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Łaska Boża jest do zbawienia
koniecznie potrzebna.

Pan Jezus powiedział: „…beze Mnie
nic nie możecie uczynić” (J 15,5).

Bóg z miłości powołał człowieka do
życia i stworzył go na Swój obraz o po-
dobieństwo. Obdarzył go godnością
dziecka i nieustannie obdarza łaską.
Łaska jest darmowym darem Bożej mi-
łości. Z Katechizmu Kościoła Katolickie-
go dowiadujemy się, że ŁASKA UŚWIĘ-
CAJĄCA jest darem, stałą i nadprzyro-
dzoną dyspozycją udoskonalającą duszę,
by uzdolnić ją do życia z Bogiem i do
działania mocą Jego miłości (KKK
2000).

Człowiek jednak przez swoje grzechy
oddala się od Boga, odrzuca Jego łaski i
schodzi z drogi prowadzącej do zbawie-
nia. Święty Augustyn powiedział: „Bóg
stworzył cię bez ciebie, ale nie zbawia
cię bez ciebie” (KKK 1847).

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.

W listach do Efezjan św. Paweł poucza:
„Łaską, bowiem jesteście zbawieni przez
wiarę!  A to pochodzi nie od was, lecz
jest darem Boga” (Ef 2,8).

Z tego, jak wykorzystaliśmy łaskę, którą
każdy z nas otrzymał, będziemy sądzeni.

Trzeba się modlić o łaskę Bożą, szano-
wać ją, unikać sposobności do grzechu,
każdego grzechu, a zwłaszcza ciężkiego.
Trzeba się starć, by przez dobre uczynki,
modlitwę oraz częste i godne przyjmo-
wanie sakramentów świętych pomnażać
i umacniać w sobie łaskę uświęcającą.

D.M.

  7.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 nabożeństwo. 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. Po Eucharystii spotkanie Bractwa Adoracji w salce nr 1.

  8.W czwartek (4.04), po Mszy św. wieczornej odbędzie się spotkanie Nadzwy-
czajnych Szafarzy Komunii św.

  9.W piątek o godz. 17.00 zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież oraz rodziny na Mszę
św. pierwszopiątkową. Wcześniej o godz. 16.30 spowiedź św. dla dzieci i młodzieży.
Podczas Mszy św. rozważymy konferencję nt. Dziękczynienie. „Ty wiesz, czego żąda
Miłość- jednej tylko rzeczy, to jest wzajemności...” Kolekta zbierana w czasie Mszy św.
będzie przeznaczona na biedne rodziny.

10.W piątek (5.04) odbędzie się procesja Drogi Krzyżowej ulicami naszego osiedla. Dro-
gę Krzyżową rozpoczniemy w kościele MB Piekarskiej na Tysiącleciu Górnym, po wie-
czornej Eucharystii (ok. godz. 18.45). Przejdziemy: Al. Księżnej Jadwigi Śląskiej aż do
B.Chrobrego, następnie do ronda Sybiraków i ul. Tysiąclecia, do ronda K.Stryji i Mieszka
I aż do kościoła Podwyższenia Krzyża św. i MB Uzdrowienia Chorych na Tysiącleciu
Dolnym. Drogę Krzyżową zakończymy wspólnym Apelem Maryjnym (ok. godz. 21.00).

11. W sobotę zapraszamy na Mszę św. w intencji wszystkich czcicieli Niepokalanego
Serca NMP, którą odprawimy o godz. 7.00. Po Mszy św. Nabożeństwo do MB.

12.W sobotę (6.04) o godz. 16.00 Msza św. chrzcielna oraz w intencji dzieci ob-
chodzących I rocznicę Chrztu św.  Rodziców i chrzestnych zapraszamy na ka-
techezę w czwartek o godz. 18.45 do salki nr 2.

13.Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na ogrzewanie naszego kościoła.
14.W dniach 1-3 kwietnia odbędą się rekolekcje dla uczniów szkół podstawo-

wych nr 58 i 66. Odmienna formuła przewiduje, że w poniedziałek i wtorek
zajęcia odbywają się w szkołach, zaś w środę uczniowie będą uczestniczyć we
mszy i koncercie ewangelizacyjnym w kościele (SP 66 o 8:30, SP 58 o 10:30).

