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MATKA,
MAMA,
MAMUSIA
Dzień Matki to jedno z tych nielicznych

świąt, które obchodzone  jest niemal we
wszystkich kulturach świata. Różne są
daty, różny sposób obchodzenia, ale cel
jest jeden – docenienie wszystkich Mam
świata za ich ogromny trud włożony w
wychowanie swych dzieci. Warto pamię-
tać, że to w dużym stopniu właśnie od
nich zależy, jak będzie wyglądała hierar-
chia wartości kolejnych pokoleń.

Warto poznać historię tego święta, a jest
ona rzeczywiście długa. Według wielu
źródeł sięga czasów starożytnego Egip-
tu, gdzie czczono boginię Izydę uzna-
waną jako matkę króla Horusa za wzór
dobrej matki. Również w starożytnej
Grecji czczono matki – boginie będące
symbolem płodności i urodzaju.

W bardziej współczesnych czasach zna-
ny był angielski zwyczaj nazywany „Nie-
dzielą u Matki”, kiedy to nawet dorosłe
dzieci przyjeżdżały do swoich rodzicie-
lek, by wspólnie spędzać czas. Aby im
to umożliwić ówcześni pracodawcy da-
wali wszystkim dzień wolny, a córki przy-
woziły ze sobą specjalnie przygotowane
ciasto.

Historia obchodów Dnia Matki w Sta-
nach Zjednoczonych wiąże się ze spo-
łecznym działaniem kilku kobiet, a
zwłaszcza Anny Jarvis która prowadziła
kampanię na rzecz docenienia matczynej

pracy. W efekcie Kongres USA w 1914r.
uznał to święto za święto narodowe, co
wiąże się miedzy innymi z wywieszaniem
w ten dzień flagi.

Niestety dość szybko stało się ono świę-
tem komercyjnym, które często sprowa-
dzało się do przesłania Mamom okolicz-
nościowych kartek bądź kupna prezen-
tu, a nie do realnego pokazania szacun-
ku i uznania.

W Polsce Dzień Matki obchodzimy od
ponad stu lat. Piękne jest to, że data 26
maja łączy się z całym miesiącem po-
święconym Matce Bożej. Pamiętajmy
więc w tym dniu także o naszym wzorze
macierzyństwa.

Kochane Mamy! W dniu waszego
święta chcemy Wam gorąco podzięko-
wać za wszystkie nieprzespane noce,
za każdą chwilę poświęconą nam –
Waszym małym, ale także całkiem do-
rosłym dzieciom. Obiecujemy, ze za-
wsze będziecie dla nas najważniejsze i
nawet jeśli los rzuci nas w dalekie stro-
ny, w naszych modlitwach będziecie
zawsze na pierwszym miejscu. AP
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odprawimy Mszę św. w intencji kapłanów z naszej parafii.
  6.W czwartek (30.05), po Mszy św. wieczornej odbędzie się spotkanie Nadzwy-

czajnych Szafarzy Komunii św.
  7.Od piątku rozpoczynamy nowennę przed Uroczystością Zesłania Ducha św.
  8.W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. Zapraszamy na Mszę św. w in-

tencji wszystkich czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, którą
odprawimy o godz. 7.00. Po Mszy św. Nabożeństwo do Matki Bożej.

  9.W sobotę (1.06) o godz. 16.00 Msza św. chrzcielna oraz w intencji dzieci ob-
chodzących I rocznicę Chrztu św. Rodziców i chrzestnych zapraszamy na kate-
chezę w piątek o godz. 18.45 do salki nr 2.

10.W przyszłą niedzielę (Pierwsza niedziela miesiąca) po Mszy św. o godz. 11.00
zostanie udzielone specjalne błogosławieństwo dla matek oczekujących po-
tomstwa. Również w inne dni istnieje możliwość takiego błogosławieństwa po
uprzednim poinformowaniu kapłana.

