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Drodzy Parafianie!
Z serca chcielibyśmy Was prosić o po-

moc w zbiórce środków na terapię i re-
habilitację naszego niepełnosprawnego
synka. Maksym już niedługo skończy 5
lat, jest skrajnym wcześniakiem i bardzo
odbiega w rozwoju od rówieśników. Ma
zdiagnozowaną niepełnosprawność ru-
chową z afazją mowy oraz autyzm. Syn
potrafi chodzić dopiero od grudnia ubie-
głego roku, ale w praktyce chodzi jedy-
nie w pomieszczeniach po płaskich na-
wierzchniach. Dysplazja bioder, słabe
napięcie mięśniowe, asymetria, zaburze-
nia równowagi sprawiają, że synek szyb-
ko się męczy i wciąż na co dzień prze-
mieszcza się w wózku.

Intensywna rehabilitacja połączona z
masażami na turnusach wyjazdowych
przyniosła widoczne efekty i do tej pory
zapobiegła bolesnym zabiegom szpital-
nym.

W kwestiach poznawczych syn jest na
etapie około 1,5 rocznego dziecka. Sy-
nek wykazuje znaczne deficyty uwagi i
brak wspólnego pola widzenia, ma trud-
ności z wykonywaniem poleceń i trudno
usiedzieć mu w miejscu. Cały jego czas
pochłaniają obsesyjne czynności stymu-
lacyjne, stereotypowe, dostarczające
bodźców.

Oprócz tego Maksym jest niesamodziel-
ny i nie zgłasza głównych potrzeb, wpa-
da w skrajne stany emocjonalne także z
powodu zaparć i znacznych problemów
trawiennych. Pomimo iż synek nie od-
powiada na nasze pytania i nie zawsze
go rozumiemy, to mimo wszystko bywa

radosny, po swojemu kontaktowy i wi-
dzimy, że drzemie w nim potencjał gdyż
on dużo rozumie.

Stąd zwracamy się z gorącą prośbą do
Państwa o wsparcie, które wspomoże
syna w drodze do samodzielności. Ponie-
waż wyzwań jest dużo, musimy zapew-
nić synowi różnorodne terapie wyjazdo-
we ale także pomyśleć o indywidualnej,
codziennej pracy terapeutycznej tu na
miejscu aby móc utrzymać wypracowa-
ne efekty.

Za każdy grosz serdeczne Bóg Zapłać!
Marcin Walkowiak (Tata Maksymka)
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Stypendium
im. Bł. Ks. Emila Szramka
Po zakończeniu I semestru roku
szkolnego do końca lutego br. nale-
ży składać wnioski o stypendium im.
bł. Ks. Emila Szramka.
Może zostać przyznane osobie, która:
- jest uczniem VIII klasy szkoły pod-
stawowej, wszystkich klas szkół po-
nadgimnazjalnych/ponadpodstawo-
wych, studentem pierwszego roku
studiów wyższych;
- uzyskała średnią ocen z I semestru
na poziomie minimum 4,5 lub uzy-
skała tytuł laureata bądź finalisty
olimpiady;
- pochodzi z rodziny, w której wyso-
kość dochodu na jedną osobę nie
przekracza 65% kwoty netto mini-
malnego wynagrodzenia za pracę
czyli 1062 zł.
Formularze wniosków są dostępne na
stronie internetowej Wydziału Kate-
chetycznego.

Stypendium Fundacji KEP
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”
Informujemy, że można ubiegać się
również o stypendium Fundacji Dzie-
ło Nowego Tysiąclecia.
Jest ono adresowane do uczniów po
I semestrze VII i VIII klas Szkoły
Podstawowej, III klas gimnazjalnych
oraz młodzieży szkół ponadgimna-
zjalnych (najlepiej z I klasy).
Uczeń musi spełnić następujące wa-
runki:
- wymagana średnia ocen w szkole
podstawowej i gimnazjum – 4,8, zaś
w szkole ponadgimnazjalnej 4,5;
- dochód brutto na jednego członka
w rodzinie nie może przekraczać
kwoty: 1575,00 zł. (nie wliczamy
Programu 500+).
Wnioski wstępne są dostępne w se-
kretariacie Wydziału Katechetyczne-
go (istnieje możliwość przesłania
mailem).

o chłopcu, jego problemach i nadziejach na rozwój znajdują się w gazetce para-
fialnej. Datki można wrzucać do specjalnej skarbonki, która znajduje się przy
tablicy z ogłoszeniami lub przelać na podane konto (gazetka parafialna). Za każ-
dy dar serca w imieniu rodziców Maksyma składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

  8.W przyszłą niedzielę (24.02) kolekta będzie przeznaczona na budowę cmen-
tarza. Codziennie, po każdej Mszy św. w zakrystii indywidualni fundatorzy
mogą złożyć ofiarę i dokonać wpisu do Księgi Fundatorów.

