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WIOSNA…I CO DALEJ?
Za kilka dni powitamy wiosnę. 21 mar-

ca nastąpi zjawisko równonocy i od tego
momentu przez najbliższe  sześć miesię-
cy dzień będzie dłuższy niż noc. Każde-
go roku większość z nas z utęsknieniem
wypatruje tej chwili. Czekamy na wio-
snę z niecierpliwością, wypatrujemy
pierwszych cieplejszych dni, słońca i
śpiewu ptaków. Po chłodach zimy jeste-
śmy zmęczeni grubymi ubraniami, krót-
kimi dniami, szarością i brakiem słońca.
Nawet jeśli lubimy zimę i związane z nią
przyjemności, z radością patrzymy na
wszelkie przejawy przyrody budzącej się
do nowego życia. Patrząc jak z zimowe-
go snu wstają zwierzęta, jak trawniki
pokrywają się stokrotkami warto pomy-
śleć co ta nowa pora roku może ozna-
czać dla każdego z nas. Początek wio-
sny jest też symbolem pozbycia się gnu-
śności, niemocy, grzechu i szansą na od-
rodzenie wiary.

Chrześcijańska tradycja zakładała, że
świętowanie wiosenne rozpoczynało się
Wielkim Postem - a więc najczęściej zde-
cydowanie przed 21.03 -  i Wielkanocą,
a kończyło w dniu św. Jana, tj. 24 czerw-
ca. W 325 roku, podczas soboru nicej-
skiego ustalono, że Wielkanoc będzie
obchodzona w pierwszą niedzielę po
pierwszej wiosennej pełni Księżyca.
Zgodnie z przyjętymi zasadami święto
najwcześniej może wypaść 22 marca, a
najpóźniej 25 kwietnia. Ponieważ w tym
roku pierwsza wiosenna pełnia przypa-
da w 19 kwietnia (Wielki Piątek), Wiel-
kanoc obchodzimy 21.04.

Wiosna zawsze była symbolem nowe-
go życia. Dawała nadzieję na to, że po
ustąpieniu „złej i mrocznej zimy” moż-
na rozpocząć nowy rozdział swojego
życia. Nawiązywało do tego wiele zwy-
czajów, nie tylko chrześcijańskich. Naj-
bardziej znane z nich jest topienie Ma-
rzanny. Sama kukła jest symbolem zimy,
śmierci, wszelkich chorób i zła. Ceremo-
nia jej utopienia według zwyczaju ma
spowodować jej odejście, przebudzenie
przyrody do życia, przywoływaniem wio-
sny i powodzenie w uprawie roślin i ho-
dowli zwierząt.

Dla chrześcijan Wielkanoc jest najważ-
niejszym świętem. Czterdziestodniowy
post pozwala w pełni przygotować się na
przeżywanie śmierci i zmartwychwstania
Jezusa Chrystusa. Warto wykorzystać ten
czas na odrodzenie do nowego  życia.
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w relacji z Bogiem itp. Nie chodzi więc o kolejną okazję do spowiedzi czy dyżur kancela-
ryjny, ale możliwość uzyskania rady w sprawach duchowych. Ksiądz będzie do dyspozy-
cji w każdą sobotę Wielkiego Postu od 19.00-20.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.

  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.W poniedziałek (25.03) obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W czasie
Mszy św. o godz. 18.00 nastąpi przyjęcie do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

  6.Prawnik dyżuruje we wtorek od godz. 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
  7.W środę (27.03) o godz. 18.45 spotkanie KIK-u nt „Apostolstwo świeckich  w Kościele

Chrystusowym”  i „Początki wiary w Boga i jej wpływ na Wiarę Chrześcijańską”.
  8.Wszystkich narzeczonych, którzy pragną zawrzeć Sakrament Małżeństwa zapraszamy

do sali Jana Pawła II na trzecią naukę przedślubną w czwartek (28.03) o godz. 18.45.
  9.W czwartek (28.03), o godz. 18.00 odprawimy Mszę św. w intencji członków

Żywego Różańca oraz Apostolstwa Dobrej Śmierci. Po Mszy św. odbędzie się
spotkanie Żywego Różańca i Apostolstwa Dobrej Śmierci

10.W sobotę o godz. 7.00 odprawimy Mszę św. w intencji ofiarodawców i budowni-
czych naszego kościoła oraz w intencji Ks. Pawła Furczyka.

