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Bóg mówi do nas w ciszy
Praca do późnych godzin, obowiązki

domowe, fitness, wyjścia ze znajomy-
mi, imprezy, telewizja, muzyka i inter-
net przez wiele lat wypełniały cały mój
czas. Nienawidziłam ciszy i robiłam
wszystko, aby jej w ogóle nie było.
Zaraz po przebudzeniu włączałam ra-
dio. Do pracy i na zakupy chodziłam w
słuchawkach na uszach. Wydawało mi
się, że po prostu kocham muzykę i nie
potrafię bez niej funkcjonować, a tak
naprawdę nie potrafiłam odnaleźć się
w ciszy. Dopiero, gdy kilka lat temu
zaszłam w ciążę i byłam na zwolnieniu
lekarskim, powoli coś zaczęło się we
mnie zmieniać. W obawie o zdrowie
swojego dziecka zaczęłam odmawiać
Nowennę Pompejańską i to właśnie ta
niezwykła modlitwa, zajmująca ponad
2 godziny każdego dnia, pomogła mi
oswoić się z ciszą, a następnie ją polu-
bić. Bardzo często modliłam się na spa-
cerze, więc przestałam zabierać ze sobą
słuchawki. Gdy kończyłam modlitwę w
mojej głowie pojawiały się przemyśle-
nia na różne tematy. Miałam wrażenie,
że jestem jak komputer, który przez całe
lata nie był w ogóle aktualizowany i do-
piero teraz nadrabia zaległości. Wnio-
ski do których dochodziłam w tej ci-
szy, dzień po dniu zmieniały moje na-
stawienie do świata, do Boga i do sa-
mej siebie. Rozpoczął się proces mojej
przemiany. Zmieniło się moje myśle-
nie, zachowanie i styl ubierania. Bóg

sprawił, że stałam się inną kobietą,
lepszą wersją siebie. Poczułam również
ogromną potrzebę dzielenia się z inny-
mi ludźmi swoimi przemyśleniami,
więc założyłam swoją stronę w inter-
necie i zaczęłam pisać jak szalona - co-
dziennie publikowałam jakiś nowy
tekst. Sprawiało mi to ogromną radość,
bo czułam, że to Bóg mną kieruje i ro-
bię to, co On chce, abym w tamtym
okresie robiła.
Ten piękny czas zmienił mnie bardzo

i pokazał mi, że Bóg chce do nas mó-
wić i nami kierować i jeśli tylko Mu na
to pozwolimy, przemieni nasze życie i
pokaże nam, co dobrego i pięknego
mamy w sobie i co możemy zaofero-
wać światu. Agnieszka

spowiedzi czy dyżur kancelaryjny, ale możliwość uzyskania rady w sprawach ducho-
wych. Ksiądz będzie do dyspozycji w każdą sobotę Wielkiego Postu od 19 do 20
w pokoju obok kancelarii parafialnej.

  7.W poniedziałek o godz. 18.00 zapraszamy na Eucharystię wszystkich człon-
ków diakonii i grup parafialnych. Mszę św. odprawimy za nich, prosząc o bło-
gosławieństwo Boże w ich służbie dla naszej wspólnoty. Komunię św. będziemy
rozdzielać pod dwiema postaciami: Ciała i Krwi Pańskiej.

  8.Zapraszamy wszystkich chętnych na katechezę dla dorosłych w poniedziałek (11.03)
po Mszy św. wieczornej. Katecheza zatytułowana „Bóg jest miłością”.

  9.Prawnik dyżuruje we wtorek od godz. 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
10.Wszystkich narzeczonych, którzy pragną zawrzeć Sakrament Małżeństwa

zapraszamy do sali Jana Pawła II na pierwszą naukę przedślubną w czwar-
tek (14.03) o godz. 18.45. Druga nauka odbędzie się -  21.03.

11. W piątek (III piątek miesiąca) zapraszamy na Mszę św. w intencji czcicieli Miło-
sierdzia Bożego, którą odprawimy o godz. 18.00. Podczas Eucharystii rozważy-
my konferencję nt. Ojcze, w Twoje ręce oddaję mojego ducha.

12.Psycholog dyżuruje w piątek od godz. 17.00 -18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
13.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 - 17 marca.

