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O ZWRÓCENIU SIĘ
DO WNĘTRZA
Królestwo Boże jest w was - mówi Pan.

Nawróć się ku Panu całym sercem i po-
rzuć lichą świetność świata, a dusza
twoja odnajdzie spokój. Ucz się
odsuwać od siebie rzeczy
zewnętrzne i oddaj się
cały życiu wewnętrzne-
mu, a zobaczysz jak
wchodzi w ciebie Króle-
stwo Boże. Królestwo
Boże to pokój i radość w
duchu, niedostępne żyją-
cym bez Boga. Przyjdzie
do ciebie Chrystus i przy-
niesie ci swoje ukojenie,
jeżeli przygotujesz mu w
swej wewnętrznej głębi
mieszkanie. Cała jego
chwała i blask pochodzą z głębi, tam lubi
On przebywać. Człowiek zwrócony do
wnętrza pozna Jego częste nawiedziny,
czułe rozmowy, tkliwe ukojenie, spokój
bezmierny, Jego zadziwiającą bliskość.

Gdy masz przy sobie Chrystusa, jesteś
bogaty i nic ci więcej nie trzeba. On twój
troskliwy opiekun i wierny obrońca, po
cóż masz się oglądać na ludzi? Ludzie
są często zmienni i zawodni, Chrystus zaś
zostaje z nami na zawsze i aż do końca
wiernie nam towarzyszy. Cóż za sens po-
kładać zbyt wielką nadzieję w kruchym
śmiertelnym człowieku, nawet gdyby ci
był pomocny i bliski, bo gdy nagle się
odwróci od ciebie i zdradzi, wielkim
smutkiem za to zapłacisz. Ci, którzy dzi-

siaj są z tobą, jutro mogą wystąpić prze-
ciw tobie, bo ludzie obracają się jako
wiew wiatru. Złóż całą ufność w Bogu,
niech On będzie jedynym lękiem, jedyną
twoją miłością. On sam za ciebie odpo-
wie i sprawi, że to, co dobre, stanie się
jeszcze lepsze. Nie masz tu żadnej stałej

ojczyzny, gdziekolwiek się obrócisz bę-
dziesz cudzoziemcem i przechod-

niem, nie zaznasz nigdy spoczyn-
ku, póki Chrystus nie spocznie w

twej głębi.
Człowiek wewnętrzny szybko

umie się skupić, bo nigdy nie
rozprasza się w zewnętrzności.
Nie przeszkadza mu ani praca,
ani zajęcia przypadające na
określoną porę, lecz cokolwiek
przynosi życie, on się ku temu
nakłania. Kto w głębi jest opa-
nowany i uporządkowany, nie
przejmuje się dziwacznymi i
przewrotnymi poczynaniami lu-

dzi. Tyle ma człowiek przykrości i nie-
pokoju, ile sam ich ku sobie przyciąga.
Gdybyś był w pełni prawy i czysty,
wszystko przyczyniałoby się do twego
dobra i wewnętrznego rozwoju. Właśnie
dlatego tyle rzeczy ci nie dogadza i tyle
przeszkadza, że nie zdołałeś jeszcze
umrzeć naprawdę dla siebie i nie odsu-
nąłeś się jeszcze od wszystkich spraw
świata. Nic tak nie plami i nie oplątuje
serca ludzkiego, jak niedobra miłość
ziemska. Jeżeli odejdziesz od zewnętrz-
nych radości, będziesz mógł myśleć o
rzeczach Bożych i cieszyć się szczęściem
wewnętrznym. Tomasz a Kempis
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sławieństwo dla matek oczekujących potomstwa. Również w inne dni istnieje możli-
wość takiego błogosławieństwa po uprzednim poinformowaniu kapłana.

  2.We wtorek (5.02) we wspomnienie św. Agaty będziemy święcić chleb.
  3.Spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych odbędzie się w środę (06.02)

o godz. 19.00 – pierwsza część w kościele, następnie w grupach szkolnych
w salkach. Obecność obowiązkowa.

  4.W środę (6.02), po Mszy św. wieczornej zapraszamy na nabożeństwo do Matki Bożej
Uzdrowienia Chorych z błogosławieństwem lourdzkim. W czasie nabożeństwa roz-
ważymy konferencję nt. Duch św. przygotował Maryję przez swoją łaskę. Czuwanie mo-
dlitewne zakończymy Apelem Jasnogórskim. Przy wejściu do kościoła prosimy składać
do skarbony podziękowania i prośby, które będą odczytane w czasie nabożeństwa. Na
nabożeństwo prosimy przynieść świece z okapnikiem.