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).

16.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 budowę cmentarza.

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   (31 marca 2019)
 1. 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.

  2.W dzisiejszą niedzielę (31.03), po każdej Mszy św., w salce nr 1 można nabyć świece
„Paschaliki Wielkanocne-Caritas”  oraz kartki świąteczne.
  3.W czasie Wielkiego Postu w kościele są przygotowane kosze, do których można skła-

dać żywność o dłuższym terminie ważności . Żywność przekażemy biednym.
  4.W okresie Wielkiego Postu została uruchomiona Poradnia Duchowa. Chcemy umoż-

liwić rozmowę z kapłanem na temat modlitwy, rozwoju życia wewnętrznego, problemów
w relacji z Bogiem itp. Nie chodzi o kolejną okazję do spowiedzi czy dyżur kancelaryjny,
ale możliwość uzyskania rady w sprawach duchowych. Ksiądz będzie do dyspozycji w
każdą sobotę Wielkiego Postu od godz. 19.00-20.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.

  5.W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.
  6.W poniedziałek o godz. 16.30 odbędzie spotkanie Zespołu Charytatywnego.

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy pragną służyć wśród naszych chorych
oraz zajmować się celami charytatywnymi w naszej wspólnocie parafialnej.

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (01-07  KWIECIEŃ 2019)
PONIEDZIAŁEK (01.04.2019 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za dusze w czyśćcu cierpiące (intencje ze skarbonki)

2/za + ks. Franciszka Blachnickiego i + ks. Jana Machy - o rychłą beatyfikację
  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + mamę Annę Pielesz w 9 r. śm., + ojca Józefa, + brata Jana

oraz ++ dziadków: Myśliwiec i Pielesz
2/w intencji Bożeny Stencel w kol. r. ur., dziękując Bogu za dar życia i otrzy-

mane łaski, prosząc o Boże błog. i opiekę MB oraz dary Ducha Świętego
WTOREK (02.04.2019 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/do Miłosierdzia Bożego o wieczne zbawienie dla ++ Wiktora i Jadwigi Maroń

oraz przodków z rodziny: Maroń i Kupka
2/za ++ Zygmunta, Wiesławę i Andrzeja Curyło

  7.30 - Różaniec   
18.00 1/za ++ rodziców: Zofię i Stanisława, + brata Zbigniewa oraz + męża Kazimierza

2/za ++ rodziców: Edytę i Huberta Wójcików
3/za ++ Irenę i Wacława, Monikę i Stanisława, Annę i Wilhelma oraz + Hen-

ryka o spokój ich duszy
18.45 - Modlitwa uwielbienia
ŚRODA (03.04.2019 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/do Ducha Św. o łaskę wiary w pewnej intencji

2/za + Zofię Błachut (od Józefy Wójtowicz z Bystrej Podhalańskiej)
  7.30 - Różaniec
  8.30 - Msza św. na zakończenie rekolekcji dla uczniów Szkoły Podstawowej  nr 66
10.30 - Msza św. na zakończenie rekolekcji dla uczniów Szkoły Podstawowej nr  58
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za ++ rodziców: Wilhelma i Małgorzatę Król, ++ szwagrów: Henryka, An-

drzeja i Dariusza oraz + Sylwię Gaweł
2/za + Wacława Piątkowskiego w kol. r. śm.
3/intencja wolna

CZWARTEK (04.04.2019 r.) - Dzień powszedni
  7.00 - za + mamę Marię Piekarską w 27 r śm., + ojca Franciszka, ++ brata, bra-

tową i bratanka oraz + ciocię Halinę Wolską
 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 i Bractwa Adoracji oraz ich rodzin     

2/za + męża i ojca Zbigniewa Wojtowicza w 3 r. śm.
3/za + Bolesława Janik (od sąsiadów z ul. Mieszka I 1)

PIĄTEK (05.04.2019 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + Erykę Cholewa, + Tadeusza Cholewę i + Piotra Cholewę

2/intencja wolna
3/intencja wolna
4/intencja wolna

 7.30 - Różaniec         

17.00 - Msza św. szkolna,  do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin, w intencji
młodzieży i bierzmowańców

ok. 18.45 Droga Krzyżowa ulicami osiedla z kościoła MB Piekarskiej na Górnym
Tysiącleciu do naszego kościoła