11. Parafia św. Józefa w Katowicach Załężu zaprasza na spotkanie z panią dr n. med.
Magdaleną Wąsek-Buko, prezesem Śląskiego Hospicjum Perinatalnego w Katowicach.
Spotkanie odbędzie się w salce katechetycznej w poniedziałek 25 marca po Mszy św.
wieczornej (ok. 18.40). Pani Magdalena opowie o służbie jaką podejmuje Hospicjum
otaczając opieką rodziców spodziewających się urodzenia dziecka obciążonego poważną
chorobą. Zapraszamy wszystkich, a zwłaszcza osoby, które mają w rodzinie, czy najbliż-
szym otoczeniu, bądź same zmagają się z podobnym problemem.

12.W przyszłą niedzielę (31.03) kolekta będzie przeznaczona na budowę cmentarza.
Codziennie, po każdej Mszy św. w zakrystii indywidualni fundatorzy mogą złożyć ofiarę
i dokonać wpisu do Księgi Fundatorów.

13.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”.

14.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 na potrzeby archidiecezji.



OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE   (24 marca 2019)
  1.Zachęcamy wszystkich do udziału w tradycyjnych nabożeństwach wielko-

postnych. W piątki o godz. 17.15 odprawiamy Drogę Krzyżową, polecając Bogu
dusze naszych zmarłych. Wypominki za zmarłych przynosimy do zakrystii 20
minut przed nabożeństwem. W niedziele o godz. 16.15 zapraszamy na Gorzkie
Żale z kazaniem pasyjnym.

  2.W dzisiejszą niedzielę (24.03), po każdej Mszy św., w salce nr 1 można nabyć
świece „Paschaliki Wielkanocne-Caritas” - dzieło pomocy biednym dzieciom
oraz kartki świąteczne.

  3.W okresie Wielkiego Postu została uruchomiona Poradnia Duchowa. Chcemy umoż-
liwić rozmowę z kapłanem na temat modlitwy, rozwoju życia wewnętrznego, problemów

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (25-31  MARZEC 2019)

PONIEDZIAŁEK (25.03.2019 r.) - UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

  7.00 1/w intencji siostry Barbary z ok. 80 r. ur., z prośbą o zdrowie i błog. Boże
2/za + męża Jerzego Stępnia w 4 r. śm.

  7.30 - Różaniec
18.00 1/za wstaw. Niepokalanego Poczęcia NMP w intencji osób podejmujących Duchową

Adopcję Dziecka Poczętego zagrożonego zagładą, o łaskę wytrwania w modlitwie
2/za + Marię Mynarek w 35 r. śm., + męża, + córkę Janinę, ++ rodziców

z obydwu stron oraz za + Adama Stencla
3/za ++ rodziców: Natalię i Adama Ciszków oraz + brata Henryka

WTOREK (26.03.2019 r.) - Dzień powszedni

  7.00 1/za + Zofię Błachut (od rodziny Dudków)
2/w intencji mamy Władysławy

  7.30 - Różaniec   
18.00 1/za+męża Wojciecha Nowok,++rodz. i rodze.,++braci: Marcina, Adama, Zygmun-

ta,+siostrę Helenę,+bratową Stanisławę,+wnuka Waldemara,++rodz. Rejbajn,+sio-
strę,++Franciszka,Leona,Henryka Wysockich,++z pokrew. i najbliższych znajomych

2/za + Mariana Piec
3/za + Teresę Sytyk  (od Żywego Różańca)

18.45 - Modlitwa uwielbienia

ŚRODA (27.03.2019 r.) - Dzień powszedni

  7.00 1/w intencji córki Lidii oraz jej rodziny, z prośbą o łaskę wiary i Światło Ducha Św.
2/za + syna Grzegorza Szojdę w 14 r. śm.