14.Pragniemy zachęcić do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, która jest
modlitwą przez 9 m-cy w intencji dziecka, którego życie jest zagrożone w łonie matki.
Uroczyste rozpoczęcie  25 marca, w trakcie mszy św. o godz. 18.00. Zgłoszenia bę-
dziemy przyjmować w niedzielę 17 marca, po każdej mszy św. z tyłu kościoła. Więcej
informacji znajdziemy w gazetce parafialnej.

15.Zwracamy się z apelem i prośbą o pomoc w zbiórce funduszy na terapię naszego
małego parafianina Maksyma Walkowiaka. Datki można wrzucać do końca Wiekiego
Postu do specjalnej skarbonki, która znajduje się przy tablicy z ogłoszeniami lub przelać
na podane konto (gazetka parafialna). Za każdy dar serca w imieniu rodziców Maksyma
składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

16.W przyszłą Niedzielę (17.03) przed kościołem będziemy zbierać ofiary mate-
rialne na pomoc dla polskich misjonarzy (Fundusz Misyjny Ad Gentes).
Wszystkim składamy Bóg zapłać za pomoc naszym misjonarzom.

17.Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Szczególne podzięko-
wania dla Diakonii Porządkowej oraz wszystkich osób, które sprzątały kościół. W przyszłą
sobotę o godz. 7.30 zapraszamy wszystkich chętnych do sprzątania naszego kościoła. Bóg
zapłać za wszystkie ofiary materialne składane dzisiaj jako jałmużna postna.

KONTA BANKOWE:
Na remont kościoła: Bank Śląski - 42 1050 1214 1000 0023 1548 9068

z tytułem wpłaty - „na cele kultu religijnego”
Na budowę cmentarza: PKO - 74 1020 2313 0000 3102 0189 6703

z tytułem wpłaty - „budowa cmentarza”
Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża św. i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych,

40-877 Katowice, ul. Mieszka I 6, tel. (32) 254 74 00
Strona www i  facebook      : parafiatd.archidiecezja.katowice.pl

Wyszukiwanie zmarłych na cmentarzu: katowice-tysiaclecia.artlookgallery.com



OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (10 marca 2019)
  1.W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Niedzielę Trzeźwości. Przy wyjściu z ko-

ścioła znajduje się Parafialna Księga Trzeźwości. Prosimy o wpisywanie w niej
swoich postanowień abstynenckich.

  2.W niedzielne popołudnie - 10 marca w godz. 17.00 - 19.00, zapraszamy wszystkich
chętnych do miłego spędzenia czasu przy grach planszowych. Spotkanie odbędzie się
w salce nr 2. Organizatorem jest Oaza Rodzin działające przy naszej parafii.

  3.Zachęcamy wszystkich do udziału w tradycyjnych nabożeństwach wielkopostnych.
W piątki o godz. 17.15 odprawiamy Drogę Krzyżową, polecając Bogu dusze naszych
zmarłych. Wypominki za zmarłych przynosimy do zakrystii 20 minut przed nabożeń-
stwem. W niedziele o godz. 16.15 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

  4.W czasie Wielkiego Postu w kościele są przygotowane kosze, do których moż-
na składać żywność o dłuższym terminie ważności np. cukier, mąka, konserwy
itp. Żywność przekażemy biednym.

  5.Podobnie jak przed rokiem, zachęcamy do zaopatrzenia się w „Zdrapkę wielkopostną”.
Dzięki niej każdy może głębiej i owocniej przeżyć Wielki Post, wypełniając codziennie
inne zadanie. Ta forma wielu ludziom pomogła na nowo odkryć sens postanowień czy
uczynków pokutnych, które przestają być banalne i sztampowe. Zdrapki są dostępne na
stoliku przy tablicy ogłoszeń w cenie 2 zł.