  9.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
na archidiecezję - remont i modernizację Kolegium Polskiego w Rzymie.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (18 - 24 LUTY 2019 )

PONIEDZIAŁEK (18.02.2019 r.) - Dzień powszedni

  7.00 - za ++ rodziców: Huberta i Halinę oraz ++ dziadków: Gertrudę i Pawła,
Barbarę i Jana

  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + męża Józefa Pieca w 2 r. śm. ++ rodziców z obydwu stron, ++ z rodzi-

ny Pieców oraz ++ Leopolda Klisia i Jerzego Śliwińskiego
2/za ++ Mirosławę i Stanisława Siedziako, o radość wieczną

WTOREK (19.02.2019 r.) - Dzień powszedni

  7.00 - za + mamę Franciszkę Krawczyk w kol. r. śm.+ ojca Wojciecha, ++ teściów: Helenę
i Józefa oraz ich ++ synów: Stefana i Mieczysława i ++ pokrewieństwo z obu stron

  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + brata Jana Turek w 15 r. śm. ++ rodziców: Karolinę i Szczepana,

++ szwagrów: Józefa i Karola
2/za + Józefa Wolę o radość wieczną

ŚRODA (20.02.2019 r.) - Dzień powszedni

  7.00 - za + Magdalenę Kabot w 1 r. śm., prosząc dla niej o radość życia wiecznego
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za + męża Zygmunta Gajek w 3 r. śm., ++ rodziców: Kamilę i Jana ++ braci: Wiesła-

wa, Józefa i Mariana, ++ teściów: Jana, Marię i Józefę oraz ++ dziadków i babcie
2/za ++ rodziców: Mariannę i Konrada Bijak, ++ rodzeństwo z obu stron,

+ brata Mariana i + córkę Magdalenę

CZWARTEK (21.02.2019 r.) - Dzień powszedni

  7.00 - za + Weronikę Podhorską (od siostrzeńca Lesława z rodziną)
  7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu       
18.00 1/za + męża, ojca i dziadka Krzysztofa w 1 r. śm.

2/za + Marka Michałka w 2 r. śm., o radość wieczną

PIĄTEK (22.02.2018 r.) - ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA

  7.00 - za + matkę Zofię Świtalską w 52 r. śm., + ojca Michała, + męża Andrzeja
Graniewskiego, ++ siostry, szwagrów, teściów i + ciocię Halinę w 2 r. śm.

  7.30 - Różaniec  
17.15 - Droga Krzyżowa 
18.00 1/za + Franciszka Nowaka w kol. r. śm. oraz ++ Mariannę i Helenę Nowak,

++ Stanisława i Grzegorza Drabów, + Jacka Łosika i ++ z rodziny: Nowa-
ków i Więcławów     

2/za + Mariannę Cłapa, ++ Jana Kruka i  Adama Kruka

SOBOTA (23.02.2019 r.) - Wspomnienie św. Polikarpa, bpa i męcz.
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 - w intencji ofiarodawców i budowniczych naszego kościoła oraz w int.

ks. Pawła Furczyka
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za + Krystynę Włodarczyk w 4 r. śm. i ++ rodziców z obu stron

2/za + męża i ojca Stanisława Grabowskiego w 3 r. śm.