  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za + matkę Anielę i + szwagra Romana w kol. r. śm., ++ z rodziny: Perliń-

skich, Machurów i Szołtysków
2/za + męża Jana Margielewicza i ++ rodziców z obydwu stron
3/za + męża Zygmunta Ulbrich w kol. r. śm. oraz + mamę Elżbietę Kostrzewa

i + teścia Ryszarda Ulbrich

CZWARTEK (28.03.2019 r.) - Dzień powszedni

  7.00 1/za ++ Gertrudę i Karola Waleczek, + Stefanię Dyląg, ++ z pokrewieństwa,
o radość życia wiecznego

2/za + Zbigniewa Klimę (od lokatorów z ul.Tysiąclecia 23)
  7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu    
18.00 1/w intencji członków Żywego Różańca oraz Apostolstwa Dobrej śmierci

2/w intencji Justyny w 21 r. ur., dziękując za dar życia i wszelkie łaski, z prośbą
o dalsze zdrowie, dary Ducha Św. i o Miłosierdzie Boże dla całej rodziny

3/za + Zbigniewa Walkowiaka

PIĄTEK (29.03.2019 r.) - Dzień powszedni

  7.00 1/za ++ rodziców: Seweryna i Zofię w kol. r. śm.oraz + syna Wojtka i brata Andrzeja
2/za ++ Jana i Stanisławę Lozio, ++ Piotra, Juliannę, Adama Strączków,

++ Kazimierza, Janinę, Jacka Podstawa i + Danutę Ciepierską
  7.30 - Różaniec  
17.15 - Droga Krzyżowa         
18.00 1/za + męża i ojca Józefa Ziemnika w 1 r. śm., o spokój duszy i radość wieczną

(od żony i córek z rodzinami)
2/za ++ rodziców: Magdalenę i Antoniego, + brata Antoniego oraz ++ z rodziny
3/za + Mariannę Cłapa, + Jana Kruka i + Adama Kruka

SOBOTA (30.03.2019 r.) - Dzień powszedni

  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/w intencji ofiarodawców i budowniczych naszego kościoła, w int. ks. P.Furczyka

2/za + ojca Edwarda Pierończyka w kol. r. śm., jego + żonę Cecylię i + syna Jana
3/za + mamę Halinę Szulc w 30 dzień po śm.

17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za ++ w marcu:

2/za ++ rodziców: Helenę i Piotra Markiewiczów

NIEDZIELA (31.03.2019 r.) - IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

  7.30 - w intencji Anny, dziękując M.B. Uzdrowienia Chorych za pomyślny prze-
bieg operacji, prosząc o zdrowie duszy i ciała dla niej i rodziny

  9.30 - za ++ Weronikę, Annę i Władysława Wacinowskich, ++ rodzeństwo z obu
stron i dusze w czyśćcu cierpiące

11.00 - o łaskę zdrowia duszy i ciała i błog. Boże dla Anety, Marcina, Pawła, Moniki i Alicji
12.30 - w intencji męża Patryka z ok. 30 r. ur. z podziękowaniem za otrzymane łaski

z prosbą o dalszą Bożą opiekę i błog. (od żony)
16.15 - Gorzkie Żale z kazaniem  pasyjnym
17.00 - za + Irenę Walasek (od sąsiadów z bloku przy ul B.Chrobrego 38)
20.00 - za + mamę Irenę Kałmucką w 1 r. śm.

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00
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Podsumowanie kolejnej katechezy doros³ych

Już tradycyjnie w drugim poniedziałek
miesiąca po mszy w intencji grup i dia-
konii parafialnych odbyła się katecheza
dorosłych. Uczestniczyło w niej ok. 60
osób, kilka po raz pierwszy. W temat
„Bóg jest miłością” wprowadził ks. Mar-
cin, który najpierw zwrócił uwagę, że
określenie pochodzące od św. Jana nie
oznacza kierunku odwrotnego, że „mi-
łość jest Bogiem” – a to proponuje czę-
sto dzisiejszy świat. Trzeba prawdziwie
poznać Boga, by móc zrozumieć, jaka jest
(i jaka nie jest) miłość. Miłość Boga prze-
jawiła się najpełniej w zbawczej ofierze
Jezusa, a więc przez miłosierdzie. I my
mamy być miłosierni, o czym przypo-
mniał fragment 10. rozdziału Ewangelii
wg św. Łukasza.

