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„Nie ma Go tutaj;
zmartwychwstał” (Łk 24,6)

Pusty grób w Wielkanocny poranek
To dla nas nadzieja życia wiecznego.

Niech Zmartwychwstały Jezus
będzie nadzieją na przyszłość.
Niech prawda pustego grobu

opromieni nasze życie
radością i ufnością,

że z Chrystusem
zmartwychwstałym

wszystko jest możliwe,
nawet zwycięstwo

nad śmiercią.

Niech Zmartwychwstały Chrystus
wleje w Wasze serca nastrój miłości i
serdecznych uczuć do wszystkich lu-
dzi, za których On umarł, zmartwych-
wstał i niech wniesie w Waszą codzien-
ność świąteczny blask wieczności i
umacnia Swoim błogosławieństwem.
Pan, który pokonał śmierć i otworzył
nam bramy życia wiecznego, niech
sprawi, abyśmy obchodząc uroczy-
stość Zmartwychwstania Pańskiego
zostali odnowieni przez Ducha Świę-
tego i mogli zmartwychwstać do no-
wego życia.

Życzy...Redakcja gazetki „Być Bliżej”.

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

  6.W Czwartek Wielkanocny (25.04) w naszym kościele odbędzie się Konwent
Wielkanocny. O godz. 19.30 zostanie odprawiona Msza św. koncelebrowana
przez wszystkich kapłanów dekanatu Katowice Załęże w intencji zmarłych
kapłanów naszego dekanatu oraz o nowe powołania. Zapraszamy wszyst-
kich parafian do udziału w tej Mszy św.

  7.W czwartek (25.04), o godz. 18.00 odprawimy Mszę św. w intencji członków
Żywego Różańca oraz Apostolstwa Dobrej Śmierci.

  8.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.

  9.W przyszłą niedzielę (28.04) obchodzimy jako Święto Miłosierdzia Bożego, rozpoczy-
nające Tydzień Miłosierdzia. Po każdej Mszy św. Będzie można ucałować relikwie św.
Faustyny. Kolekta będzie przeznaczona na Caritas Archidiecezji

10.Informacje dla bierzmowańców:
- Bierzmowanie w naszej parafii odbędzie się 3 Czerwca o godz 18.00.
- I próba przed bierzmowaniem odbędzie się 18 maja (Sobota) o 19.00 w kościele.
- II próba przed bierzmowaniem, z obowiązkową obecnością świadków - 29 maja
  (Środa) o 19.00.
- Nabożeństwo połączone z rachunkiem sumienia i spowiedź dla kandydatów do
  bierzmowania odbędzie się 31 Maja o 19.00 w kościele.
- Kandydatów do bierzmowania i chętną młodzież zapraszamy na spotkanie młodych
  w Lednicy, które odbędzie się z 1 na  2 czerwca.  Tegoroczne hasło Lednickie to: "Wiesz,
  że cię kocham". Jest to wspaniałe spotkanie młodego Kościoła. Kto nie był, koniecznie
  musi być w tym roku. Zapisy u księdza Dawida. Koszt to około 110 zł.

11. Firma Green Office, która wspólnie z Fundacją Pomoc Kościołowi w Potrzebie przepro-
wadzi zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zużyty sprzęt można
składać na placu kościelnym (pod schodami przy wejściu do Biura Cmentarza) w dniach
23-27 kwietnia br., w godz. 8.00 - 12.00. Przychody z Akcji wspomogą zakup sprzętu
medycznego do szpitala na Wybrzeżu Kości Słoniowej w Afryce.

12.W sobotę (27.04) wyjazd całodniowy z parkingu przy Parafii dla dzieci i ich rodzi-
ców do Energylandi. Cało dniowa zabawa w ramach "Warsztatów Bożych" - Grupy,
która będzie się kształtować w naszej Parafii już niebawem. Bliższe informacje i zapisy
w Kancelarii Parafialnej do 25 kwietnia.

12.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 naszego kościoła.



OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE   (21 kwietnia 2019)
  1.W dzisiejszą Niedzielę Wielkanocną Zmartwychwstania Pańskiego o godz.

16.30 odprawimy Nieszpory, które kończą Święte Triduum Paschalne.
  2.Jutro Poniedziałek Wielkanocny (22.04). Porządek nabożeństw będzie taki jak

w niedzielę. W tym dniu kolekta przeznaczona zostanie na Wydział Teologiczny
Uniwersytetu Śląskiego i KUL.

  3.Prawnik dyżuruje we wtorek od godz. 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
  4.W środę (24.04) po wieczornej Mszy św. w salce nr 2 odbędzie się Spotkanie

świąteczne dla członków i sympatyków KIK.
  5.Piątek Oktawy Wielkanocnej nie jest dniem pokutnym.

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (22-28 KWIECIEŃ 2019)
PONIEDZIAŁEK (22.04.2019 r.) - PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
  7.30 - w intencji Moniki Stencel w kol. r. ur., dziękując Bogu za dar życia i otrzy-

mane łaski, prosząc o Boże błog. i opiekę MB oraz dary Ducha Św.
  9.30 - do B.Opatrzności przez wstaw. MB Szkaplerznej w intencji męża Tadeusza z ok.

ur., z podzięk. za otrzymane dary, z prośbą o zdrowie, dary D.Św. i dalsze Boże błog.
11.00 - za + Mariana Błachut o dar życia wiecznego
12.30 - do Opatrzności Bożej w intencji Marii z ok. 80-tych urodzin z podziękowaniem za

otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie oraz błog. dla rodziny (Te Deum)
15.00 - Nowenna do Miłosierdzia Bożego (prowadzi Grupa Miłosierdzia)
17.00 - w intencji Bogu wiadomej, z prośbą o Bożą opiekę
20.00 - w intencji Małgorzaty z ok. ur., z podziękowaniem za dotychczasowe łaski,

z prośbą o Bożą opiekę, błog. i zdrowie
WTOREK (23.04.2019 r.) -  WTOREK WIELKANOCNY
  7.00 1/w intencji Doroty i Andrzeja Miler w kol. r. śl. dziękując Bogu za opiekę,

prosząc o dalsze błog., opiekę MB, dary Ducha Św. i zdrowie
2/za + męża Grzegorza w 8 r. śm. z prośbą o Miłosierdzie Boże
3/w intencji Joachima Laas z ok. ur., z prośbą o zdrowie i opiekę MB Nieusta-

jącej Pomocy oraz w intencji żony Renaty i syna Stefana
4/za + córkę Bożenę w miesiąc po śmierci

  7.30 - Różaniec   
15.00 - Nowenna do Miłosierdzia Bożego (prowadzi Grupa Miłosierdzia)
18.00 - za + ojca Leopolda Bulandrę w 19 r. śm. + mamę Irenę, ++ dziadków: Julię i Wale-

riana oraz Zuzannę i Józefa, + ciocię Wandę, ++ wujków: Tadeusza i Zbigniewa
ŚRODA (24.04.2019 r.) -  ŚRODA WIELKANOCNA
  7.00 1/za++rodz.,++s.: Annę, Jadwigę i Cecylię i ++ b.: Kazimierza, Jana i Stanisława

2/za ++ Pawła, Emilię, Tadeusza, Julię, Jana, Edwarda, Bernarda, Zofię Pła-
czek oraz ++ Bazylego, Julię i Romana Pankiewicz

  7.30 - Różaniec
15.00 - Nowenna do Miłosierdzia Bożego (prowadzi Grupa Miłosierdzia)
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za + Zofię Błachut (od Józefy i Tadeusza Błachut z Bystrej Podhalańskiej)

2/za + Krystynę Bazan w 17 r. śm.
3/za + Krzysztofa Charchuta (od siostry Władysławy i Janusza z Gliwic)