SOBOTA (06.04.2019 r.) - Dzień powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/w intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

2/wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy nasze i całego świata
16.00 - Msza św. Chrztów: Będkowski Michał, Tymoteusz Kulejewski, Kotkiewicz Han-

na, Drogosz Agata, Skórski Bartosz, Grzech Piotr, Ząbkowska Hanna, Bubrowska
Julia, Bartlińska Nadia, Skowrońska Jessica, Wójcik Samir, oraz w I rocz. sakra-
mentu Chrztu: Serafin Bruno, Bartke Alicja, Kempa Maria

17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu  
18.00 1/za + Karola Wajnoch w 2 r. śm.

2/za ++ rodziców: Katarzynę i Jana, + męża Henryka Szwajcowskiego, ++ siostry:
Mariannę, Janinę, Honoratę i Helenę, ++ braci: Stanisława, Władysława i Tadeusza,
++ bratowe, ++ szwagrów oraz + Krystynę Włodarczyk i +Jana Borgiasza

NIEDZIELA (07.04.2019 r.) - V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
  7.30 - w intencji Marii i Ryszarda z ok. 41 r. śl. z podziękowaniem za dotychcza-

sowe łaski, z prośbą o Bożą opiekę. błog. i zdrowie na dalsze wspólne lata
  9.30 - za ++ Teofila, Joannę i Elżbietę Erenfeld
11.00 - dziękczynna z ok. 50-lecia śl. Krystyny i Romualda Schmid oraz z ok. 75-lecia ur.

Romualda, z prośbą o Bożą opiekę, zdrowie i błog. na dalsze wspólne lata
12.30 - w intencji Aleksandry z ok. 18 r. ur., z prośbą o Bożą opiekę, błog. i dary Ducha Św.
16.15 - Gorzkie Żale z kazaniem  pasyjnym
17.00 - intencja wolna
20.00 - za + Zofię Błachut (od bratowej Marii Serednickiej)

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00
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Moje ¿ycie duchowe

  Już, jako mała dziewczynka uwielbia-
łam chodzić do kościoła. Czułam jakąś
wielką potrzebę bycia na Eucharystii, czy
też innych nabożeństwach. Pamiętam jak
będąc na wakacjach u dziadków codzien-
nie biegałam z babcią na Mszę św., i nie
mogłam doczekać się momentu, kiedy
będę mogła przyjmować Pana Jezusa tak
jak ona. Wraz z kuzynem bawiliśmy się
w „odprawianie mszy” - to była najlep-
sza zabawa. Nasze starsze rodzeństwo
wypiekało wraz z dziadkiem podpłomy-
ki, które miały służyć, jako komunikan-
ty ? Ja z moimi lalkami i młodszym bra-
tem zasiadaliśmy na krzesełkach, a ku-
zyn, jako „ksiądz – odprawiał” ?.  Jesz-
cze wtedy zupełnie nie wiedziałam, dla-
czego tak bardzo tego pragnę. Te pragnie-
nia wraz z moim dojrzewaniem pogłę-
biały się. W moim młodym życiu miało
miejsce wiele trudnych doświadczeń,
których nie rozumiałam, i wtedy pojawia-
ło się wiele pytań, rozmów i poszukiwań
Pana Boga. Dziecięca wiara dojrzewała,
aż doprowadziła mnie do rzeczywistego
doświadczenia Boga - wprowadziła w
życie duchowe. Zrozumiałam, że Eucha-
rystia jest centrum mojego życia. Kiedy
natrafiłam na Psalm 139 (mój ulubiony)
dotarło do mnie, że wszystkie moje pra-
gnienia bycia blisko Pana Boga nie były
moimi pragnieniami, ale to On zapragnął
mnie pierwszy. Zrozumiałam również, że