11. Informacje dla bierzmowańców:
- 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.  Szczegóły u księdza
  Dawida. Koszt to około 110 zł.

12.Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje mszalne, które kapłani odprawią
w czasie urlopu w lipcu i sierpniu.

13.W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby Archidiecezji.

14.Zapraszamy wszystkich chętnych pielgrzymowiczów do zapisywania się na pieszą,
parafialną pielgrzymkę na Jasną Górę. Rozpocznie się ona tradycyjnie w pierw-
szy weekend wakacji. Od 22.czerwca (Sobota) do 25. czerwca (Wtorek). Szcze-
gółowy plan pielgrzymki na plakatach z tyłu kościoła i stronie internetowej para-
fii. Jak rok temu będzie możliwość dojazdu autokarowego w ostatnim dniu na
Drogę krzyżową i Eucharystię (25.06). Zapisy w kancelarii.

15.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
dzisiaj na Misjonarzy.



OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE   (26 maja 2019)
  1.Zapraszamy na nabożeństwa majowe, które odprawiamy w dni powszednie

o godz. 17.30, a w niedziele o godz. 16.30.
  2.Dzisiaj kończymy Misje św. Dziekujemy O.Andrzejowi i O.Włodzimierzowi

za głoszone Słowo Boże.
  3.Dzisiaj ok. 17.00 zapraszamy wszystkich parafian na powitanie powracających

pielgrzymów z Piekar Śl. Nie zapomnijmy o kwiatach dla nich.
  4.W poniedziałek, wtorek i środę przypadają dni modlitw o urodzaje, noszące

w Polsce nazwę Dni Krzyżowych. W te dni gromadzimy się na modlitwie przy
Krzyżu Misyjnym o godz. 17.30.

  5.W czwartek (30.05), 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. Również o godz. 18.00

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (27 MAJ - 02 CZERWIEC  2019)

PONIEDZIAŁEK (27.05.2019 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + brata Jurka w 8 r. śm. jego ++ rodziców: Małgorzatę i Józefa

oraz ++ pokrewieństwo z rodziny Świerczyńskich
2/za ++ Hannę i Oskara Froelichów i ++ z rodzin: Froelichów, Grabowskich,

Jasińskich i Malskich
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo majowe
18.00 1/za + Stanisława Franiaka w 1 r. śm i ++ synów: Zbigniewa, Leszka,+ córkę Jadwigę

2/ za + mamę Karolinę Turek z ok. Dnia Matki
3/do Trójcy Przenajświętszej, za wstaw. MB Nieust.Pom. w intencji Marii, Heleny

i Jerzego, Marianny i Jana oraz ich pokr., dziękując Bogu za wszelkie otrzymane
łaski z prośbą o błog. na dalsze lata życia, zwłaszcza o dar zdrowia

WTOREK (28.05.2019 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za ++ rodziców: Huberta i Halinę, ++ dziadków: Gertrudę i Pawła, Barbarę i Jana

2/za + ojca Antoniego, + matkę Jadwigę, + bratową Józefę i + brata Mariana
oraz ++ z rodzin: Matejczyków i Zwadłów

  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo majowe   
18.00 1/za + męża Mieczysława, + brata Janusza w 20 r. śm. + bratową Halinę i ++ rodziców

2/za ++ Krystynę i Brunona Kokula
3/za ++ rodziców: Bronisławę i Józefa oraz + siostrę Gabrielę

18.45 - Modlitwa uwielbienia

ŚRODA (29.05.2019 r.) - Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dz.
  7.00 1/za + matkę Elżbietę Ślusarczyk

2/za + Ryszarda Staniszewskiego (od Marzeny i Łukasza Zabrzańskich)
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo majowe
18.00 1/za + Marię Wilk w m-c po odejściu do domu ojca oraz + ojca Zdzisława,

+ męża Piotra, ++ teściów: Krystynę i Bronisława
2/za ++ rodziców Katarzynę i Pawła, + męża Zdzisława, ++ teściów

i ++ pokrewieństwo z obu stron
3/za + Stefanię Błotko w 3 r. śm.