CZWARTEK (25.04.2019 r.) -  CZWARTEK WIELKANOCNY
  7.00 1/za + męża Jerzego Stępnia z ok. imienin oraz ++ z rodziny

2/za ++ rodz. Marię i Ludwika Gołąb,++ braci: Aleksandra, Jana, Stanisława, Józefa
  7.30 - Różaniec
15.00 - Nowenna do Miłosierdzia Bożego (prowadzi Grupa Miłosierdzia)
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu    
18.00 1/w intencji członków Żywego Różańca oraz Apostolstwa Dobrej śmierci

2/za + męża Henryka, córkę Annę, syna Grzegorza Miszkiel
3/w intencji żony Agnieszki i syna Zacharego w dniu ich urodzin, z podziękowaniem

za dotychczasowe łaski z prośbą o Bożą opiekę, błog. i zdrowie dla nich i rodziny
19.30 - Konwent Wielkanocny: Msza Koncelebrowana przez wszystkich kapłanów De-

kanatu za ++ kapłanów dekanatu Katowice-Załęże oraz o nowe powołania

PIĄTEK (26.04.2019 r.) -  PIĄTEK WIELKANOCNY
  7.00 1/w intencji Joanny dziękczynna za szczęśliwy przebieg operacji, z prośbą

o Bożą opiekę i zdrowie oraz wstawiennictwo MB Uzdrowienia Chiorych
2/za + Zbigniewa Klimę i wszystkich ++ lokatorów z ul. Tysiąclecia 23

  7.30 - Różaniec
15.00 - Nowenna do Miłosierdzia Bożego (prowadzi Grupa Miłosierdzia)
17.15 - Nabożeństwo Drogi Światła
18.00 1/za+Helenę Nowak w kol.r.śm.,++Franciszka i Mariannę Nowaków,++Stanisława

i Grzegorza Drabów oraz + Jacka Łosika i ++ z rodziny: Nowaków i Więcławów
2/za + żonę Zuzannę Odrobińską w 4 r. śm.
3/w int.Pawła i Adama z podzięk. B. za otrzymane łaski, z prośbą do Ducha Św.

o szczęśliwe zdanie egz. i wybór drogi życiowej, łaskę zdrowia i opiekę MB dla nich
SOBOTA (27.04.2019 r.) -  SOBOTA WIELKANOCNA
  7.00 1/w int.ofiarodawców i budowniczych naszego kościoła i w int. ks. P.Furczyka

2/w intencji brata Czesława o mocną wiarę, dary Ducha Św., zdrowie, opiekę
MB oraz potrzebne łaski dla całej rodziny

15.00 - Nowenna do Miłosierdzia Bożego (prowadzi Grupa Miłosierdzia)
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za + męża Sylwestra Jokiela w kol. r. śm. ++ z rodziny: Jokiel i Poloczek

oraz ++ z pokrewieństwa
2/za + żonę Grażynę Korcz, ++ dziadków i rodziców z obu stron

NIEDZIELA (21.04.2019 r.) - 2 NDZ.WIELKANOCNA-MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
  7.30 - w intencji Stefanii z ok. kol. r. ur., dziękując Bogu za otrzymane łaski, pro-

sząc o zdrowie i błog. Boże na dalsze lata życia (od córki z rodziną)
  9.30 - w int.Agnieszki i Marcina oraz ich dzieci, z podzięk. Bogu za 10 lat małż., z prośbą

o zdrowie i siły w wychow. dzieci, dary D.Sw. i opiekę MB dla całej rodziny (TD)
11.00 - w int. Renaty i Jerzego w 25r.śl. oraz ich córki Aleksandry w 18r.ur., z podzięk. za d

otychczasowe łaski z prośbą o Bożą opiekę i dary D.Św. dla całej rodziny (TD)
12.30 - w intencji rodzin: Ksiądz, Kocenka, Pacuła, Wodniok, dziekując za dar życia i wszelkie

łaski z prośbą o dalsze oraz o Miłosierdzie Boże i dary Ducha Sw.
16.30 - Uroczyste Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i  zakończenie Nowenny
17.00 - za + Jadwigę Nawotka w 25 r. śm. (od męża i synów)
20.00 - za + żonę Barbarę Grzesiczek w 5 r. śm., + córkę Barbarę w 5 r. śm. (od

rodziców) oraz za + mamę Gertrudę
Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00
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Przykazania Koœcielne

Od 2001 roku obowiązuje nowe sfor-
mułowanie przykazań kościelnych za-
aprobowane przez Stolicę Apostolską.