  6.W okresie Wielkiego Postu będzie eksperymentalnie uruchomiona Poradnia Du-
chowa. Chcemy umożliwić rozmowę z kapłanem na temat modlitwy, rozwoju życia we-
wnętrznego, problemów w relacji z Bogiem itp. Nie chodzi więc o kolejną okazję do

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (11-17  MARZEC 2019)
PONIEDZIAŁEK (11.03.2019 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + Iwonę Kaczmarek

2/za + Józefa Wyciska
  7.30 - Różaniec
18.00 1/w intencji wszystkich członków diakonii i grup parafialnych oraz ich rodzin

2/za ++ Bronisławę i Józefa Czardybon oraz ++ Małgorzatę, Józefa i Michała
Żurek, ++ z rodzin: Sochaczewski, Tyrtania, Osadnik i Pietrzak

3/za ++ rodziców: Jana i Kazimierę z okazji kol. r. śm., prosząc o Miłosierdzie Boże
18.45 - KATECHEZA DOROSŁYCH

WTOREK (12.03.2019 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za +  Tadeusza Dawidczyka w 1 r. śm. oraz ++ z rodziny: Dawidczyków i Trendlów

2/za + Danutę Panek (od koleżanek i kolegów ze studiów na Politechnice Śląskiej)
  7.30 - Różaniec   
18.00 1/za ++ rodziców: Franciszkę i Arkadiusza, ++ teściów: Władysława i Anielę

oraz ++ rodzeń-stwo z obu stron
2/za ++ rodziców: Marię i Tomasza Jaroszków, Helenę i Adama Mazurów,

++ siostry: Genowefę i Celinę ++ braci: Józefa, Stefana, Władysława i Sta-
nisława, + bratową Stanisławę i + szwagra Stanisława

3/za + Wacława  Sławińskiego (od sąsiadów)
18.45 - Modlitwa uwielbienia
ŚRODA (13.03.2019 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/w intencji Krystyny i Kazimierza z podziękowaniem za dotychczasowe łaski,

z prośbą o dalszą Bożą opiekę, Błog. i zdrowie dla całej rodziny
2/intencja wolna

  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za ++ z rodzin: Jaroń, Kocot, Mazgaj, Ogrodzki, Jordanek, Kowalski

2/za + męża Mieczysława w 5 r. śm., + syna Jana w kol. r. śm. i ++ rodz. z obu stron
3/za + Kazimierę Chojnacką (od sąsiadów)

CZWARTEK (14.03.2019 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za++rodz: Zofię i Józefa Wilków, + męża Józefa Dudę, ++ dziad: Wilków i Froniów

2/za + Weronikę Plata, ++ Jana i Ludwikę Żelasko oraz ++ z rodziny, o pokój wieczny
  7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu    
18.00 1/za + męża i ojca Józefa Ziemnika z ok. urodzin (od żony i córek z rodzinami)

2/w intencji Bogu wiadomej
3/za + Kazimierę Chojnacką (od Żywego Różańca)

PIĄTEK (15.03.2019 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za ++ Bronisławę i Józefa Żmudów oraz ich ++ synów

2/za++rodz: Teodozję i Wojciecha+brata Stanisława,+siostrę Teresę++szwagrów: Sta-
nisława i Mariana,++ z rodzin: Andrzejaków i Piszczów i dusze w czyśćcu cierpiące

  7.30 - Różaniec  

17.15 - Droga Krzyżowa         
18.00 1/w intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego

2/za + męża Mieczysława Dróżdż w 6 r. śm. i + matkę Zofię w 11 r. śm.
3/za + rodziców: Irenę i Wiktora

SOBOTA (16.03.2019 r.) - Dzień powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/za + rodziców: Matyldę i Edwarda oraz ++ z rodziny

2/za + Lecha Powolnego (od Lucjana Dyby z rodziną)
3/w int.siostry Marianny z prośbą o Boże błog.,zdrowie, dary Ducha  Św. i opiekę MB

17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za ++ rodziców: Zofię i Stanisława, + brata Zbigniewa oraz + męża Kazimierza

2/za + żonę Józefę Łoś w 5 r. śm. oraz ++ rodziców z obu stron i ++ z pokr. z obu stron
NIEDZIELA (17.03.2019 r.) - II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
  7.30 - za + Marzannę Augustyn w miesiąc po śmierci
  9.30 - za + Mariana Błachut o radość życia wiecznego
11.00 - w int.Władysława z ok.kol.r.ur. prosząc o zdrowie i błog. B. dla niego i  całej rodziny
12.30 - w intencji Marii z ok. 70 r. ur. z podziękowaniem za dotychczasowe łaski, z

prośbą o dalszą Bożą opiekę, błog. i zdrowie dla solenizantki i rodziny
16.15 - Gorzkie Żale z kazaniem  pasyjnym
17.00 - dzięk.za 50 lat życia Adama, z prośbą o B.błog. i opiekę MB dla niego i jegp rodziny
20.00 - za + Ireneusza Więcek z ok. 30 r. śm.
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Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00



PRAWDY WIARY
Mamy sześć prawd wiary:
1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym,

który za dobro wynagradza, a za zło
karze.