zostałam przeprowadzona przez te
wszystkie trudne doświadczenia po to,
aby jeszcze bardziej zjednoczyć się z
Chrystusem, aby stać się silną. Stopnio-
wo dochodziłam do tego, że chciałam
każdego dnia być blisko Jezusa i na nowo
Go poznawać. Podjęłam lekturę Pisma
Św. Każdy dzień rozpoczynałam od czy-
tania i rozważania fragmentu Ewangelii.
Zaczęłam coraz bardziej wchodzić w
żywą relację osobową z Bogiem i głę-
biej odkrywać dar Bożej miłości. Nabie-
rałam coraz większej ufności, zawierze-
nia i wolności wewnętrznej. Odkrywa-
łam, że życie duchowe w sferze uczuć
oznacza nie tylko pocieszenie, radość i
pokój, ale też momenty strapienia, zwąt-
pienia, czy też cierpienia. Jednak uczy-
łam się przeżywania ich w jedności z cier-
piącym Chrystusem. Moje życie stało się
nieustannym poszukiwaniem, zaczęłam
angażować się w życie Kościoła, gdyż
zrozumiałam, że życie duchowe urzeczy-
wistnia się jedynie w żywej wspólnocie
Kościoła. Życie duchowe jest nieodłącz-
ne w mojej codzienności, ono tę codzien-
ność przenika. Staram się nieść Chrystu-
sa i świadczyć o Nim wszędzie tam gdzie
przebywam.

Jestem szczęśliwa, że w mojej drodze
towarzyszą mi mąż i córka. Jest to naj-
piękniejsza z dróg – droga miłości do
świętości, droga prowadząca do domu
naszego Ojca. To jest cel naszej wspól-
nej wędrówki tu na ziemi.

Nieznański Lesław, Tysiąclecia 41
Kozerska Eleonora, Tysiąclecia 19
Konopczyński Ryszard, B.Chrobrego 13
Broda Elżbieta, Tysiąclecia 4
Janik Bolesław, Mieszka I 1
Sorek Jan, Tysiąclecia 35
Dumińska Eudokia, Piastów 7
Augustyn Marzanna, Mieszka I 11
Rzeżucha Alina, Piastów 18
Muc Halina, B.Chrobrego 37
Smolak Stanisław, B.Chrobrego 13

W lutym odeszli do Pana:

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

Chojnacka Kazimiera, Tysiąclecia 4
Dyzia Włodzimierz, Mieszka I 5
Wysocka Danuta, Piastów 5
Krysiak Jadwiga, Tysiąclecia 78

Bożena S.
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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

19.03. – O godz. 18.00 została odpra-
wiona Msza św. w intencji ks. probosz-
cza Józefa z okazji urodzin i imienin.
Życzenia w imieniu wszystkich parafian
złożyli przedstawiciele wspólnoty, a tra-
dycyjnie pani Ola dedykowała Solenizan-
towi „laurkę życzeń”.

Pamiętajmy każdego dnia w naszych
modlitwach o ks. Proboszczu. Dziękuj-
my Bogu za dar Jego życia i powołania
do naszej wspólnoty oraz prośmy dla
Niego o potrzebne łaski.

20.03. – O godz. 18.45 w salce nr 1
został wyświetlony film pt. „Życie Jezu-
sa” (cz. IV „Męka i Śmierć na Krzyżu”)

21.03. – O godz. 18.45 w salce nr 2
odbyło się spotkanie Duszpasterstwa
Mężczyzn Św. Józefa z ks. Marcinem.

W tym samym dniu, w kaplicy Św. Jó-
zefa odbyło się spotkanie Diakonii Sło-
wa, na którym wraz z ks. Proboszczem
omawialiśmy przygotowania do posługi
podczas Triduum Paschalnego.

22.03. – O godz. 19.00 w sali Św. Jana
Pawła II Duszpasterstwo Małżeństwa
wraz z ks. Markiem uczestniczyło w ko-
lejnym spotkaniu „Małżeńskiego Kursu
Alfa”. Podczas spotkania rozpatrywali-
śmy temat: „Moc przebaczenia”. To bar-
dzo cenne spotkanie dla każdego z
uczestników, szczególnie w czasie Wiel-
kiego Postu, kiedy powinniśmy pracować
nad przemianą swojego życia.

Drodzy Małżonkowie, dopiero, gdy
małżonkowie zastanawiają się nad obec-
nością Chrystusa w swojej więzi, poja-
wia się szansa na odkrycie łaski Sakra-
mentu Małżeństwa. Dlatego zachęcam
Was do uczestnictwa w naszych spotka-
niach w II i IV piątek miesiąca o godz.
19.00. Bliższe informacje u naszego opie-
kuna ks. Marka Wachowiaka. Bożena S.