 NIEDZIELA (24.02.2019 r.) - VII NIEDZIELA ZWYKŁA
  7.30 - w intencji córki Doroty Kaczmarek z ok. kol. r. ur. z prośbą o dar zdrowia
  9.30 - w intencji Franciszka Żmudy w 85 r. ur., dziękując Bogu za dar  życia, prosząc za

wstawiennictwem  MB Uzdrow. Chorych o zdrowie i potrzebne łaski
11.00 - w intencji Macieja Kopyciaka z ok. 1 r. chrztu św. oraz w intencji rodziny,

z prośbą o Bożą opiekę, błog. i zdrowie
12.30 - w intencji Hanny i Romana z ok. ur., z podziękowaniem za dotychczasowe

łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę i błog. dla nich i rodziny
17.00 - do Najśw. Serca Pana Jezusa za wstawiennictwem MB Uzdrow. Chorych

o łaskę nawrócenia i uzdrowienia z ciężkiej choroby dla Dariusza
20.00 - intencja wolna

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE   (17 lutego 2019)
  1.W dzisiejszą niedzielę (17.02) Słowo Boże głosi nasz parafianin ks. Piotr Górecki,

który obchodzi 25 lecie kapłaństwa. Po Eucharystii będzie udzielał błogosławieństwa.
  2.W środę (20.02) KIK zaprasza o godz. 18.45 w salce nr 1 na film pt. „Życie Jezusa cz. III”
  3.Mężczyzn i młodzieńców, chcących podbudować swoje życie duchowe - silnym

poczuciem własnej tożsamości i roli mężczyzny we współczesnym świecie -  za-
praszamy na spotkanie Duszpasterstwa Mężczyzn Św. Józefa - w czwartek
(21.02) - w salce nr 1 - o godz. 18.45.

  4.W piątek, o godz. 17.15 odprawimy Drogę Krzyżową, polecając Bogu dusze
naszych zmarłych. Wypominki za zmarłych przynosimy do zakrystii 20 minut przed
nabożeństwem. Po nabożeństwie będzie można ucałować relikwie Krzyża św.

  5.Przypominamy o konieczności potwierdzenia zamówionej intencji najpóź-
niej na trzy tygodnie przed terminem Mszy św. Brak takiego potwierdzenia
jest równoznaczny z rezygnacją z intencji, a termin Mszy św. przekazywany
jest innym zainteresowanym osobom. Intencje mszalne przyjmujemy indy-
widualnie w Kancelarii Parafialnej a nie przez telefon.

  6.Dorosłych zapraszamy do Sakramentu Pokuty i Pojednania codziennie pół
godziny przed Mszą św. (w czwartki i soboty zawsze od 17.00). kapłani nie będą
spowiadać po rozpoczęciu Mszy św. W razie konieczności ksiądz będzie do dys-
pozycji po Mszy św. Osoby słabo słyszące będą mogły skorzystać z zamykanego
konfesjonału, który znajduje się przy kaplicy Miłosierdzia Bożego. Chęć odby-
cia takiej spowiedzi prosimy zgłaszać kapłanowi, który spowiada obok. W kon-
fesjonale tym spowiadamy również na siedząco.

  7.Zwracamy się z apelem i prośbą o pomoc w zbiórce funduszy na terapię
naszego małego parafianina Maksyma Walkowiaka. Bliższe informacje

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00
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„Œpiewajcie Panu
pieœñ now¹ albowiem
uczyni³ cuda”  Ps. 98.
Niedawno zakończyliśmy czas, w któ-

rym śpiewalismy kolędy. Był to okres,
kiedy w naszych kościołach śpiew był
żywszy, mocniejszy. Gdy nastaje okres
zwykły, śpiewamy już inny repertuar w
naszych świątyniach. Niestety da się
wyczuć, iż już nie tak doniośle, nie tak
głośno i czasem nie tak równo jak kolę-
dy. Może przy tej okazji warto podjąć się
takiego muzycznego rachunku sumienia?
Jak śpiewam? Czy otwieram usta aby
wielbić Boga? Czy w moim śpiewie słu-
cham tego co się dzieje wokół mnie?
Nasza świątynia, zwłaszcza kościół dol-
ny, jest pełen nisz, zakamarków i wierni
są usytuowani w conajmniej 5 różnych
miejscach. To powoduje specyficzne wa-
runki akustyczne. Ten fakt również spra-
wia, iż śpiew (choć i recytacja też) cza-
sami się  "rozjeżdża". Wierni usytuowa-
ni przy ołtarzu bocznym z Matką Boską
Częstochowską nie słyszą tych, którzy
siedzą na krzesłach przy figurze MB Fa-
timskiej. Szansą na to, by śpiew był rów-
niejszy jest uważne słuchanie instrumen-
tu. W protokole pokolędowym wierni
zgłaszali, iż instrument gra zbyt głośno.
Być może część osób stojących blisko
głośników odczuwa takie wrażenie. Moż-
na wtedy wybrać inne miejsce. Jednak
aby wszyscy wierni mogli kierować się
dźwiękiem organów, muszą brzmieć one
na tyle głośno, by w każdej części ko-
ścioła wierni je słyszeli. Zatem śpiewa-
jąc pięknie i głośno, starajmy też się słu-
chać, czy nie zostajemy w tyle. W sytu-
acji, gdy śpiew już wyraźnie się opóźnia
względem instrumentu, organista kory-
guje swoim głosem ten mankament. Przy
tej okazji pragnę zwrócić uwagę, iż or-
ganista jest przede wszystkim od gry.
Stąd nazwa jego posługi. Organista nie
może wyręczać wiernych w śpiewie a
jedynie może ich delikatnie prowadzić