1.W niedziele i święta nakazane uczest-
niczyć we Mszy świętej i powstrzy-
mać się od prac niekoniecznych.

2.Przynajmniej raz w roku przystąpić
do sakramentu pokuty.

3.Przynajmniej raz w roku, w okresie
wielkanocnym przyjąć Komunię
Świętą.

4.Zachowywać nakazane posty
i wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych, a w okresach pokuty po-
wstrzymać się od udziału w zaba-
wach.

5.Troszczyć się o potrzeby wspólnoty
Kościoła.

„CZAS OFIAROWANY CHRYSTU-
SOWI NIGDY NIE JEST CZASEM
STRACONYM” Jan Paweł II

W niedziele i święta nakazane uczest-
niczyć we Mszy świętej i powstrzymać
się od prac niekoniecznych.

Treść pierwszego przykazania kościel-
nego dotyczy kilku konkretnych pojęć.
Są to: niedziela, święta nakazane, Msza
święta, praca niekonieczna. Urząd Na-
uczycielski Kościoła przypomina swoim
wyznawcom wolę Boga dotyczącą dni
świętych. Tłumaczy na czym polega
świętowanie. Przestrzega przed zeświec-
czeniem i neopogaństwem.

Niedziela – Dzień Pański - z woli Boga
został wyodrębniony jako dzień szczegól-
nie święty. Poucza o tym trzecie przyka-
zanie Boże. Jan Paweł II w Liście Apo-
stolskim „Dies Domini” (O świętowaniu
niedzieli) tłumaczy dlaczego w niedzie-
lę uczestniczymy w Eucharystii i odpo-
czywamy. W niedzielę sam Bóg po 6
dniach pracy odpoczywał. W niedzielę

Chrystus zmartwychwstał i zapowiedział,
że powtórnie przyjdzie w czasach osta-
tecznych. Celebrując niedzielę jako dzień
zmartwychwstania Chrystusa, nie moż-
na zapominać, że również w niedzielę,
50 dni po zmartwychwstaniu Duch Świę-
ty zstąpił na apostołów w postaci ogni-
stych języków. Niedziela jest więc tym
dniem, w którym mamy kontemplować
te doniosłe dzieła Boże i bardziej niż w
jakikolwiek inny dzień pamiętać o zba-
wieniu. Wzorem mogą być pierwsi chrze-
ścijanie, dla których uczestniczenie we
Mszy świętej wiązało się z zagrożeniem
życia, a jednak gromadzili się zawsze
przed wschodem słońca, śpiewali hym-
ny do Chrystusa, słuchali Słowa Bożego
i spożywali Ciało Pańskie.

W niedzielę mamy uczestniczyć we
Mszy świętej. Uczestniczyć – zatrzymaj-
my się na chwilę nad tym pojęciem. Co
ono oznacza ? A może czego nie ozna-
cza ? Uczestniczę wtedy, gdy biorę w
czymś czynny udział. Jeżeli chodzi o
Mszę świętą ten czynny udział dotyczy
skupienia, zaangażowania, rozmodlenia
i przystąpienia do Komunii świętej, oczy-
wiście pod warunkiem, że nie mam grze-
chu, który byłby przeszkodą w godnym
przyjęciu Ciała Chrystusa. Czego nie
oznacza pojęcie „uczestniczenia” ? Chy-
ba każdy mógłby wymienić te zachowa-
nia i styl bycia w kościele, które nie ozna-
czają uczestniczenia w Eucharystii.