CZWARTEK (30.05.2019 r.) - Wspomnienie św. Jana Sarkandra, prezb. i męcz.
  7.00 1/za + Hildegardę Nehring z ok. urodzin oraz ++ z rodziny

2/za ++ rodziców: Lidię i Władysława Kaczmarskich oraz + teścia Rudolfa
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo majowe
18.00 1/w intencji członków Żywego Różańca oraz Apostolstwa Dobrej śmierci

2/za ++ rodziców: Andrzeja i Janinę Szczepaników
3/w intencji kapłanów pracujących w naszej parafii oraz o nowe powołania

kapłańskie(od grup i diakonii parafialnych)

PIĄTEK (31.05.2019 r.) - ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NMP
  7.00 1/za + żonę Marię, ++ rodziców z obu stron i + szwagra Tadeusza

2/za + mamę Weronikę w kol. r. śm. + ojca Jerzego, ++ z rodziny: Gabor i Gawlik
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo majowe
18.00 1/do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB Uzdrowienia Chorych

w intencji Antoniego, z podzięk. za 75 lat życia, z prośbą o dalsze łaski
2/za zmarłych w maju:
3/za + Teresę Szuster

19.00 - Nabożeństwo dla kandydatów do bierzmowania

SOBOTA (01.06.2019 r.) - Wspomnienie św. Justyna, męcz.
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 - w intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
14.30 - Ślub rzymski: Juraszek  - Rudnicka-Juraszek
16.00 - Msza św. Chrztów: Nowak Nina, Wojtyczka Marcel, Bochniak Miłosz,

Koniarska Helena, Kowalczuk Liliana, Piwońska Olga, Bogucka Maria,
Sajdok Szymon oraz w I rocz. sakramentu Chrztu: Baryła Leon

17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za ++ Annę i Jakuba Skrzeków

2/za + mamę Zofię Solarz, + tatę Stanisława Solarz oraz ++ dziadków

NIEDZIELA (02.06.2019 r.) - UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
  7.30 - za + żonę Alicję Jaros w 1 r. śm. i ++ rodziców z obu stron (od męża z rodziną)
  9.30 - do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem MB Nieustającej Pomocy w intencji

Bogny i Krzysztofa z ok. 6 r. śl. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o Boże błog. i dary Ducha Św., zdrowie duszy i ciała na dalsze lata życia

11.00 - w int.Michała Drelicha z ok. 1 r. ur., dziękując Bogu za dar życia, z prośbą o zdrowie
Błogosławieństwo dla matek oczekujących potomstwa

12.30 - za ++ Marię i Alojzego Kocur
16.30 - Nabożeństwo czerwcowe do NSPJ
17.00 - w intencji Danuty Gros z ok. ur., dziękując Bogu za otrzymane łaski, pro-

sząc by prowadziła ją Boża Opatrzność oraz o zdrowie i opiekę Maryi
20.00 - za + Kazimierza Zbertka w 10 r. śm. oraz + Krystynę Zbertek w 4 r. śm.
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Moja Msza Święta
Owoce Eucharystii
Intencje zamawiane
a indywidualne

 „Ilekroć na ołtarzu sprawowana jest
ofiara krzyżowa, w której «na Paschę
naszą ofiarowany został Chrystus», do-
konuje się dzieło naszego odkupienia”
(KKK, 1364). Msza Święta uobecnia
(czyni obecną) Ofiarę Krzyża, jest jej
pamiątką i udziela jej owoców (KKK,
1366).

Każda Msza Święta ma podwójny cel:
uwielbienie i złożenie dziękczynienia
Bogu oraz przebłaganie i błaganie ze
strony człowieka. Msza św. jednoczy z
Bogiem przez ofiarę Chrystusa wszyst-
kich tych, którzy w niej uczestniczą, ale
też tych, których kapłan i wierni poprzez
intencje swe do tej ofiary włączają. Msza
św. dla osób, które są w stanie łaski
uświęcającej, daje wzrost jedności z Bo-
giem, zaś tym, którzy nie są w stanie łaski
tę łaskę wyprasza.