  5.W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca.
  6.W czwartek przez cały dzień będzie wystawiony Najświętszy Sakrament.

O godz. 12.00 odprawimy Mszę św. w intencji nowych powołań kapłańskich
i zakonnych z naszej parafii. Zaś o godz. 17.30 w tej intencji odprawimy nabo-
żeństwo. O godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św. w intencji służby liturgicznej:
lektorów, ministrantów, szafarzy, zakrystianów, organistów i panów pełniących
posługę kolektowania, Bractwa Adoracji oraz ich rodzin.

  7.W czwartek (07.02) po mszy św. wieczornej w salce nr 1 odbędzie się obowiązkowe
spotkanie Bractwa Adoracji Najświętszego Sakramentu. Celem spotkania jest wzbu-
dzenie refleksji nad sensem istnienia grupy i powrotu do głównej idei jej istnienia, czyli
adoracji Jezusa Chrystusa obecnego nieustannie w naszym kościele. Zapraszamy także
osoby, które chciałyby włączyć się w adorację i należeć do tej grupy.

  8.W czwartek (7.02), po Mszy św. wieczornej w kaplicy św. Józefa odbędzie się
spotkanie Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św.

  9.W piątek, o godz. 17.15 odprawimy nabożeństwo Via lucis, czyli Drogi Światła.
Na nabożeństwo prosimy przynieść świece z okapnikiem. Po nabożeństwie bę-
dzie można ucałować relikwie Krzyża św.

10.Przy wyjściu z kościoła można odebrać deklarację na potrzeby naszego ko-
ścioła - na prace remontowe - kolejny witraż i Drogę Krzyżową. Będzie je
można złożyć w przyszłą niedzielę - 10 lutego.

11. Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Szczególne
podziękowania dla Diakonii Porządkowej oraz wszystkich osób, które sprzątały
kościół. W przyszłą sobotę o godz. 7.30 zapraszamy wszystkich chętnych do sprzą-
tania naszego kościoła. Bóg zapłać za wszystkie ofiary materialne składane
dzisiaj na ogrzewanie naszego kościoła.



OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE    (3 lutego 2019)

  1.W dzisiejszą niedzielę po każdej Mszy św. będziemy udzielać wszystkim specjalnego
błogosławieństwa, wspominając św. Błażeja, biskupa i męczennika, patrona chroniące-
go od chorób gardła. Zaś po Mszy św. o godz. 11.00 zostanie udzielone specjalne błogo-

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (04 - 10 LUTY 2019 )

PONIEDZIAŁEK (04.02.2019 r.) - Dzień powszedni

  7.00 1/za dusze w czyśćcu cierpiące (intencje ze skarbonki) 
2/za + Wacława Sławińskiego (od sąsiadów)

  7.30 - Różaniec
18.00 1/do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem MB Nieustającej Pomocy

w intencji cioci Grażyny z ok. ur. z podziękowaniem za otrzymane łaski
z prośbą o Boże błog., dary Ducha Św. oraz zdrowie duszy i ciała

2/za + Zofię Woronko, jej + męża Józefa oraz ich ++ rodziców

WTOREK (05.02.2019 r.) - Wspomnienie św. Agaty, dz. i męcz.

  7.00 1/za ++ rodziców: Jana i Henrykę Curyło oraz dusze w czyśćcu cierpiące
2/w intencji Bogumiły Możdżeń dziękując Bogu za dar życia, z prośbą o błog. Boże,

opiekę MB, dary Ducha Św. oraz zdrowie duszy i ciała dla całej rodziny
  7.30 - Różaniec
18.00 1/za ++ Michalinę i Władysława Tomasików

2/za + ojca Aleksandra Kusiak
3/za + Piotra w 13 r. śm., ++ rodziców: Petronelę i Stanisława, Helenę i Stani-

sława oraz + siostrę Irenę
18.45 - Modlitwa uwielbienia

ŚRODA (06.02.2019 r.) - Wspomnienie św. Pawła Miki i Tomarzyszy, męcz.