Święta nakazane -  to takie dni, w któ-
rych chrześcijanie są zobowiązani pod
grzechem ciężkim (tak jak w niedziele)
do uczestniczenia we Mszy świętej.
Oczywiście wszystkie niedziele to rów-
nież święta nakazane. Oprócz niedzieli
są nimi następujące uroczystości: Świę-
tej Bożej Rodzicielki – 1 stycznia, Obja-
wienia Pańskiego – 6 stycznia, Najświęt-
szego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Cia-
ło), Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
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Sytyk Teresa, Piastów 22
Kubacki Zdzisław, Piastów 16
Krzykawski Kazimierz, Piastów 5
Matula Izabela, B.Chrobrego 9
Błachut Zofia, Piastów 22
Piegsa Magdalena, Tysiąclecia 47
Kokula Krystyna, Tysiąclecia 47
Jaszczuk Marian, B.Chrobrego 9
Kowalczyk Maciej, B.Chrobrego 9

W marcu odeszli do Pana:

Wieczny odpoczynek racz
im daæ Panie. A œwiat³oœæ
wiekuista niechaj im œwie-
ci.. Niech odpoczywaj¹ w
pokoju wiecznym. Amen.

Charchut Krzysztof, Tysiąclecia 29
Kubiszewski Zdzisław, B.Chrobrego 38
Żywiecka Zdzisława, Tysiąclecia 6
Ołdak Jerzy, B.Chrobrego 13

Migawki z ¿ycia naszej parafii

08.04. - O godz. 18.45 rozpoczęła się
katecheza dla dorosłych zatytułowana:
„Nie odrzucać lekkomyślnie Jezusa”. Ks.
Proboszcz w krótkiej konferencji podkre-
ślił, że  Jezus przemieszczając się z miej-
sca na miejsce zapraszał ludzi do pójścia
za Nim. Również my, jako uczniowie
Chrystusa powinniśmy świadczyć o Je-
zusie nie tylko słowem, ale zapraszając
ich do pójścia za Nim: „Chodź i zobacz”.
Następnie uczestnicy spotkania w gru-
pach dyskutowali nt. „Dlaczego w dzi-
siejszych czasach ludzie odrzucają Jezu-
sa?”

09.04. - O godz. 18.45 rozpoczęła się
modlitwa uwielbienia zatytułowana:
„Wszystko jest łaską”. Ks. Dawid przy-
gotował pod rozwagę Ewangelię J 8,21-
30.

W krótkim wprowadzeniu do modlitwy
ks. Dawid podkreślił, że wszystko, co
dokonuje się w nas, co nas rozwija jest
dziełem Boga, czyli łaską. My jesteśmy
jedynie współpracownikami tego Boże-
go działania. Jednak to od nas zależy, czy
jesteśmy otwarci i potrafimy z łaską
współpracować.

10.04. - O godz. 18.45 rozpoczęło się
nabożeństwo do Matki Bożej Uzdrowie-
nia Chorych. Podczas nabożeństwa zo-
stała rozważona konferencja nt. „W Ma-
ryi Duch Św. Objawia Syna Ojca, który

staje się Synem Dziewicy”. Ks. Marek
podkreślił, że Maryja poprzez swoją po-
korę, przygotowana na przyjęcie łaski
Ducha Św. stała się Matką Syna Boga.
W Niej Słowo znalazło mieszkanie, i sta-
jąc się Ciałem daje się poznać ubogim.
Nabożeństwo zakończyło się błogosła-
wieństwem lourdzkim.

11.04. - O godz. 18.45 w kaplicy Św.
Józefa odbyło się spotkanie Diakonii Li-
turgicznej. Wraz z ks. Proboszczem omó-
wiliśmy szczegóły związane z funkcja-
mi poszczególnych osób podczas Tridu-
um Paschalnego.

12.04. - O godz.19.00 w kaplicy Św.
Józefa Duszpasterstwo Małżeństw
uczestniczyło w Mszy Św. w intencji
kwietniowych solenizantów.