 W Kościele ze względu na osoby
uczestniczące w Eucharystii rozróżnia się
trzy rodzaje owoców Mszy Świętej:

1. Wspólny owoc wynika z Ofiary ka-
płana celebrującego w imieniu Chrystu-
sa i Kościoła, w której kapłan zawsze
modli się za całą wspólnotę czyli za cały
Kościół, tj. wspólnotę żywych i umar-
łych. Owoc ten więc spływa na cały Ko-
ściół. Wierni włączają się w tę modlitwę
kapłana oraz wnoszą swoje intencje, któ-
re dołączane są podczas tzw. kolekty to
wspólnego skarbca modlitw. Jest to więc
suma intencji wszystkich uczestników
Mszy św., czyli intencji kapłana i indy-
widualnych intencji wszystkich wiernych
uczestniczących w tej Mszy św.

Kolekta jest modlitwą wprowadzającą
do Liturgii Słowa. Nazwa ta pochodzi od
czasownika  „colligo, colligere”, co ozna-
cza zbierać razem. Zaczyna się od słowa

kapłana „Módlmy się”, po którym nastę-
puje chwila ciszy – To jest czas, by uświa-
domić sobie i doświadczyć obecności
Pana Boga i oddać Mu swoje intencje, z
którymi przyszliśmy na Eucharystię. Sło-
wa „módlmy się” otwierają jakby skar-
bonkę, do której wrzucamy dary ducho-
we. Napełniona skarbona zostaje w dal-
szej modlitwie oddana Panu Bogu, przez
Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Jest
to modlitwa danej liturgii więc jej treść
bywa różna i warto się na niej zatrzymać.
Kapłan podkreśla słowa gestem uniesio-
nych rąk – gest otwarcia, zaufania i od-
dania wobec Boga, jak gest dziecka wy-
ciągającego ręce ku Ojcu. Modlitwę tę
kończą wierni zawołaniem „Amen”, co
oznacza potwierdzenie i zgodę w duchu
jedności na wypowiadane słowa kapła-
na. To jest jakby pieczęć i podpis ludu
pod wypowiedzianą głośno modlitwą.

2. Szczególny - specjalny – owoc wy-
pływający z Mszy św. wskutek wyraźnej
aplikacji kapłana celebrującego – to jest
odprawienie przez kapłana Eucharystii
w określonej intencji.

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa
podczas sprawowania Mszy św. wierni
zwykli przynosić na zgromadzenie litur-
giczne oprócz chleba i wina inne dary, z
których potem były organizowane aga-
py, które potem były rozdawane biednym.
Z czasem zaczęli dodatkowo przynosić
kapłanom dary z prośbą o modlitwę w
konkretnych intencjach, co od XII w sta-
ło się powszechne w całym Kościele. I
tak powstała praktyka zamawianych in-
tencji mszy św. (aplikacji) Zgodnie z tra-
dycją Kościoła owoce Mszy Świętej
mogą być aplikowane w jakiejkolwiek
godziwej intencji. Można je więc ofiaro-
wywać w intencjach żywych i zmarłych,
w potrzebach własnych, Kościoła, świa-
ta itd. Jednak zamówiona intencja musi
być godziwa, nie wolno bowiem ofiaro-
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P r o t o k ó ³ nr 2/2019
ze spotkania Parafialnej Rady

Ekonomicznej

W spotkaniu Parafialnej Rady Ekono-
micznej, które odbyło się 07 maja 2019
r. wzięli udział następujący członkowie
Rady: Bogusław Bernad, Zdzisław Czen-
czek, Piotr Stasiak, Adam Jurczyk

I. Omówienie aktualnie prowadzo-
nych i planowanych prac.

A. Kościół.
1. Wykonywane są kolejne stacje Dro-

gi Krzyżowej – prawdopodobnie w bie-
żącym roku w kościele zostanie umiesz-
czonych osiem stacji Drogi Krzyżowej.