3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec,
Syn Boży i Duch Święty.

4. Syn Boży stał się człowiekiem
i umarł na krzyżu dla naszego
zbawienia.

5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boska jest do zbawienia

koniecznie potrzebna.
Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec,
Syn Boży i Duch Święty.
Ojciec, Syn i Duch Święty. Trójca Świę-

ta. Trójjedyny Bóg. Jeden Bóg w trzech
osobach. Trzy osoby – jedna Boska na-
tura. Wszystkie te pojęcia służą jedynie
nieudolnym próbom opisania życia, któ-
re dzieje się w Bogu. Żadna inna religia
tej tajemnicy nie podaje do wierzenia.
Istnienie Trójcy Świętej jest dogmatem
naszej wiary. Samym ludzkim rozumem
nie doszlibyśmy do tej prawdy. Objawił
nam to Jezus Chrystus. Jest wiele miejsc,
na których Pan Jezus mówi o swoim
Ojcu, jako odrębnej Osobie-Bogu. Moż-
na przytoczyć kilkadziesiąt miejsc w
Ewangeliach, gdzie jest mowa o Duchu
Świętym jako równym Ojcu i Synowi i
jako o odrębnej od nich Osobie.

Kiedy będziemy badać to zagadnienie,
pamiętajmy, że słowo „Trójca” nie wy-
stępuje w Piśmie Świętym. Termin ten
powstał przy próbie opisu Jedynego w
Trójcy Boga, tego, że razem istnieją trzy
wieczne osoby Boże. Postarajmy się zro-
zumieć: to nie oznacza, że istnieje trzech
Bogów. Trójca to jeden Bóg mający trzy
postacie. Nawet, jeśli słowo „Trójca
Święta” nie występuje w Biblii, nie ma
nic złego w używaniu go. Na pewno
szybciej powiemy „Trójca Święta” niż
„trzy istniejące razem, wieczne osoby
Boże. To co najważniejsze, to że idea

PRZEDSTAWIONA pod pojęciem Trój-
cy sama w sobie istnieje w Biblii. Skoro
mamy za sobą wstęp, zwróćmy uwagę na
wersety, które potwierdzają istnienie
Trójcy.

1) Istnieje jeden Bóg: Księga Powtó-
rzonego Prawa 6:4; 1 List św. Pawła do
Koryntian 8:4; List św. Pawła do Gala-
tów 3:20; 1 List św. Pawła do Tymote-
usza 2:5

2) Trójca Święta składa się z trzech
Osób: Księga Rodzaju 1:1; 1:26; 3:22;
11:7; Księga Izajasza 6:8; 48:16; 61:1;
Ewangelia wg św. Mateusza 3:16-17;
28:19; 2 List św. Pawła do Koryntian
13:14.

3) W podanych wersetach Osoby
Trójcy są rozróżnione jedna od dru-
giej: w Starym Testamencie „PAN” róż-
ni się od „Pana” (Księga Rodzaju 19:24;
Księga Ozeasza 1:4). „PAN” ma „Syna”
(Psalm 2:7,12; Księga Przysłów 30:2-4).
Duch jest kim innym niż „PAN” (Księga
Liczb 27:18) i „Bóg” (Psalm 51:10-12).
Bóg pod postacią Syna jest inną osobą
niż Bóg Ojciec (Psalm 45:6-7; List do
Hebrajczyków 1:8-9). W Nowym Testa-
mencie, w Ewangelii wg św. Jana 14:16-
17 jest opisany moment, w którym Jezus
prosi Boga, by ten wysłał Pocieszyciela,
Ducha Świętego.

4) Każda Osoba Trójcy Świętej jest
Bogiem: Ojciec jest Bogiem: Ewangelia
wg św. Jana 6:27; List św. Pawła do Rzy-
mian 1:7; 1 List św. Piotra 1:2. Syn jest
Bogiem: Ewangelia wg św. Jana 1:1, 14;
List św. Pawła do Rzymian 9:5; List do
Kolosan 2:9; List do Hebrajczyków 1:8;
1 List św. Jana 5:20. Duch Święty jest
Bogiem: Księga Dziejów Apostolskich
5:3-4; 1 List św. Pawła do Koryntian 3:16
(Tym, który mieszka w nas jest Duch
Święty – List św. Pawła do Rzymian 8:9;
Ewangelia wg św. Jana 14:16-17; Dzieje
Apostolskie 2:1-4).