Do grona osób piszących do naszej
parafialnej gazetki trafiłam w 2009
roku, kiedy zostałam poproszona o
napisanie artykułu nt. „Moje spotka-
nie z Chrystusem podczas adoracji”.
I to był można powiedzieć początek
nowej przygody z Jezusem przez sło-
wo pisane. Jednak wiedziałam, że
Pan Bóg powołując mnie do tego,
abym dzieliła się słowem z innymi,
wzywa mnie do jeszcze głębszego
poszukiwania, poznawania i odkry-
wania Jego samego. Kiedy mam do
napisania artykuły o tematyce teolo-
gicznej, nauk Kościoła itp. muszę
sama najpierw zapoznać się z treścią
i ją zrozumieć, by przekazać ją czy-
telnikom.

W ten sposób sama rozwijam się
duchowo. Wiem, że bez pomocy
Ducha Świętego byłabym nędznym
„narzędziem”. Jednak wszystko
mogę w Tym, który mnie umacnia.

Bożena S.
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„ Apostolstwo œwieckich
w Koœciele Chrystusowym” cz. II

Adhordacja ukazuje wiele problemów
we współczesnym świecie. Świat jest roz-
darty nienawiścią i wojnami. Wstrząsa-
ny terroryzmem i konfliktami. Nękany
wyścigiem zbrojeń i cywilizacją śmier-
ci. Deptana jest w świecie godność oso-
by ludzkiej. Gwałcone są jej podstawo-
we prawa.  Zagrożone jest życie od po-
częcia do naturalnej śmierci. Wielu osób
ogarnęła obojętność religijna i ateizm.
Wielu uległo zeświecczeniu, poddając się
wirowi materializmu i wygód życia do-
czesnego. Człowiek zafascynowany, ga-
dżetami postępu technicznego, niejedno-
krotnie porzuca  Boga, a na jego miejsce
wprowadza bóstwa materializmu i róż-
nych uzależnień też od cywilizacyjnych
wytworów. Świat obecny stał się sceną
wielkich problemów, ale nie jest bezna-
dziejny. Człowiek mając wszystko i do-
brobyt nie jest szczęśliwy. Miotany jest
niepokojem, strachem, stresem i ciągłym
poszukiwaniem czegoś do końca nie-
określonego.

Człowiek współczesny jest narażony na
potężne  wpływy medialne  w sposób
wstrząsowy, gdzie propaguje się różne
wynaturzenia, odbiera się godności czło-
wiekowi, a często przypisuje się  ją zwie-
rzętom, czy przyrodzie.  Jednak z duszy
człowieka nie dało się wymazać Bożego
Ducha – sacrum. Chociaż człowiek jest
poddany różnym zniewoleniom pragnie
poszanowania swojej godności. Do takie-
go świata Chrystus wzywa ludzi świec-
kich, by nie trwali w bezczynności, ale
zaangażowali się w sprawy doczesne,
które czekają na ich skuteczną interwen-
cję, z której ma powstać odnowienie
świata inspirowana  duchem Ewangelii.

Katolicy świeccy swoim zaangażowa-
niem mają uświęcać świat, eliminować z
niego zło, nadając sprawom świeckim
wymiar Boży. Katolicy świeccy powinni
dbać o uświęcenie świata w różnych dzie-

dzinach swego życia. Wszystkie uczyn-
ki, modlitwy i apostolskie przedsięwzię-
cia, życie małżeńskie i rodzinne, codzien-
na praca, wybory do władz rządowych,
parlamentu i samorządów, wypoczynek
ducha i ciała, utrapienie życia, cierpliwe
ich znoszenie, w duchowej ofierze są
miłymi Bogu przez Jezusa Chrystusa.
Ofiara Krzyża ludzi świeckich jest uko-
ronowaniem ofiary w eucharystycznym
obrzędzie w raz z Ofiarą Ciała Pańskie-
go.