2. Wymieniono okna  we wszystkich
salkach i przeprowadzono  ich remonty,

3. Do Odpustu Parafialnego zostanie
zakończony montaż wszystkich witraży
w kościele górnym,

4. Został wykonany nowy konfesjonał
w kościele górnym,

5. Wykonano drzwi wahadłowe w wej-
ściu głównym – drzwi w wejściu bocz-
nym są w trakcie wykonywania,

6. W kościele górnym wyremontowa-
no wszystkie ławki a krzesła zastąpiono
nowymi ławkami,

7. W kościele górnym zamontowano
eksperymentalnie nowe ogrzewania –
promienniki elektryczne.

B. Cmentarz.
1. Tynki akrylowe w Kolumbarium oraz

mała architektura są w trakcie realizacji,
2. Przygotowywane są kolejne sektory

do pochówku.

II. Omówienie spraw bieżących zwią-
zanych z funkcjonowaniem parafii.

W pierwszej kolejności omówiono po-
stulaty parafian zgłaszane podczas od-
wiedzin duszpasterskich i rozmów z ka-
płanami.

1. Doświetlenie sektorów cmentarza
poza główną aleją – oświetlenie cmenta-
rza leży w gestii Urzędu Miasta i parafia
nie ma wpływu na  rozbudowę oświetle-
nia. W ubiegłym roku udało się znacznie
polepszyć jakość oświetlenia poprzez
montaż lamp LED.

2. Stromy podjazd dla wózków inwa-
lidzkich do górnego kościoła – ze wzglę-
du na konstrukcję wieży i różnicę pozio-
mów  – trudno dokonać zmian w tym
zakresie,

3. Ławki dla kobiet w stanie błogosła-
wionym przed kościołem – ławki będą
zabudowane w trakcie budowy groty
Matki Boskiej przed kościołem.

4. Sprawa lokalizacji przystanku auto-
busowego przy kościele -  ze szczegóło-
wego rozeznania sprawy wynika, że bu-
dowa przystanku przy kościele, poza du-
żymi kosztami i koniecznością likwida-
cji części parkingu – nie poprawiłaby
dojazdu do kościoła parafian z rejonu ul.
Piastów ze względu na brak linii autobu-
sowych obsługujących taką trasę.

Na zakończenie Ks. Proboszcz poinfor-
mował  zebranych o wykonanych w ostat-
nim czasie przeglądach ppoż w kościele
oraz o przeprowadzonych okresowych
przeglądach instalacji gazowych i pie-
ców.
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Protokół sporządził
Bogusław Bernad



wywać owoców Mszy Świętej w inten-
cjach złych ze swej natury, np. życząc
komuś czegoś złego. Ofiara składana
podczas zamawiania intencji poza wspo-
maganiem kapłana ma służyć społeczno-
ści Kościoła (co określa Kodeks Prawa
Kanonicznego).

3. Osobisty owoc – przysługuje wyłącz-
nie celebransowi z racji godnie złożonej
ofiary. Powoduje on wzrost osobistej
świętości kapłana. Ten owoc może rów-
nież mieć charakter błagalny, przebłagal-
ny, zadośćuczynny. Opracowała: B. Król

Warunki dobrej spowiedzi

1. Rachunek sumienia.
2. Żal za grzechy.
3. Mocne postanowienie poprawy.
4. Szczera spowiedź.
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu

i bliźniemu.