swym głosem. Od śpiewu są wierni, gdyż
to ich śpiew jest wyrazem wspólnoty gro-
madzącego się Kościoła. Dlatego prze-
strzeń muzyczna w liturgii winna być
wolna od dominacji wokalnej tak cele-
bransa jak i organisty. Śpiew Moi Dro-
dzy, należy do Was i zależy od Was! Je-
śli będziemy się chętnie włączać w śpiew,
będzie on piękny i trwały. Jeśli jednak
będziemy mruczeć pod nosem, bądź mil-
czeć, nic się nie poprawi. Przy okazji pra-
gnę podziękować mężczyznom, których
coraz lepiej słychać w trakcie mszalnych
śpiewów. Śmiało, śpiewajcie głośniej. W
pokolędowych refleksjach zgłaszanych
podczas odwiedzin duszpasterskich prze-
winęła się myśl aby grać więcej pieśni
tradycyjnych. Innych przecież praktycz-
nie się w naszym kościele nie gra. No-
wych pieśni jest już całkiem pokaźny
tom. Wprowadzamy je bardzo stopnio-
wo, można rzec, że symbolicznie, ponie-
waż nawet pieśni tradycyjnych nie mamy
wszystkich opanowanych. Jeśli ktoś pra-
gnie w tym temacie głębszej i szerszej
odpowiedzi, zapraszam do tego, by po-
dejść do organisty. Pokaże, ile i jakie pie-
śni gramy w ciągu roku. Dysponujemy
spisem z ostatnich 5 lat. Nie ma tam w
zasadzie innych pieśni niż tradycyjne. Co
nie znaczy, że śpiewać mamy cały rok to
samo. Okres liturgiczny, święto bądź
wspomnienie, Liturgia Słowa, antyfony,
to one determinują dobór pieśni do litur-
gii, aby jak najlepiej z nią korespondo-
wały i zwracały nasze umysły na myśl
przewodnią danego dnia. Zatem korzy-
stajmy z tego przebogatego skarbca, jaki
nam Kościół zostawił pod postacią bo-
gactwa utworów i pieśni. Śpiewajmy ca-
łym sercem. Rozpoczęliśmy okres zwy-
kły w roku liturgicznym. Mamy mnóstwo
pieśni, które są przebogate w głębokie
treści teologiczne, nie wypierajmy się ich,
bo któż je będzie śpiewać, jeśli my nie
nauczymy tego najmłodszych? Zasta-
nówmy się, czy towarzyszy nam auten-
tyczna radość, gdy przychodzi do śpie-
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Tuzimek Jarosław, Tysiąclecia 7
Pietras Antoni, B.Chrobrego 26
Kania Łucja, Piastów 11
Łabuda Danuta, Piastów 18
Orlińska Halina, Mieszka I 5
Bugara Władysław, Z.Czarnego 10
Radwan Joanna, Tysiąclecia 9
Nieszwiec Janina, Piastów 7
Świerguła Halina, Piastów 16

W styczniu odeszli do Pana:

Wieczny odpoczynek racz im
daæ Panie. A œwiat³oœæ wie-
kuista niechaj im œwieci..
Niech odpoczywaj¹ w poko-
ju wiecznym. Amen.