W grupach odpowiedzieliśmy na py-
tanie: „Jak kocham Boga, a jak ko-
cham ludzi?” Oto nasze przemyślenia:
1. Boga kocham: bezwarunkowo i mimo
wszystko; modlitwą: dziękczynieniem,
kontemplacją, uwielbieniem, adoracją;
ufając Mu, szukając i wypełniając Jego wolę;
przestrzegając przykazań, dając świadectwo;
korzystając z sakramentów; rozważając
Jego Słowa; przez służbę bliźnim.
2. Ludzi kocham: dostrzegając w nich
Chrystusa; okazując im szacunek; mo-
dląc się za nich, także za wrogów i zagu-
bionych; wybaczając im; pomagając w
potrzebach, spełniając uczynki miłosier-
dzia; poświęcając im czas; powstrzymu-
jąc się od konfliktów; napominając z mi-
łością

„Zadanie domowe” było powrotem
do tego zagadnienia, by skłonić do oso-
bistej refleksji: „Jak TY kochasz
Boga?”

1. Boga kocham jak najlepszego Ojca,
do którego mam pełne zaufanie, mogę
Mu powierzyć każdą tajemnicę – bo
wiem, że nigdy mnie nie zdradzi, nie za-
wiedzie, zawsze wysłucha, do którego
mogę się zwrócić zawsze, bez względu

na porę i podzielić się z nim radościami i
troskami – po rozmowie z którym staję
się spokojniejsza i lżej mi na sercu.

2.Staram się zrewanżować Bogu za
Jego miłość do mnie, kocham Go bez-
granicznie i bezwarunkowo. Przestrze-
gam słowa zapisanego w Biblii, w przy-
kazaniach, w pismach kościoła i katechi-
zmie KK, prasie i literaturze katolickiej.
Praktykuję codzienną modlitwę i adoru-
ję Najświętszy Sakrament. W modli-
twach dziękuję opatrzności Bożej za
przeżyte lata i dotychczasowe życie. Jako
jałmużnę, wspomagam materialnie kilka
organizacji katolickich, w tym budowę
nowych kościołów i hospicja.

3. Kocham Boga ufając Mu i wypełnia-
jąc Jego wolę. Spotykam się z Nim w Eu-
charystii , na adoracji i w modlitwie. Słu-
cham Jego natchnień i wypełniam je. Ko-
cham Boga w ludziach, w kościele, w
stworzeniu.

4.Z miłości do Boga ofiarowuję Mu
wiele godzin modlitwy za Ojczyznę,
Kościół i dusze w czyśćcu cierpiące. Bło-
gosławię tych, którzy mnie skrzywdzili.

5. Kocham Pana Boga tak, jak dziecko
kocha swoich rodziców, zwłaszcza wte-
dy, kiedy jest bezbronne i zawsze jest
pewne, ze może na nich liczyć, czuje, że
jest kochane.

6. Kocham Boga, gdy chcę Go widzieć
w drugim człowieku, gdy do każdej star-
szej ode mnie kobiety zwracam się jak
do matki (z szacunkiem i miłością), gdy
wieczorem w czasie modlitwy oddaję
Bogu cały mój dzień, wszystkie sprawy,
radości, troski, kłopoty, powierzam ludzi
spotkanych w ciągu dnia. Odczuwam
wtedy radość, pokój wewnętrzny, ale też
i smutek, a  Bóg odpowiada mi swoją mi-
łością i bywa, że zapłaczę.