Mocne postanowienie poprawy
Mocne postanowienie poprawy jest

trzecim z pięciu warunków dobrej spo-
wiedzi i pierwszym konkretnym krokiem
do prawdziwej przemiany życia. To świa-
doma decyzja, że od dziś zrywam z da-
nym grzechem i wybieram dobro, a nie
jedynie obietnica, że kiedyś w przyszło-
ści zrobię coś w tym kierunku. To goto-
wość do zmiany TU i TERAZ, w trakcie
spotkania z Chrystusem w Sakramencie
Pokuty i Pojednania. Jeśli upadnę w przy-
szłości, to z tego powodu, że jestem sła-
by, ale w tej konkretnej chwili, moje chęci
są szczere i naprawdę zamierzam się
zmienić. Postanowienie poprawy musi
być konkretne i powinno obejmować za-
równo unikanie grzechu, jaki i sytuacji
oraz ludzi przez których upadamy.

Prawdziwa gotowość do przemiany
życia może się zrodzić tylko w sercu
grzesznika. Nie da się do niej nikogo
zmusić. Jeśli takiej gotowości nie ma, to
spowiedź jest nieważna, nawet  jeśli
ksiądz wypowiedział nad wierzącym sło-
wa rozgrzeszenia. W takiej sytuacji do-
datkowo obciążamy się grzechami kłam-
stwa oraz znieważenia Sakramentu Po-
kuty.

Zmiana życia nie jest łatwa i bywa cza-
sochłonna, ale jest możliwa dla każdego
człowieka, który jej naprawdę pragnie.
Klucze do sukcesu to wytrwałość i szcze-
ra modlitwa. Pamiętajmy, że Bóg wie, kto
z nas naprawdę się stara i jeśli jesteśmy
z Nim szczerzy, to nawet jeśli po raz ko-
lejny upadniemy, to wybaczy nam i po-
może nam się podnieść. Agnieszka K.

W czwartek (20.06) obchodzimy
Uroczystość Najświętszego Ciała i
Krwi Chrystusa (Boże Ciało). Uro-
czystości rozpoczniemy Mszą św. o
godz. 7.30. Po Eucharystii odbędzie
się procesja teoforyczna. W tym dniu
Msze św. będą jeszcze odprawiane
bezpośrednio po procesji ok. godz.
11.00 oraz 12.30, i 17.00. Procesja teo-
foryczna przejdzie następującą trasą:
- I ołtarz przy bramie Ośrodka Wodnego
„Maroko”, ul. Piastów 17 (przygotowują
mieszkańcy z ul. Piastów 22, 24 i 26 wraz
z Grupą Bractwa Adoracji);
- II ołtarz przy Placu Zabaw na ul. Pia-
stów (przygotowują mieszkańcy z ul.
Piastów 3, 5, 7, 9 i 11 wraz  z Młodzieżą
Oazową);
- III ołtarz przy ul.  Tysiąclecia 6 (przy-
gotowują mieszkańcy z ul. Tysiąclecia
5, 6, 15 i 19 wraz z Duszpasterstwem
Małżeństw);
- IV ołtarz przy parkingu kościelnym
(przygotowują mieszkańcy z ul. Miesz-
ka I 1, 7 i 9 wraz z Grupą Żywego Ró-
żańca).

W czwartek 20 czerwca br. (Boże
Ciało)odbędzie się XVII Festyn Pa-
rafialny. Mamy nadzieję, że jak za-
wsze, nie zabraknie dobrej zabawy
oraz niespodzianek. Po każdej Mszy
św. niedzielnej przy wyjściu z kościo-
ła, a w tygodniu w zakrystii, można
zakupić „cegiełki” w cenie 4,00 zł.
Będą one brać udział w losowaniu cen-
nych nagród. Zebrane w ten sposób
fundusze pozwolą na organizację im-
prezy. Prosimy także przedstawicieli
firm, jak i prywatnych Darczyńców o
pomoc i różnorakie formy wsparcia
naszej imprezy: dary materialne na za-
kup głównych nagród lub przez ofia-
rowanie nowych: drobnych przedmio-
tów, artykułów piśmienniczych, zaba-
wek, książek itp., które zostaną wy-
korzystane jako nagrody.