Panek Danuta, Tysiąclecia 29
Wodarczyk Jan, Tysiąclecia 15
Hakobjanyan Armen, Piastów 10
Koperski Tomasz, B.Chrobrego 9

Migawki z ¿ycia naszej parafii
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05.02. - O godz.18.45 rozpoczęła się
modlitwa uwielbienia. Temat modlitwy:
„Być zbyt blisko Boga”. Ks. Dawid w krót-
kiej konferencji podkreślił, że nigdy nie je-
steśmy za blisko Boga. Bóg pragnie być
za każdym razem jeszcze bliżej nas. Mu-
simy i my wzbudzać w sobie to pragnie-

nie, by być coraz bliżej Boga. Modlitwa
przeplatana była ciszą oraz wyzwaniami z
Litanii Eucharystycznej, by jeszcze bar-
dziej uświadomić sobie, że Jezus jest na
wyciągnięcie ręki. Korzystajmy jak najczę-
ściej z adoracji, bo to właśnie w ciszy naj-
bardziej można odkryć Boga i usłyszeć
Jego głos.

06.02. - O godz. 18.45 rozpoczęło się
nabożeństwo do MB Uzdrowienia Cho-
rych z błogosławieństwem lourdzkim. Pod-
czas nabożeństwa ks. Leszek rozważył
konferencję nt. „Duch Św. przygotował
Maryję przez swoją łaskę”.

07.02. - O godz. 18.45 w kaplicy Św.
Józefa swoje spotkanie mieli Nadzwyczaj-
ni Szafarze Komunii Świętej. Wspólnie z
ks. Proboszczem odmówili brewiarz i po-
ruszyli bieżące sprawy.Również w tym
dniu po mszy św. w salce nr 1 odbyło się
spotkanie Bractwa Adoracji Najśw. Sakr.
Ks. Marek przygotował prezentację: „Ad-
oracja najwyższa cześć”. Podkreślił on, że
nie powinniśmy przyjmować naszej posłu-
gi jako obowiązku czy powinności, ale jako
przywilej. Zostały tez poruszone sprawy
bieżące oraz przedstawione propozycje
wyjazdów jednodniowych.

08.02. - O godz. 19.00 w kaplicy Św.
Józefa Duszpasterstwo Małżeństw
uczestniczyło w Mszy św. sprawowanej
w intencji Solenizantów z miesiąca:
stycznia i lutego. Po Eucharystii odbyło
się spotkanie przy stole. Ks. Marek przy-
gotował również prezentację o Św. Wa-
lentym.

Służba we wspólnocie ministranckiej
nauczyła mnie przede wszystkim pracy
w grupie. Bardzo budujące są momenty,
w których czuję, że mogę polegać na in-
nych ministrantach. Niemałą wartość w
moje życie wniosło także spojrzenie na
Kościół od strony organizacyjnej. Bardzo
mnie to uwrażliwiło na symbolikę litur-
gii oraz Ewangelii.

Stanisław, ministrant od 9 lat

„Modlę się naznaczoną modlitwą i mam
nadzieję, że Jezus w swej łaskawości
przyjmie mnie do nieba, gdzie jest miesz-
kań wiele”; „Przyznam się, że chcę
przejść przez bramę życia wiecznego w
towarzystwie Matki Bożej i to wyzwala
we mnie siłę wiary, że przez grupę „Do-
brej Śmierci” można spokojnie i czystym
wejść na pokoje, które Jezus przygoto-
wał dla wielu”.

Czy należymy do Apostolstwa Dobrej
Śmierci czy nie, jedno jest pewne – każ-
dego dnia powinniśmy się modlić: „Pa-
nie, mój Boże, proszę Cię o łaskę, bym
żył i umierał w Twojej świętej miłości i
nigdy Cię nie obrażał. Amen”. Bożena S.

Bożena S.



wu w kościele. Czy czynię go ochoczo?
Czy staram się jak mogę, śpiewać Bogu
na chwałę? Czy staram się nauczyć no-
wej pieśni, gdy się taka pojawi, czy ra-
czej się wycofuję i udaję, że mnie to nie
dotyczy? Proszę zatem wszystkich o to,
by śpiewali jak umieją. W dolnym ko-
ściele wprawdzie niski strop powoduje,
że śpiew nasz wydaje się mocniejszy.
Niech jednak nas to nie zwodzi. Nie
wszyscy zgromadzeni w kościele śpie-
wają. Zmieńmy to! Nie zwróceniem uwa-
gi, lecz własnym przykładem.