Po Eucharystii małżonkowie wraz z ks.
Markiem spotkali się na Agapie. Ks.
Marek przygotował slajdy dotyczące
Krzyża. Omówione zostały również spra-
wy bieżące. Spotkanie zakończyło się
modlitwą.

14.04. - O godz. 16.15 rozpoczęły się
ostatnie w tym roku Gorzkie Żale.

Dziękujemy ks. Markowi za wygłoszo-
ne Kazania Pasyjne. Oby wypływająca z
nich nauka nie została zapomniana wraz
z kończącym się Wielkim Postem, ale
wzbudzała refleksję nad własnym życiem
i jego przemianą.

Bożena S.
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Panny- 15 sierpnia, Wszystkich Świętych
– 1 listopada, Narodzenia Pańskiego –
25 grudnia. Zgodnie z wieloletnią tra-
dycją Kościół w Polsce zachęca do udzia-
łu w liturgii i obchodzenia takich uroczy-
stości i świąt jak: Ofiarowanie Pańskie –
2 lutego, Świętego Józefa – 19 marca,
świętych Apostołów Piotra i Pawła – 29
czerwca, Poniedziałek Wielkanocny,
NMP Matki Kościoła, Niepokalane Po-
częcie NMP – 8 grudnia, Świętego Szcze-
pana – 26 grudnia.

Msza święta – Eucharystia, to źródło,
centrum i szczyt życia Kościoła. To naj-
większy cud, który dokonuje się na
wszystkich Chrystusowych ołtarzach
świata. W czasie Mszy świętej nie tylko
wspominamy to, co dwa tysiące lat temu
wydarzyło się w Wieczerniku i na Gol-
gocie, ale przede wszystkim świętujemy
żywą obecność Zmartwychwstałego po-
śród nas. Podczas przemienienia przy-
chodzi do nas żywy Chrystus, rzeczywi-
ści,e substancjalnie obecny w Mistycz-
nym Ciele i Krwi pod postacią Chleba i
Wina. W czasie każdej Mszy świętej
Chrystus ofiaruje się za nas Ojcu tak jak
ofiarował się na krzyżu, tyle że w spo-
sób bezkrwawy. Do tej najdoskonalszej
ofiary dodajemy nasze cierpienia, modli-
twy, prace i w ten sposób nasze życie
nabiera nowej wartości i głębokiego sen-
su. Msza święta, uczestniczenie w niej
stanowi punkt kulminacyjny niedzieli.
Opuszczenie z własnej winy Mszy świę-
tej w niedziele i święta jest grzechem
śmiertelnym. Kościół poucza, że uczest-
nictwo we Mszy w dni święte jest obo-
wiązkiem, od którego może zwolnić tyl-
ko poważna przeszkoda (np. choroba).

Prace niekonieczne – w dni święte to
wszystkie zajęcia, których nie muszę wy-
konać i obowiązki, których nie muszę
podjąć. Natomiast podjęcie ich czy wy-
konanie obciąża mnie złamaniem przy-
kazania Bożego. Jest to brak miłości i

szacunku do Boga i Jego nakazów. Ko-
nieczne obowiązki zawodowe i obowiąz-
ki stanu wykluczają grzech. Np. dyżur w
pogotowiu, opieka, niesienie pomocy itp.
Poza tymi szczególnymi przypadkami w
niedzielę mamy po prostu odpocząć.
„Odpoczynek jest rzeczą świętą, pozwa-
la bowiem człowiekowi wyrwać się z
rytmu ziemskich zajęć, czasem nazbyt go
pochłaniających i na nowo uświadomić
sobie, że wszystko jest dziełem Bożym”
- Jan Paweł II.