7. Kocham Boga poprzez nieustanne
złączenie z nim myślą. Nie chcę go ni-
czym obrazić. Kocham Jego Kościół
Święty. Boli mnie każda zła uwaga na

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”.
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11.03. - O godz. 18.45 rozpoczęła się
katecheza dla dorosłych, zatytułowana:
„Bóg jest miłością”. Ks. Marcin w krót-
kiej konferencji podkreślił, że Bóg jest
miłością, jednak miłość nie jest Bogiem.
Najdoskonalszą miłością jest Miłość, któ-
ra doprowadziła na Krzyż, stając się miło-
sierdziem. Następnie uczestnicy spotkali
się w grupach, by podjąć dyskusję nt. „Jak
okazujemy miłość Bogu i bliźnim”

12.03. - O godz. 18.45 rozpoczęła się
modlitwa uwielbienia, której tematem była
przyjaźń z Bogiem. Ks Dawid wprowadza-
jąc do modlitwy podkreślił, że tylko Bóg
jest najlepszym i najwierniejszym przyja-
cielem. On wie o nas i naszych pragnie-
niach wszystko, zanim my czegokolwiek
zapragniemy. Pod rozwagę otrzymaliśmy
Psalm 86. Zachęcamy wszystkich, szcze-
gólnie w czasie Wielkiego Postu do uczest-
nictwa we wtorkowych modlitwach, by
uwielbiać Chrystusa w Jego niepojętej mi-
łości do nas

Migawki z ¿ycia naszej parafii

 Bożena S.

śla prawa i obowiązki każdego chrze-
ścijanina, w zakresie sprawowania kultu
Bożego, nauczania, i służby  w  szerze-
niu  królestwa Bożego i wpływu na dzia-
łalność instytucji kościelnych wyrażając
opinie, kształtując zwyczaje kościelne i
chrześcijański styl życia. To potrójne po-
słannictwo jest nakreślone mianem apo-
stolstwa.

Zadaniem ludzi świeckich, z tytułu ich
powołania jest szukanie Królestwa Bo-
żego, zajmując się sprawami świeckimi
i kierując nimi po Bożej myśli.  Dotyczy
to życia, rodzinnego, zawodowego, go-
spodarczego, politycznego, społecznego
i wszystkich obowiązków świata w któ-
rym żyje. Kapłani i zakonnicy jakby wy-
chodzą ze świata.  Ludzie świeccy na
mocy powołania uświęcają świat od we-
wnątrz w zakresie rodziny, ekonomi, po-
lityki,  spraw społecznych ,do czego nie
mają dostępu prezbiterzy i zakonnicy.
Ludzie świeccy stanowią pomost łączą-
cy Kościół ze światem. Przez ten pomost
może słowo Boże i świadectwo życia
chrześcijańskiego dotrzeć do ludzi z róż-
nych grup społecznych i osób niewierzą-
cych.

Świeccy w Kościele są wezwani do
porządkowania i zawiadywania sprawa-
mi doczesnymi, aby dokonywały się
zgodnie z zbawczym planem Bożym.  W
tym zakresie inicjatywa wiernych jest
konieczna, aby życie gospodarcze, spo-
łeczne i polityczne mogło rozwijać się
zgodnie z zasadami chrześcijańskiej wia-
ry. Świeccy  chrześcijanie są wysunięci
na najdalszym przyczółku życia Kościo-
ła. W ludzie Bożym wszyscy chrześcija-
nie mają tę samą godność ochrzczonych
o to samo powołanie, różnią się tylko cha-
ryzmatami, rolami i pełnionymi funkcja-
mi. Bóg wzywa do pracy w winnicy
wszystkich, kapłanów, zakonników, za-
konnice,  i świeckich nakreślając odpo-
wiednie zadanie. „Idźcie i wy do winni-
cy mojej”. Ciąg dalszy w następnym nu-
merze gazetki. oprac. J.Mikos



PRAWDY WIARY
Mamy sześć prawd wiary: 1. Jest je-

den Bóg. 2. Bóg jest Sędzią sprawiedli-
wym, który za dobro wynagradza, a za zło
karze. 3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Oj-
ciec, 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 zba-
wienia koniecznie potrzebna.
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ich bliźnich, a On da mi siłę do przyjęcia
i zniesienia tego. „Pan moją Mocą i Siłą”.
Kocham Boga adorując Najświętszy Sa-
krament, wyrażając swoje uwielbienie
dla Niego oraz wdzięczność. Wyrażam
Bogu swoją miłość także poprzez czyta-
nie każdego dnia Ewangelii na dany
dzień. Z miłości do Boga podejmuję też
wysiłek pracując nad zwalczaniem mo-
ich wad. Dziękuję Mu, że każdego dnia
błogosławi mnie i moją rodzinę. Bóg jest
całym moim Życiem.Chciałabym wszyst-
kim powiedzieć: „Skosztujcie i zobacz-
cie jak dobry jest Pan!”