  7.00 1/do Ducha Św. o łaskę wiary w pewnej intencji
2/za + męża Pawła, + córkę Annę i jej + męża, + brata Franciszka, ++ rodzi-

ców: Annę i Franciszka, ++ z  rodzin: Kosyrczyków, Kosmów i Synowców
  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + Lucynę Szuba-Brom

2/za + męża Zdzisława w 8 r. śm. oraz ++ rodziców z obu stron
3/za ++ Danutę i Tadeusza Prajsner

18.45 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych z błog. lourdzkim

CZWARTEK (07.02.2019 r.) - Dzień powszedni

  7.00 - za ++ dziadków: Annę i Jana Wańdygów, Jadwigę i Józefa Żmudów
  7.30 - Różaniec
  7.30 - 17.30  Adoracja Najświętszego Sakramentu
12.00 - o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii
17.30 - Nabożeństwo w intencji  nowych powołań kapłańskich i zakonnych  
18.00 1/w intencji służby liturgicznej: lektorów, ministrantów, szafarzy, zakry-

stianów, organistów i panów pełniących posługę kolektowania, Brac-
twa Adoracji oraz ich rodzin

2/za + Leopoldę Florek - Piasecką
3/za + Józefa Ziemnika (od kuzyna Jana Lorka z rodziną)

PIĄTEK (08.02.2018 r.) - Dzień powszedni

  7.00 1/za + ks Marka Krzywonia oraz jego ++ rodziców: Jadwigę i Ryszarda
2/za ++ Ryszarda, Annę, Józefa i Joannę Kubalańca

  7.30 - Różaniec  
17.15 - Nabożeństwo Drogi Światła          
18.00 1/za + Małgorzatę Milejską w kol. r. śm.

2/w intencji Haliny z ok. 80 r. ur., dziekując za otrzymane łaski, prosząc
o zdrowie i Boże błog. na dalsze lata (Te Deum)

3/za ++ rodziców i teściów Gertrudę i Wiktora Hadrianów w kol. r. ich śmierci

SOBOTA (09.02.2019 r.) - Dzień powszedni

  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/za + mamę Łucję Bednorz i ++ z rodzin: Bednorz i Habryka

2/za ++ rodziców: Zofię i Józefa Wilków, + męża Józefa Dudę, ++ dziadków:
Wilków i Froniów

3/za + męża, ojca i dziadka Edwarda Sowę z ok. ur.
15.00 - Ślub konkordatowy:  Kasprzyk -Małyska  
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za + męża Stanisława, + mamę Reginę w 16 r. śm., + tatę Mieczysława,

++ teściów, dziadków z obydwu stron, ++ ciocie i wujków Sowińskich
i Pachołków i + bratanka Andrzeja

2/za + kuzynkę Ewę i ++ z pokrewieństwa

NIEDZIELA (10.02.2019 r.) - V NIEDZIELA ZWYKŁA

  7.30 - za + Bronisława Trzop (od brata Emila z rodziną)
  9.30 - za ++ rodziców Helenę i Michała, Genowefę i Wiesława
11.00 - z podziękowaniem za odebrane łaski z ok. 55 r. śl. Anieli i Piotra oraz 30 r.

śl. Iwony i Adama oraz w kol. r. ur. Piotra z prośbą o zdrowie i dalszą Bożą
opiekę i błog. dla całej rodziny (Te Deum)

12.30 - w intencji Ireny Pruchnik z okazji 89-tych urodzin, z podziękowaniem za
odebrane łaski z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę i błog.

17.00 - za + Adriana Pytkiewicza
20.00 - intencja wolna

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00
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P r o t o k ó ³
ze spotkania Parafialnej Rady Ekonomicznej

W dniu 22 stycznia 2019 r. odbyło się
pierwsze w tym roku spotkanie Parafial-
nej Rady Ekonomicznej. W spotkaniu
uczestniczyli: Bogusław Bernad, Zdzi-
sław Czenczek, Adam Jurczyk, Piotr Sta-
siak, Dorota Mochnacka

Ksiądz Proboszcz omówił aktualny stan
zaawansowania wszystkich wykonywa-
nych prac remontowych i inwestycji oraz
zamierzenia na przyszłość.

A. Kościół.
1. Stacje Drogi Krzyżowej. Gotowe są

już 4 stacje i zostaną zainstalowane w naj-
bliższym czasie. Do września tj. do od-
pustu parafialnego łącznie zainstalowa-
nych zostanie 8 stacji. Poszczególne sta-
cje są fundowane przez pojedynczych
darczyńców, całe rodziny lub z kolekt.

