lub w głębi serca gdzies
czują, ze moze by sprobowac- mowię wam- Nie bojcie się wypłynąc. Pan zawsze jest blisko nas… nawet
gdy ktos wywroci naszą łodkę, On rzuca nam koło ratunkowe i wysyła wykwalifikowaną słuzbę
ratownikow!
Jakub Polak
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