Katolicy świeccy pełnią też swoje ka-
płaństwo przez przyjmowanie sakramen-
tów, modlitwę, dziękczynienie, świadec-
two życie, zaparcie się siebie i czynną
miłość. Katolicy świeccy mocą swego
kapłaństwa powszechnego mogą w nad-
zwyczajnych okolicznościach udzielać
chrztu, przewodniczyć modlitwom litur-
gicznym, rozdzielać Komunię świętą,
sprawować posługę słowa Bożego. Funk-
cję kapłańską wierni świeccy spełniają
także  w małżeństwie i rodzinie czyli
domowym sanktuarium Kościoła, jeżeli
dla siebie nawzajem i dla dzieci są współ-
pracownikami łaski i świadkami wiary.
W skali społecznej chrześcijanie świec-
cy uczestniczą w pasterskiej funkcji
Chrystusa, rozwijając naukę, technikę,
kulturę, cywilizację, przekształcając
świat i podporządkowują go dobru czło-
wieka. Chrystus przyszedł na świat po to,
aby służyć,  tak samo Kościół, jako kato-
licy świeccy swoją pasterską funkcję re-
alizuje w formie służenia światu i jego
potrzebom.

MYŚLI SŁUGI BOŻEGO
KS. JANA MACHY
(1914 - 1942)

O Opatrzności Bożej:
Wprawdzie zamiary boże są dla nas

często niezrozumiałe, lecz pochodzi to
stąd, że my patrzymy tylko na chwilę
obecną i chcemy by ona była dla nas ko-
rzystną. Bóg zaś obejmuje swoją opatrz-
nością całe nasze życie i wieczność
naszą, by nam ułatwić osiągnięcie osta-
tecznego celu.

O wychowaniu:
Rozumni rodzice muszą odmawiać

dzieciom wielu rzeczy, których te w dzie-
cinnej swej nierozwadze natrętnie się
domagają i żądają. Tak też bóg odmawia
nam wielu żądz serca, bo szkodzić nam
nie chce.

O niebie:
O czym może myśleć więzień zamknię-

ty za grubą kratą? O wolności. O czy
myśli człowiek, wyrwany z własnej oj-
czyzny i przeniesiony na grunt obcy? O
kraju swoim, o domu rodzinnym. O
czymże powinien myśleć każdy czło-
wiek, który przecież lepszą swą cząstkę
– duszę – wziął z nieba? – O niebie. Nie-

bo to nasza prawdziwa ojczyzna, to na-
sze dziedzictwo.

O rachunku sumienia:
Żaden lekarz nie zaradzi skutecznie

chorobie, jeżeli nie zbada jej przyczyn;
żaden ogrodnik nie oczyści ogrodu od
zielska, jeżeli nie sięgnie do jego korze-
ni. Nie wystarczy zatem przy rachunku
sumienia na tym tylko poprzestawać co
samo nam w oko wpada. Ażeby pozbyć
się grzechów na zawsze dotrzyjmy do
gruntu i poznajmy, skąd pochodzą i co
jest ich przyczyną.

O wierze:
Bądźmy szczerzy wobec siebie samych,

a znajdziemy dwa nieszczęścia, na które
w głównej mierze choruje dziś nasze
chrześcijaństwo: nasze chrześcijaństwo
zbyt często i za bardzo staje się bezmyśl-
nym przyzwyczajeniem oraz jest chrze-
ścijaństwem niedzielnym. Rozdźwięk
między religią i życiem, to zadowolone i
niewymagające chrześcijaństwo niedziel-
ne.

O rodzinie:
Chrystus jest królem życia rodzinnego.

Stare przysłowie mówi: Wybierasz się w
podróż, pomódl się raz; wypływasz w
morze, pomódl się dwa razy; zamierzasz
zawrzeć związek małżeński, to pomódl
się sto razy.

Modlitwa o beatyfikację:
Wszechmogący Boże, źródło męstwa

i miłosiernej miłości, który powołujesz
wybrane sługi do szczególnego naśla-
dowania ofiary Twego Syna Jezusa
Chrystusa, spraw prosimy, aby Twój
sługa, kapłan Jan, który za życia peł-
nił dzieła miłosierdzia, a w swojej
śmierci złożył ostateczną ofiarę wier-
ności, został mocą Ducha Świętego
włączony w poczet błogosławionych,
Który żyjesz i królujesz przez wszyst-
kie wieki wieków. Amen.
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