Migawki z ¿ycia naszej parafii

13.05. - O godz. 17. 00 rozpoczęło się
pierwsze w tym roku Czuwanie Fatim-
skie. O godz. 18.00 odprawiona została
Msza Św. w intencji czcicieli Matki Bo-
żej Fatimskiej oraz wszystkich członków
diakonii i grup parafialnych. Po Eucha-
rystii rozpoczęła się katecheza dla doro-
słych, której tematem był: „Człowiek
napełniony Duchem Św.” Ks. Marcin
rozpoczął katechezę przeczytaniem frag-
mentu Księgi Izajasza (Iz 61, 1-3) oraz
Ewangelii Św. Jana (J 15). Ks. Marcin
podkreślił, że każdy z nas przy chrzcie
św., jako dziecko Boże został namaszczo-
ny - wybrany. Jeśli zatem jestem wybra-
ny, to jestem pełny mocy Ducha Święte-
go, którego dary otrzymałem podczas
Sakramentu Bierzmowania. Dlatego po-
słannictwo proroka Izajasza jest moim
posłannictwem - tu  i teraz! Po kateche-
zie ks. Marcina uczestnicy w grupach sta-
rali się odpowiedzieć na pytanie: „Jak
inni mogą we mnie rozpoznać obecność
Ducha Św.”

14.05. - O godz. 18.45 rozpoczęła się
modlitwa uwielbienia. Ks. Dawid przy-
gotował teksty modlitw za Kościół i Ka-
płanów. Dziś w szczególny sposób świat
potrzebuje modlitwy, ale też prawdzi-
wych świadków Chrystusowej Ewange-

lii. Nie zapominajmy, że Kościół to rów-
nież my - wierni świeccy. I jesteśmy za
ten Kościół odpowiedzialni.

15.05. - O godz. 18.45 został wyświe-
tlony film pt. „Sprawa Chrystusa”

16.05. - O godz. 7.00 została odprawio-
na Msza św. w intencji naszego parafia-
nina ks. Andrzeja Labusa obchodzącego
25-lecie przyjęcia świeceń kapłańskich.
Ks. Andrzej obecnie pracuje jako misjo-
narz w Nicei. Dziękujmy Panu Bogu za
łaskę daru powołania i pamiętajmy o nim,
o jego bracie ks. Tomaszu pracującym na
Ukrainie oraz jego rodzicach w naszych
modlitwach.

 17.05. - Podczas Mszy św. o godz.
18.00 została rozważona konferencja nt.
„Wierzący zjednoczeni w Duchu Zmar-
twychwstałego i Miłosiernego służą cho-
rym i cierpiącym”. Ks. Marek podkreślił,
że Eucharystia jest miejscem, gdzie prze-
bywamy razem z Chrystusem, tak jak
uczniowie w Wieczerniku. To właśnie
podczas Eucharystii ściśle jednoczymy
się z Chrystusem. Napełnieni Jego miło-
ścią miłosierną powinniśmy w drobnych
czynach nieść tę miłość naszym chorym,
cierpiącym i słabym braciom i siostrom.

18.05. - Niektórzy członkowie Odno-
wy w Duchu Św. uczestniczyli w Kon-
gresie Katolickiej Odnowy Charyzma-
tycznej i Środowisk Ewangelizacyjnych
w Częstochowie.

O godz. 7.00 grupa parafian wraz z ks.
Markiem wyruszyła na pielgrzymkę do
Okulic i Zabawy (bliższe informacje z
wyjazdu w artykule zatytułowanym
„Szlakiem Błogosławionej Karoliny”

Również w tym dniu Mszą św. o godz.
18.00 rozpoczęły się w naszej parafii
Misje Święte prowadzone przez Ojców
Misjonarzy Oblatów NMP. Ojca Andrze-
ja Kordę i Ojca Włodzimierza Jamrocha.

Bożena S.
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