Następne spotkanie odbędzie się 8
kwietnia. Temat „Nie odrzucać lekko-
myślnie Jezusa”. Zapraszamy!

 To znaczy, że w chwili śmierci dusza
ludzka nie podlega unicestwieniu, a je-
dynie nasze ciała wracają do prochu z
którego powstały.

Byty materialne ulegają rozkładowi,
natomiast człowiek składa się z dwóch
elementów duszy i ciała. Ciało nasze
składa się z wielu elementów, które z
mózgiem tworzą unikalny zespół,  róż-
niący  się jednak od innych żywych or-
ganizmów. Bóg stwarzając człowieka na
obraz i podobieństwo swoje, umieścił w
nim tchnieniem duszę ludzka. Została
zatem stworzona z innej substancji niż
ciało. Poruszamy się tu w dwóch świa-
tach materialnym i duchowym. Ciało jest
widzialne, dusza nie. To dzięki niej czło-
wiek nosi w sobie Boży obraz i Boże

podobieństwo, zalążek wieczności, któ-
ry „nie może być sprowadzany do samej
tylko materii” (Gaudium et spes, 18; por.
14). Dusza duchowa i nieśmiertelna jest
zasadą jedności człowieka, jest tym, dzię-
ki czemu istnieje on jako całość – »cor-
pore et anima unus« – jako osoba.

Cechy jakie możemy przypisać duszy
ludzkiej to: niewyobrażalność, niemate-
rialność, nieśmiertelność, samoistność i
rozumna i wolna wola.

Jak wygląda dusza ludzka, tego nie wie-
my, ponieważ wynika to z jej niemate-
rialności. Alicja Lenczewska w „Świa-
dectwie. Dziennik duchowy.” pisze, że
otrzymała odpowiedź, że dusza jest ener-
gią. W chwili poczęcia człowiek otrzy-
muje duszę, która jest właściwa do kon-
kretnego ciała i nigdy nie ulegnie śmier-
ci, chyba, że taka będzie wola Boga.
Dusza ludzka opuszczając ciało odbiera
mu tchnienie życia. Staje przed sądem,
gdzie decyduje się jej los; niebo, piekło
lub czyściec. Samoistność duszy to jej
zdolność do egzystencji bez ciała, do któ-
rego powróci w chwili zmartwychwsta-
nia przy końcu świata.

Dwie władze duszy (rozumna i wolna
wola) działają poprzez mózg znajdując
swoje urealnienie w świecie materialnym.
To dusza myśli i przekazując idee za po-
mocą mózgu. Kiedy mówimy o nieśmier-
telnej ludzkiej duszy, to powinniśmy pa-
miętać, że dotykamy tajemnicy ludzkie-
go ja z jego samoświadomością, wolno-
ścią, myśleniem, miłością, wyobraźnią,
kreatywnością. Spośród wszystkich
stworzeń tylko człowiek ma rozum,
wolną wolę, samoświadomość, możli-
wość refleksji nad sobą samym. Swoimi
myślami może wnikać duchowo w ma-
kro- i mikrokosmos i je poznawać, a tak-
że tworzyć naukę, rozumować, osądzać,
wartościować, tworzyć pojęcia abstrak-
cyjne. Oczywistym znakiem istnienia
pierwiastka duchowego w człowieku jest
również nasza zdolność komunikacji za
pomocą języka, z gramatyką i logiką

myślenia (czego w ogóle nie ma w świe-
cie zwierząt). Co więcej, człowiek nie-
ustannie czyni postęp w nauce, w roz-
woju cywilizacji, natomiast zwierzęta
zawsze czynią to samo i w taki sam spo-
sób. O istnieniu duszy mogą świadczyć
liczne przypadki bilokacji świętych jak i
zjawiska śmierci klinicznej, gdzie „po-
wracający do życia” mogą szczegółowo
opisać wszystko co się działo, pomimo
zaniku fal mózgowych, co dla niektórych
jest symptomem śmierci.