2. Do zakończenia pozostał remont i
wymiana okien w jednej salce kateche-
tycznej.

3. Zakończone będzie montowanie wi-
traży, a w czasie odpustu parafialnego zo-
staną one uroczyście poświęcone.

4. Zainstalowano nowy konfesjonał w
kościele górnym.

5. Zamontowane zostaną nowe drzwi
wahadłowe w wejściach bocznych.

6. Zakupiono nowe ławki, które zastą-
pią krzesła w kościele górnym. Planuje
się, że w kościele górnym i dolnym nie
będzie już krzeseł.

7. W kościele dolnym kontynuowana
jest zabudowa rur doprowadzających
ogrzewanie. Realizacja prac się przedłu-
ża, ponieważ wykonywane są systemem
gospodarczym (pracownicy wykonują je
w wolnych chwilach).

B. Cmentarz.
1. Wykonane zostaną tynki akrylowe w

Kolumbarium oraz kontynuowane będą
prace związane z tzw. małą architekturą.

2. Przygotowane do pochówku zostaną
następne sektory cmentarza.

C. Sprawy bieżące.
1. Poważnym problemem jest usuwa-

nie śniegu z dachu kościoła. Ostatnio od-
śnieżanie trwało 3 dni.

2. W czasie kolędy zgłoszono postulat
dopełnienia oświetlenia cmentarza. Nie
jest to możliwe, ponieważ cmentarz jest
oświetlony przez Urząd Miasta. W cza-
sie dyskusji stwierdzono, że główne
przejście przez cmentarz jest dobrze
oświetlone.

3. Aby poprawić estetykę cmentarza
postanowiono usytuować śmietniki na
dwóch końcach cmentarza (usytuowanie
śmietników zależy od możliwości spraw-
nego wywozu śmieci).

4. Dyskutowano nad poprawą dojścia i
dojazdu do kościoła dla niepełnospraw-
nych i matek z wózkami. Podjazd jest
bardzo stromy. Rozważano możliwości
zamontowania windy.

5. Omawiano problem ławek przed ko-
ściołem dla kobiet w stanie błogosławio-
nym. Ksiądz Proboszcz stwierdził, że
jego marzeniem jest wybudowanie w
przyszłości, obok kościoła, groty poświę-
conej Matce Bożej z Lourdes. Przed nią
usytuowane zostaną ławki.

6. Kolejny raz dyskutowano o tym jak
spowodować by obok kościoła był przy-
stanek autobusowy. Problem dojazdu do
kościoła zgłasza wielu parafian.

Na zakończenie Ksiądz Proboszcz po-
informował zebranych, że nasza parafia
nie ma długów. Zebrani z wielkim uzna-
niem podkreślali znaczenie ofiarności
Parafian oraz hojności darczyńców.

Protokół sporządziła:
Dorota Mochnacka
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Migawki z ¿ycia naszej parafii

22.01. – O godz. 18.45 na probostwie
odbyło się spotkanie Parafialnej Rady Eko-
nomicznej z ks. Proboszczem. Bliższe in-
formacje ze spotkania w protokole

zła i tego co do zła prowadzi– demo-
nów i wszelkich ich spraw i pokus– świa-
ta i wszystkiego czym usiłuje mnie po-
ciągać i zniewalać– siebie i wszystkiego
co buduje i zaspokaja mój egoizm i py-
chę.

Oddaję się Tobie Jezu, Najmiłosier-
niejszy Zbawicielu, jako jedynemu mo-
jemu Bogu i Panu, jedynej miłości, pra-
gnieniu i celowi mojego życia. Z całą
pokorą, ufnością i uległością wobec
Twojej Najmiłosierniejszej Woli oddaję
Ci siebie:– moje ciało, duszę i ducha –
całą moją istotę – życie w czasie i w
wieczności – przeszłość, teraźniejszość i
przyszłość – rozum, uczucia i pragnie-
nia – wszelkie zmysły, władze i prawa –
wolę i wolność moją – wszystko czym
jestem, co posiadam i co mnie stanowi.
Nie zostawiam sobie nic, wszystko od-
daję Twojej Świętej Woli przez ręce Nie-
pokalanej Matki Miłosierdzia. Rozpo-
rządzaj mną jak chcesz, według Twoje-
go Miłosierdzia. Broń mnie i posługuj
się mną jako swoją wyłączną i całkowitą
własnością. Jezu, ufam Tobie! Amen.