Rafał - organista

KOMUNIA
Komunia oznacza jedność. Jedno ser-

ce, jeden duch, jedna wiara, jeden
chrzest. To wszystko znajduje swe źró-
dło i szczyt w Mistycznym Ciele Chry-
stusa jakim jest Kościół a szczególnie w
tym Sakramencie, w którym Bóg pozo-
stawia samego siebie. Komunia i Eucha-
rystia to określenia zarówno na konse-
krowaną Hostię /przyjmowaną, przecho-
wywaną w Tabernakulum, adorowaną w
Monstrancji/, jak i na Mszę św. Nic dziw-
nego, zważywszy, że nie ma Komunii bez
Mszy św., że wspólnota wierzących naj-
pełniej przeżywa jedność właśnie w cza-
sie Mszy św.

Przy okazji warto po raz kolejny przypo-
mnieć sobie Prawdę o Eucharystii. Kościół
określa jak wierzy. Nazywamy to dogma-
tami. Najważniejszy jest dogmat o Zmar-
twychwstaniu. Ktoś, kto nie wierzy w
Zmartwychwstanie bez sensu określa sie-
bie jako chrześcijanin. Zaraz po tej Praw-
dzie idzie dogmat o Eucharystii: „Jeżeli
ktoś nie wierzy, że Chrystus Pan prawdzi-
wie, rzeczywiście i substancjalnie jest
obecny w Najświętszym Sakramencie Oł-
tarza – niech będzie wyklęty”

Zrozumienie tej Prawdy bez znajomo-
ści metafizyki jest trudne. Istnieje meta-
fizyczny model podziału rzeczy na sub-
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stancję i przypadłości. Ta pierwsza de-
cyduje o tym czym dana rzecz jest w isto-
cie – ta druga ją określa /kolor, smak,
zapach, kształt, itp./. W czasie Mszy św.
dokonuje się transsubstancjacja lub ina-
czej przeistoczenie, lub po prostu chleb
przestaje być chlebem a staje się Ciałem
Chrystusa, zachowując przypadłości /
tzn.: kolor, smak, itp./. Najprościej jed-
nak uwierzyć Chrystusowi, że skoro po-
wiedział: „ bierzcie i jedzcie, to jest Cia-
ło moje” to tak właśnie jest. Wiara /lub
niewiara/ w obecność Chrystusa w Eu-
charystii ma swoje konsekwencje. Doty-
czy to na przykład sposobu zachowania
w kaplicy, staranności wykonywania zna-
ku Krzyża czy przyklęknięcia, zachowa-
nia w czasie adoracji lub sakramentalne-
go błogosławieństwa, sposobu przyjmo-
wania Komunii św. Do pierwszego przy-
jęcia Komunii św. konieczna jest zdol-
ność rozróżnienia między normalnym
chlebem i posiłkiem a chlebem i posił-
kiem eucharystycznym.

Centralnym punktem kultu euchary-
stycznego jest oczywiście Msza św. Trud-
no sobie wyobrazić ludzi wierzących,
którzy nie czują potrzeby zamówienia
Mszy św. przynajmniej dwa razy do roku
/za żyjących i za zmarłych/. Normalny
chrześcijanin łączy swoje życie z histo-
rią swego zbawienia. Okoliczności życia
/rocznica urodzin, wspomnienie święte-
go Patrona (imieniny), rocznica ślubu i
inne/ powinny zyskać sakramentalne
wsparcie we Mszy św. z tej okazji. Nie
brakuje także momentów radosnych i
krytycznych potrzebujących takiego
wsparcia. Wiele tu jest fałszywego wsty-
du i poczucia konieczności zrobienia „po
tym” imprezy. Chrześcijanin jest zobo-
wiązany do dawania świadectwa swojej
wiary stąd anonimowość intencji jest
wyrazem zapierania się jej. Intencje
mszalne zamawia się w kancelarii para-
fialnej i przy tej okazji składa się ofiarę
stanowiącą tzw. stypendium mszalne,
różne od zaleceń czy ofiary w koszycz-

ku przeznaczonych na inne cele.
W tym momencie rozpoczyna się pro-

blem uczestnictwa we Mszy św. Na ten
temat napisano wiele grubych dzieł.
Spróbujmy jednak przypatrzeć się temu
krótko i praktycznie.