Co 7-9 lat wszystkie atomy ciała ule-
gają wymianie ale to nie oznacza, że sta-
jemy się innymi jednostkami; człowiek
pozostaje jeden i ten sam, jest duchowa
dusza, będąca zasadą jedności. Według
kard. Ratzingera posiadanie duszy ozna-
cza, że człowiek jest chciany, znany i
kochany przez Boga; oznacza bycie stwo-
rzeniem wezwanym przez Boga do
wiecznego dialogu miłości z Nim. Jeżeli
jednak człowiek całkowicie odrzuca to
wezwanie, uporczywie trwa w grzechach
i nie chce, aby Bóg, w swoim Nieskoń-
czonym Miłosierdziu, dokonał cudu ich
przebaczenia, to wtedy takie życie pro-
wadzi do największego nieszczęścia, ja-
kim jest wieczne piekło egoizmu.Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

tematy Boże, kościelne, duchowieństwa,
chrześcijaństwa. Staram się żyć Słowem
Bożym, karmię się sakramentami, pogłę-
biam wiedzę o Bogu, kościele i świecie.
Rozmawiam z Bogiem na modlitwie,
ufam Mu we wszystkim. Uczę się kochać
ludzi jako moich braci jednego Ojca. Za
wszystko dziękuję Bogu i trwam we
wspólnocie Kościoła.

8. Kocham Boga w każdym moim cier-
pieniu łącząc je z Jego cierpieniem ze
wszystkich sił i serca całego w codzien-
nej adoracji. Kocham Boga w codzien-
nym moim życiu.

9. Kocham Boga moją tęsknotą za nim,
ciągłym szukaniem Go w moim sercu,
przytulaniem się do Niego w każdej se-
kundzie mojego życia, gdy jest mi do-
brze, ale szczególnie, gdy jest mi ciężko,
bo wiem, że wtedy jest najbliżej mnie.

11. On – najlepszy Tatuś, godny naj-
większej chwały, obdarza mnie wszelkim
łaskami zanim o tym pomyślę i o to po-
proszę.

12. Kocham Boga w mojej codzienno-
ści, w radościach i smutkach. Kocham Go
w pięknie stworzenia, w słońcu i desz-
czu. Kocham go mimo, że czasem się z
Nim kłócę, bo nie rozumiem Jego woli.
Oddaję mu mój ból i cierpienie. Kocham
go codziennie od nowa, mimo częstych
upadków i odejść ciągle powracam dzię-
ki Jego łasce i czuję się przez Niego ko-
chana tak, jak nie może mnie kochać nikt
na świecie.

13. Kocham Boga jak najtroskliwsze-
go Ojca, jak swojego najlepszego i naj-
wierniejszego Przyjaciela. Powierzam
Mu wszystkie swoje problemy i wiem,
że On mnie nigdy nie zawiedzie. Wielo-
krotnie pomógł mi w sytuacjach, które
wydawały się bez wyjścia. Powierzyłam
całe swoje życie Jego Woli, bo ufam ca-
łym sercem Jego bezgranicznej miłości,
dobroci i niezmierzonej mądrości. Wie-
rzę, że cokolwiek na mnie ześle, czy to
będzie zdrowie, czy choroba, to będzie
to najlepsze dla zbawienia mojego i mo-

„ Apostolstwo œwieckich
w Koœciele Chrystusowym” cz. I

Apostolstwo ludzi świeckich i ich po-
wołanie opiera się na ustaleniach Sobo-
ru Watykańskiego II oraz na adhortacji
apostolskiej Jana Pawła II „Christifide-
les laici”. Adhortacja ta, to jakby instruk-
cja, która naświetla wszystkie sprawy
powołania i misji chrześcijan świeckich.
Pierwszym łącznikiem wszystkich człon-
ków Ludu Bożego jest Chrzest święty,
który włącza człowieka w Chrystusa i
jego Kościół.  Ochrzczony człowiek
wszczepiony w Chrystusa uczestniczy w
urzędzie kapłańskim, prorockim i kró-
lewskim Kościoła. Uczestnictwo to okre

 Beder