Piękne słowa tej modlitwy przynoszą mi
prawdziwe ukojenie każdego dnia. Od
pewnego czasu odmawiam ją również
podczas Mszy Świętej, w trakcie ofiaro-
wania, gdyż wydaje mi się wtedy najbar-
dziej odpowiednia. Wielokrotnie, w trud-
nych sytuacjach, podniósł mnie na duchu
również prosty akt strzelisty Jezu, Ty się
tym zajmij. Tych kilka słów ma napraw-
dę wielką moc! Często w życiu bywa tak,
że człowiek działa na własną rękę, bez-
skutecznie sili się i kombinuje, a później
okazuje się, że wystarczyło prawdziwie
zaufać Bogu i dać Mu się poprowadzić
jak mała owieczka swojemu pasterzowi.

Agnieszka Kołowicz

PRE.Również o godz. 18.45 rozpoczęła się
modlitwa uwielbienia. Tematem był:
„Boży egoizm – konkretnie i intymnie”.
Ks. Dawid zwrócił uwagę, że Bóg pragnie
z nami osobistego i intymnego spotkania,
podczas którego winniśmy nazywać swo-
je potrzeby i pragnienia. Ks. Dawid pod-
kreślił jak ważne jest, by w naszej modli-
twie prosić dla siebie. Dlatego też w 15
min ciszy, każdy uczestnik spotkania miał
wejść w osobową relację z Jezusem. Do-
pełnieniem była modlitwa wstawiennicza
nad każdą osobą obecną na modlitwie.

23.01. – O godz. 18.45 w salce nr 2
odbyło się spotkanie kolędowe Klubu In-
teligencji Katolickiej.

24.01. - O godz. 18.45 w sali Św. Jana
Pawła II odbyło się spotkanie Parafial-
nej Rady Duszpasterskiej. Na spotkaniu
obecni byli ks. Wikarzy wraz z ks. Pro-
boszczem na czele. Bliższe informacje ze
spotkania w protokole PRD.

25.01. – O godz. 19.00 w sali Św. Jana
Pawła II odbyło się spotkanie Duszpaster-
stwa Małżeństw. Wraz z ks. Markiem kon-
tynuowaliśmy kurs małżeński „Małżeńska
Alfa”. Tym razem było to spotkanie pod-
sumowujące dotychczasowe tematy.

Trudno mi sobie wyobrazić życie bez
zaangażowania się w życie Kościoła. Czy
w ogóle jest to możliwe? Czy można
przeżywać swoją wiarę, rozwijać się du-
chowo, poprawiać relację z Bogiem i
ludźmi bez wspólnoty i jedności w Ko-
ściele? Kochani tyle diakonii i grup w
naszej parafii. Spróbuj podjąć inicjaty-
wę i dołącz do nas. Nikt nie każe Ci się
od razu deklarować czy podpisywać zo-
bowiązującej umowy. Po prostu zależy
nam na tym byśmy razem z Tobą (mężu,
żono, matko, ojcze, dziewczyno, chłop-
cze, wdowo, wdowcze, osobo samotna)
odkrywali miłość Bożą i ludzką. Byśmy
wspólnie cieszyli się z bycia chrześcija-
ninem. Byśmy wspólnie zatroszczyli się
o nasze zbawienie, bo przecież to powin-
no być celem życia każdego z nas.

Bożena S.