5) Opis poddania wewnątrz Trójcy:
Pismo Święte mówi, że Duch Święty jest
poddany Ojcu i Synowi, a Syn poddany

3

Drodzy Parafianie!

Zwracamy się
z apelem
i prośbą
o pomoc
w zbiórce fundu-
szy na terapię
naszego małego

parafianina Maksyma Walkowia-
ka. Datki można wrzucać do końca
Wielkiego Postu do specjalnej
skarbonki, która znajduje się przy
tablicy z ogłoszeniami lub przelać
na konto:
Konto Santander Bank:
91 1910 1048 2517 2017 5883 0001
Za każdy dar serca w imieniu rodzi-
ców Maksyma składamy serdeczne
„Bóg zapłać”.

Migawki z ¿ycia naszej parafii

Parafia św. Józefa w Załężu or-
ganizuje autokarową pielgrzymkę
na Litwę (Wilno – Troki – Kowno)
w dniach od 31 maja do 3 czerwca.
Koszt 780 zł. Szczegółowy program
dostępny w gablotkach/na stronie in-
ternetowej? Zapisy w kancelarii pa-
rafialnej w Załężu w godzinach urzę-
dowania.
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26.02. – O godz. 18.45 rozpoczęła się
modlitwa uwielbienia. Tematem modli-
twy było: „Spojrzenie na swoje życie
oczami Boga”. Ks. Dawid wprowadza-
jąc do modlitwy zwrócił uwagę na to, że
Bóg patrzy na człowieka inaczej niż my.
On patrzy na nasze serce. Dlatego zachę-
cił wszystkich, abyśmy się starali patrzeć
na swoje życie tak, jak patrzy na nas nasz
Ojciec. Pod rozwagę otrzymaliśmy Psalm
33 (32) „Bóg władcą świata”.

Rozpoczyna się Wielki Post, może war-
to pomyśleć o poprawieniu relacji z Bo-
giem i spojrzeniu na swoje życie Jego
oczami – mamy okazję w każdy wtorek
o godz.18.45 spotkać się z Jezusem ukry-
tym w Najświętszym Sakramencie.

27.02.- O godz. 18.45 w salce nr 2 od-
było się spotkanie Kręgu Biblijnego. Te-
matem spotkania było: „Apostolstwo
świeckich w Kościele Chrystusowym”.
Wraz z ks. Leszkiem zostały poruszone
sprawy zaangażowania świeckich w ko-
ściele. Zwrócono uwagę na to, że tak jak
Chrystus przyszedł na świat po to, aby
służyć, tak samo Kościół, jako katolicy
świeccy swoją pasterską funkcję winni
realizować w formie służenia światu i
jego potrzebom.

28.02. – O godz. 18.45 w salce nr 1 spo-
tkali się członkowie Żywego Różańca i
Apostolstwa Dobrej Śmierci. Ks. Leszek
wprowadzając w atmosferę Wielkiego
Postu zwrócił uwagę na jeden z dobrych
uczynków – jałmużnę. Podkreślił, aby-
śmy zwracali uwagę na to, komu i na co
dajemy pieniądze, aby nie przyczyniać się
do pogłębiania ludzkich nałogów.

01.03. – O godz. 18.00 została odpra-
wiona do NSPJ Msza św. w intencji
wszystkich rodzin naszej parafii oraz w
intencji młodzieży przygotowującej się

do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.
Ks. Marcin podczas homilii nawiązując
do Czytania Mądrości Syracha zwrócił
uwagę, jak ważna w życiu człowieka jest
przyjaźń z Chrystusem. Cytując słowa
Św. Siostry Faustyny: „Widzisz, że choć
na pozór nie ma we mnie śladu życia, to
w rzeczywistości ono jest w całej pełni i
to w każdej Hostii zawarte; jednak, abym
mógł działać w duszy; dusza musi mieć
wiarę. O, jak miła Mi jest żywa wiara”
podkreślił, abyśmy przyjmując Ciało
Chrystusa wierzyli, że jest On obecny w
nas. Bożena S.



jest Ojcu. Jest to wewnętrzna relacja, któ-
ra nie wyklucza Boskości wszystkich
osób Trójcy.