Treść pierwszego przykazania kościel-
nego przynagla do oddania Bogu tego,
co Mu się należy. Bóg jest Panem wszyst-
kich dni, jednak niedzielę wybrał i szcze-
gólnie uświęcił. Dlatego w tym świętym
dniu porzućmy wszystkie zajęcia i bie-
gnijmy na spotkanie ze Zmartwychwsta-
łym. Każda Msza święta jest zapowiedzią
tej uczty, którą dla nas Bóg przygotował
w niebie. Zaproszenie Zbawiciela przy-
nagla, by dni święte święcić zgodnie z
Jego wolą. B.R.

Kwietniowa katecheza doros³ych
W drugi poniedziałek miesiąca odbyła

się katecheza dorosłych, już po raz siód-
my. Tym razem temat brzmiał „Nie od-
rzucać lekkomyślnie Jezusa”. Ksiądz
Proboszcz posłużył się fragmentem z
Ewangelii Janowej o pierwszych
uczniach Chrystusa. I my mamy prowa-
dzić kogoś do osobistego spotkania z Je-
zusem, tak jak uczynił to Filip, mówiąc
do Natanaela „Chodź i zobacz”.

W grupach zastanawialiśmy się nad
pytaniem, dlaczego dzisiaj ludzie od-
rzucają Jezusa. Zwrócono uwagę
przede wszystkim na następujące po-
wody:
• nieznajomość Jezusa, brak relacji z Nim,
• wiele fałszywych przekazów dotyczą-

cych Jezusa,
• stawianie wymagań przez Jezusa,
• dobrobyt, materializm,
• lenistwo, wygodnictwo,
• oddziaływanie zlaicyzowanego środo-

wiska,
• zagubienie, chaos,
• negatywne informacje mediów

o Kościele,
• złe świadectwo wierzących, słaba

ewangelizacja.

W „zadaniu domowym” postawiono
problem „Kim dla Ciebie jest Jezus
Chrystus?” Oto odpowiedzi:
- Bogiem, który z miłości do mnie stał

się człowiekiem,
- Jest Zbawicielem, który oddał za mnie

swoje życie,
- Zwyciężył śmierć i szatana,
- Kocha mnie, mimo moich słabości,
- Odpuszcza mi moje grzechy,
- Jest głową mojego ukochanego

Kościoła,
- Pozostawił mi Siebie w Eucharystii

i Słowie Bożym,
- Jest najlepszym przyjacielem 

i obrońcą,

- Dał mi Swoją Matkę za moją Matkę ,
- Jest moim nauczycielem,przewodni-

kiem, doradcą i powiernikiem,
- Jest dla mnie drogą prowadzącą do

Boga Ojca,
- Jezus towarzyszy mi zawsze i wszędzie,
- Jezus jest dobrem nieskończonym, w

Którym pokładam nadzieję, Któremu
ufam i powierzam codzienne sprawy
mojej rodziny, naszego kraju i całego
świata,

- Modlitwą -rozmową z Nim rozpoczy-
nam każdy dzień mojego życia, by nie
pobłądzić  na bezdrożach doczesności,

- Jezus jest Jedynym, Który  nigdy nie
zawodzi, Którego interesują wszystkie
moje sprawy. Obdarza mnie pokojem
i zaspokaja moje pragnienia miłości,

- Jest bezustannie mnie wspomaga, pro-
stuje ścieżki mojego życia,

- Jest lekarzem mego serca, duszy, umy-
słu, ciała gdy  jednoczy się ze mną
w Eucharystii,

- Pan  Jezus przemawia do mnie w ci-
szy mojego serca i obdarowuje świę-
tymi natchnieniami,
Jezus Chrystus jest dla mnie Drogą,

Prawdą i Życiem. Droga za Jezusem jest
trudna, niejednokrotnie tak ciężka, że
wydaje mi się ponad moje siły,ale idę 
umocniona Jego łaską, stając w prawdzie,
że jestem grzesznikiem, którego Jezus tak
umiłował, że życie za mnie oddał, abym
mogła przebywać z Nim całą wieczność.

Zapraszamy na kolejne spotkanie,
które odbędzie się 13 maja. Temat
„Człowiek napełniony Duchem Pań-
skim”.
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