Protokó³ z dnia 24 stycznia 2019 r.
ze spotkania Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Zebranie prowadził ksiądz Proboszcz
Józef Włosek W zebraniu uczestniczyli
wikarzy: Ks. Marcin Piasecki, ks. Marek
Wachowiak, ks. Leszek Flis.
1/ Ks. Proboszcz powitał członków PRD.
2/ Wybrano sekretarza spotkania (B.
Krzakiewicz-Karcz).
3/ Przedstawienie przez ks. Proboszcza
planu spotkania: Podsumowanie z ostatnie-
go spotkania; Katecheza Dorosłych; Kur-
sy Alfa w 2019 r.
Przebieg spotkania:
4/ Podsumowanie kolęd: Ks. Proboszcz
przedstawił główne problemy i kwestie
zgłaszane podczas  odwiedzin duszpa-
sterskich tzw. kolędy.
Pochwały: Ciągle coś się robi; Nareszcie
okna zostały ozdobione; pięknymi witraża-
mi; Piękny cmentarz i tak blisko; Dobre ka-
zania; Księżom się chce; Kościół jest otwarty
i postępowy; Dużo się u nas dzieje
Sprawy duszpasterskie:
  1.Msza św. w niedzielę o 7.30 – Za
wcześnie. – Pozostaje bez zmian.
  2.Msza św. z kadzidłem o 9.30 W nie-
dzielę – za dużo dymu, ludzie mdleją. –
Ministranci odnoszą kadzidło do osob-
nego pomieszczenia.
  3.Msza św. w tygodniu – może o 8.00. –
Pozostaje niezmieniona godzina tj. 7.30.
  4.Wypalone lampki na choinkach. –
Zostaną zakupione nowe lampki na cho-
inkę w przyszłym sezonie świątecznym.
  5.Przystanek autobusowy przy kościele
– parafianie z ul. Piastów.– W przedmio-
towym zakresie zostały podjęte działania
przez Parafialną Radę Ekonomiczną.
  6.Małe literki na ekranie. – Nie potwier-
dzono tej uwagi.
  7.Spotkania dla emerytów w Sali Jana
Pawła II. – Parafia organizowała spotka-
nia dla seniorów jednak nie cieszyły się
one zainteresowaniem. W spotkaniach
uczestniczyły 3-4 osoby. Wobec powyższe-
go zaprzestano organizacji takich spotkań.

  8.Prowadzenie modlitwy ADŚ przez
członków. – Nastąpi aktualizacja człon-
ków Apostolstwa Dobrej Śmierci, z uwa-
gi na dużą liczbę osób zgłoszonych, a nie-
uczestniczących w bieżących spotka-
niach. Zostaną wysłane pisma do po-
szczególnych zdeklarowanych członków,
aby ustalić czy będą kontynuować swój
udział w grupie czy rezygnują z niej.
  9.Katecheza dorosłych na tematy związa-
ne z życiem duchowym pogłębianiem wiary.
– Aktualnie trwa cykl Katechez dla dorosłych.
10.Zorganizować spotkanie najdłużej
mieszkających parafian. – Zaproponowa-
no odprawienie mszy św. w dniu
14.09.2019 r. za najdłużej mieszkających
parafian na osiedlu Tysiąclecia. Szcze-
góły zostaną opracowane.
11.Więcej kolęd grać. -  Wybór kolędy
jest urozmaicony i różnorodny.
12.Organista za głośno gra i śpiewa. –
Nie potwierdzono tej uwagi.
13.Zagrać pieśń przed Mszą św. – 5 minut
przed każdą mszą św. będzie grana pieśń.
14.Śpiewać bardziej tradycyjne pieśni. – Nad
oprawą liturgiczną czuwa Zespół Muzyki
Sakralnej, który wyznacza od górnie rytm
pieśni liturgicznych podczas nabożeństw.
Przeważnie są grane pieśni tradycyjne.
15.Sprowadzić do kościoła siostry zakon-
ne. – Zgromadzenia zakonne mają coraz
mniej powołań “w związku z tym brakuje
sióstr zakonnych do posługi, a w związku
z tym do posługi w poszczególnych para-
fiach. W naszej parafii osoby świecki po-
sługują w zakrystii, na probostwie, na
cmentarzu, oraz są organistami.
16.Zaprosić zespół do koncertowania kolęd.
– Dotychczasowe koncerty organizowane w
naszej parafii nie cieszyły się dużym zainte-
resowaniem. W koncertach uczestniczyło
zaledwie kilka osób, pozostających po mszy
św. w związku z tym nie ma podstaw do or-
ganizowania takich wydarzeń.
17.Zamknięcia konfesjonałów.- Będą za-