6) Zadania poszczególnych Osób
Trójcy Świętej: Ojciec jest ostatecznym
źródłem lub sprawcą: 1) wszechświata (1
List św. Pawła do Koryntian 8:6; Księga
Apokalipsy 4:11); 2) objawienia Boże-
go (Apokalipsa 1:1); 3) zbawienia
(Ewangelia wg św. Jana 3:16-17); i 4)
ludzkich uczynków Jezusa (Ewangelia
wg św. Jana 5:17; 14:10). Ojciec jest
INICJATOREM wszystkich tych rzeczy.
Ojciec wykonuje wszystkie te rzeczy
przez swojego Syna, który działa jako
wykonawca Bożej woli.

Żadna ze znanych nam dziś ilustracji nie
odzwierciedla w pełni tego, czym jest
Trójca. Ojciec, Syn i Duch Święty nie są
częściami składowymi Boga, każdy z
nich jest Bogiem.

Nieskończony Bóg nie może zostać
opisany w pełni skończonymi ilustracja-
mi. Zamiast zgłębiać niepojęty temat
Trójcy, spróbujmy skupić się na fakcie,
że Boża mądrość jest nieskończenie do-
skonalsza niż nasza. BKK.

Kościół - wspólnota czy instytucja

Z pewnością i jedno, i drugie. Trudno
sobie dziś wyobrazić działanie jakiejkol-
wiek wspólnoty ludzkiej bez form insty-
tucjonalnych. Jak na przykład wspierać
misje bez banków, samolotów, zakładów
produkcyjnych, itp. Trudno też wyobra-
zić sobie dobrze działającą instytucję bez
wspólnoty osób zjednoczonych konkret-
nym celem. Naturę Kościoła najlepiej od-
daje św. Paweł, określając ją jako Mi-
styczne Ciało Chrystusa. Określenie to
wyraża zarówno wspólnotową jedność
przez uczestnictwo każdej „komórki” w
tym samym „organizmie”, jak i instytu-
cjonalność przez to, że „komórki” są po-
układane w narządy pełniące ściśle okre-
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ślone funkcje. Znaleźć swoje miejsce w
Kościele to znaczy poznać swoje chary-
zmaty, lub prościej przekonać się do ja-
kiego narządu należy „moja komórka”.
Realizować siebie w Kościele to znaczy
być zdrową „komórką” /w stanie Łaski/
i działać zgodnie z przeznaczeniem na-
rządu, którego jestem częścią. Nie może
bowiem ręka chcieć być okiem. Jak może
zaszkodzić źle działająca „komórka”
wiemy - to jest nowotwór, czyli rak.

Tak to w Kościele jest serce - od uświę-
cania, umysł - od nauki /teologia/, wą-
troba - od oczyszczania, oczy i uszy - od
analizy świata, usta - od ewangelizacji,
ręce - od działalności charytatywnej.......
Wierzymy też w Kościół jeden. Nie może
jedna noga iść w jedną stronę a reszta w
drugą. Nie może też organizm właściwie
funkcjonować jeżeli noga nie tkwi w
reszcie /a niektórzy postarali się o bole-
sne amputacje - rozdarcie chrześcijań-
stwa/. Wierzymy też w Kościół święty.
Kościół widzi siebie jako sakrament, czy-
li znak i narzędzie wewnętrznego zjed-
noczenia z świętym Bogiem.

W tym organizmie istnieje równowaga
między wspólnotą „komórek” a sposo-
bem ich działania. Tylko instytucję widzą
w Kościele ci, którym nie jest wygodne
dążenie do świętości. Tylko wspólnotę
widzą ci, którzy uciekają od odpowie-
dzialności przemianę świata w duchu
Ewangelii.