Chrystus powiedział: „gdzie dwóch
albo trzech gromadzi się w imię moje,
tam jestem pośród nich”. Każda czynność
religijna rozpoczyna się znakiem Krzy-
ża dla zaznaczenia, że jest to coś innego
od normalnych czynności codziennych.
Msza św. jest taką czynnością w sposób
szczególny. Czy znakiem Krzyża zapra-
szam Chrystusa do bycia między nami?

Podana intencja Mszy św. jest zaprosze-
niem do modlitwy w tej sprawie. Jeżeli
jest to moja intencja to czy nie obchodzi
mnie, że inni podchodzą do modlitwy
obojętnie? Podobnie i ja nie mogę w niej
uczestniczyć beznamiętnie.

Komunia to przyjęcie prawdziwego,
żywego Chrystusa do mojego życia. Nie
jest on jednak tylko prywatnie dla mnie.
Z innymi uczestnikami Komunii łączy
mnie obecność tego samego Boga.

4 5

Moja Wiara...

Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci
(nazywane Apostolstwem Dobrej Śmier-
ci) jest zrzeszeniem modlitewnym, które
przygotowuje i zachęca, by przez życie
modlitwą i spełnianiem dobrych uczyn-
ków wypraszać dla siebie i bliźnich:“-
wytrwanie w łasce uświęcającej - łaskę
nawrócenia dla grzeszników“- dobrą i
świętą śmierć.

Kiedy wraz z mężem i 16-letnią (wów-
czas) córką podeszłam do stolika, gdzie
odbywały się zapisy do grupy Apostol-
stwa Dobrej Śmierci moja córka usłysza-
ła pytanie: „Ty Monika? Taka młoda i do
takiej grupy?” Moja córka odpowiedzia-
ła: „Wiek nie ma znaczenia. Pan Bóg
powołuje do życia na ziemi i do wiecz-
ności, kiedy On tego pragnie. Dlatego
człowiek zawsze powinien przygotowy-
wać się na tę chwilę spotkania z Panem
Bogiem, twarzą w twarz.

No i świadomość, że moja modlitwa
może pomóc innym, a i ja będę miała
wsparcie przy przejściu do Domu Pana
– to cudowna perspektywa”.

Te słowa o śmierci, które były wypo-
wiedziane z taką lekkością i spokojem
przez młodą dziewczynę, w dodatku
moją córkę bardzo mnie poruszyły. Po-
myślałam wtedy, że to owoce tego, że
nigdy nie odsuwaliśmy naszego dziecka
od cierpienia i śmierci, ale pokazywali-
śmy jej, że jest to wpisane w nasze życie.
Uczyliśmy ją, aby patrzeć na swoje trud-
ne doświadczenia przez pryzmat cierpie-
nia i śmierci Jezusa, wtedy nie dopro-
wadzą nas one do rozpaczy i tragedii.
Dziękuję Bogu za to, że dla mojego
dziecka nie jest najważniejsze życie do-
czesne, ale życie wieczne, i potrafi o nie
walczyć.

 Podpytałam kilka osób należących do
grupy Apostolstwa Dobrej Śmierci: „Jak
służba w grupie pogłębia ich wiarę?”

„Apostolstwo Dobrej Śmieci, to modli-
twa za umierających. Modlę się za nich i
za siebie rano i wieczorem wierząc, że
Pan obdarzy nas łaską dobrej śmierci”;

„ Stworzyłeś mnie Boże i niespokoj-
ne jest serce moje dopóki nie spocznie
w Tobie…”

Pod wpływem rekolekcji wielkopost-
nych: „Dobrze żyć – to wiele, dobrze
umrzeć – to wszystko!” przeprowadzo-
nych w naszej parafii, w marcu 2013 r.
przez ks. Romana Siatkę – Misjonarza
MSF z Górki Klasztornej setki osób pod-
jęło zobowiązanie wstąpienia do grupy
Apostolstwa Dobrej Śmierci. 

Stowarzyszenie zatwierdził w 1908 r.
papież Pius X. W Polsce pierwsze wspól-
noty powstały już w 1908 r. na Śląsku i
w Małopolsce. Obecnie w naszym kraju
ADŚ opiekują się misjonarze Świętej
Rodziny przy Sanktuarium Matki Bożej
w Górce Klasztornej.“Stowarzyszenie

J.K.