montowane zasłonki w konfesjonałach.
18.Rekolekcje wielkopostne. – W tym
roku w dniach 19-25.05.2019 r. będzie
odnowienie misji św. “w związku z tym
nie będzie rekolekcji wielkopostnych.
19.Uwaga, by intencje mszalne zamawiane
w większej liczbie po pogrzebie były rozkła-
dane równomiernie na rannych i wieczornych
mszach w dłuższym okresie – Intencje są
przyjmowane wg zgłoszeń i możliwości przy-
jęcia przez kapłanów intecji.
20.Niskie klęczniki przy konfesjonałach -
starsi nie mogą klęczeć! -  Osoby, które
nie mogą klęczeć mogą stać przy konfe-
sjonale, również osoby słabosłyszące mają
możliwość spowiedzi w przystosowanym
pomieszczeniu, nawet na siedząco.
21.Za daleko mają do Kościoła i nie chodzą
do nas, tylko na Dąb czy Górne. Zaś z Gór-
nego i Załęża chodzą do nas. - Kościół jest
jeden, więc nie ma znaczenia gdzie chodzi-
my do kościoła. Ważny jest rozwój naszego
życia duchowego oraz nasz kontakt z Panem
Bogiem. Aby obcowanie z Nim przyczynia-
ło się do rozwoju życia wewnętrznego.
5/ Ks. Proboszcz omówił też sprawy
techniczne i gospodarcze, które ustalił z
Parafialną Radą Ekonomiczną.
6/ Ksiądz Proboszcz rozdał moderatorom
grup i diakonii Harmonogram dla poszcze-
gólnych grup i diakoni aby ich członkowie
rozpoczęli dzielenie się swoją wiarą – Jak
służba w grupie pogłębia moją wiarę ?
7/ Członkowie PRD podjęli dyskusję na
przedstawione tematy.
Spotkanie Parafialnej Rady Duszpaster-
skiej zakończono wspólną modlitwą w
intencji całej naszej Parafii.
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Protokół sporządziła: Beata Krzakiewicz-Karcz

O sile i uldze jak¹ daje umiejêt-
noœæ zawierzenia Bogu swoich
problemów.

Życie ludzkie nie jest łatwe. Wszyscy
zmagamy się z rozmaitymi trudnościami,
mamy swoje problemy i obawy. W nie-
których sprawach są w stanie pomóc nam

inni ludzie, ale tylko na pewnych etapach
i nie całkowicie. Człowiekowi nie zawie-
rzymy całego swojego życia, swojej du-
szy, nie poprosimy żeby prowadził nas
we wszystkich życiowych decyzjach.
Przynajmniej nie powinniśmy, bo żaden
śmiertelnik nie jest wszechwiedzący, nie
wie do czego tak naprawdę zostaliśmy
powołani i jakie drzemią w nas ukryte
talenty. Tylko Pan Bóg, który nas stwo-
rzył na swoje podobieństwo wie, jaki miał
na nas plan i może pokierować nas tak,
abyśmy stali się najlepszą możliwą
wersją samych siebie. Poza tym bywają
w życiu takie sytuacje, kiedy znajduje-
my się w punkcie zawieszenia, kiedy coś
nam realnie zagraża i wtedy ogromną
ulgę daje umiejętność zawierzenia swo-
jego losu kochającemu Ojcu, który chce
dla nas jak najlepiej. Przykładem takiej
sytuacji jest ciąża, jej przebieg i oczeki-
wanie na szczęśliwe rozwiązanie. Gdy
byłam w stanie błogosławionym z moją
córeczką pojawiły się pewne trudności i
musiałam kilka dni spędzić w szpitalu.
Gdybym nie była wierząca, umarłabym
chyba ze strachu o życie swojego dziec-
ka. Na szczęście nie byłam w tym wszyst-
kim sama i dzięki modlitwie odzyskałam
wewnętrzny spokój i niezwykle cenne
przeczucie, że wszystko będzie dobrze.

Ogromną moc ukojenia ma Nowenna
Pompejańska odmawiana w konkretnej
intencji, ale moją najukochańszą mo-
dlitwą, dzięki której każdego dnia mogę
zawierzać całą siebie i wszystkie swoje
sprawy Bogu jest „Modlitwa zawierze-
nia Jezusowi miłosiernemu”, którą zna-
lazłam na stronie Sióstr Elżbietanek. Jej
słowa brzmią następująco:

Jezu Najmiłosierniejszy, mój Panie i
Zbawicielu. Wobec nieba i ziemi, świa-
dom(a) swojej nędzy,grzeszności i nie-
wystarczalności, oddaję się dziś zupeł-
nie i całkowicie, świadomie i dobrowol-
nie Twemu Nieskończonemu Miłosier-
dziu.Ufając Twojej Miłosiernej Miłości
wyrzekam się na zawsze i całkowicie:–