A, że najbliższa ciału jest koszula, to
wymiar Kościoła w skali „mini” dostrze-
gamy praktycznie w Parafii. Na jej czele
stoi Proboszcz, który z mandatu Bisku-
pa, czuwa nad prawidłowym funkcjono-
waniem tego „mini-Kościoła”. Najważ-
niejszą jej funkcją jest Eucharystia, w
której w ogóle uosabia się Kościół. Z niej
płyną jak krew zasilające moce dla po-
szczególnych „komórek”. Te zaś grupują
się w narządy - czyli grupy parafialne.
Ich podstawą jest rodzina chrześcijańska,
czyli Domowy Kościół. Z niej wywodzą
się dzieci - służba liturgiczna, dzieci

Maryi. Te dojrzewają przez katechezę do
Oazy czy KSM-u. Dorośli podejmują swe
zadania w Akcji katolickiej /czyny/ lub
grupach charyzmatycznych /modlitwa/.
Inni otaczają to wszystko modlitwą i dzia-
łaniem w bractwach i stowarzyszeniach.
Nie może się też obyć bez służb „tech-
nicznych” odpowiedzialnych za ze-
wnętrzne funkcjonowanie.

Duchowa Adopcja
Dziecka Poczêtego

było już na świecie i już wtedy zapragnę-
łam pomodlić się za dziecko zagrożone
aborcją. Przeraziła mnie jednak perspek-
tywa codziennej 9 miesięcznej modlitwy,

bałam się , że nie wytrwam. Kiedy zde-
cydowałam się podjąć Duchową Adop-
cje, tydzień później okazało się, że jestem
w drugiej ciąży ( Staraliśmy się o dziec-
ko od 6 miesięcy)

Pragnęłam mieć drugie dziecko, ale
cierpienie jakie przeżyłam w pierwszej
ciąży napawało mnie lękiem i przeraże-
niem. Mimo dolegliwości fizycznych
spowodowanych zatruciem ciążowym
codziennie modliłam się za nienarodzo-
ne dziecko. Aplikacja w telefonie zawie-
rała rozważanie na każdy dzień. Będąc
sama w ciąży idealnie rozumiałam kobie-
tę, za którą się modle, wiedziałam ,że
wystarczy tak niewiele, by mały człowiek
skryty pod sercem matki przestał żyć.
Było mi ciężko, ale to cierpienie pozwo-
liło mi tym goręcej modlić się za niena-
rodzone dziecko, wiedząc , że ono tej
modlitwy bardzo potrzebuje. Ta modli-
twa zmieniła również moje serce! Dzię-
kuje Ci Jezu że dałeś mi odwagę i obda-
rzyłeś nas drugim dzieckiem. Nasza cór-
ka jest bardzo pogodna i uśmiechnięta.
Wiem, że "wszystko mogę w Tym który
mnie umacnia". Dzięki mojej modlitwie
na świat szczęśliwie przyszło dziecko ko-
chane i w pełni akceptowane przez swo-
ich rodziców. Chwała Panu!

Szczęśliwa Mama

J.K.

Pragniemy zachęcić do podjęcia ducho-
wej adopcji dziecka poczętego, które, w
naszej parafii rozpocznie się uroczyście
25.03.19 w trakcie mszy św. o godz.
18.00.

Zgłoszenia w niedzielę 17.03.19 po
każdej mszy św. z tyłu kościoła.

Duchowa Adopcja jest modlitwą w in-
tencji dziecka, którego życie jest zagro-
żone w łonie matki. Trwa 9 miesięcy i
polega na codziennym odmawianiu jed-
nej (radosnej , bolesnej lub chwalebnej)
tajemnicy różańcowej. (Ojcze nasz , 10
x Zdrowaś Maryjo , Chwała Ojcu) oraz
specjalnej modlitwy w intencji dziecka i
jego rodziców. Podjąć Duchową Adop-
cje może każdy, jedynie dzieci podejmują
pod opieką rodziców. Można podejmo-
wać ją wielokrotnie, pod warunkiem
wypełnienia poprzednich zobowiązań.
Każdorazowe przyrzeczenie dotyczy tyl-
ko jednego dziecka. Prośmy zatem o mi-
łość i odwagę dla kolejnych rodziców,
aby pozostawili swoje dziecko przy życiu
które Bóg mu ofiarował.
MOJE ŚWIADECTWO DUCHOWEJ ADOPCJI:

Pierwsza ciąża była bardzo trudna. Od
5 tygodnia silne wymioty utrzymujące się
, aż do urodzenia dziecka tzn zatrucie cią-
żowe. W 5 miesiącu ciąży pojawiły się
stany depresyjne

które szybko doprowadziły mnie do
myśli samobójczych. O Duchowej Adop-
cji dowiedziałam się, gdy moje dziecko
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