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„Dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo?”
Jezus Chrystus jako człowiek wstąpił do

domu Ojca Niebieskiego. Stało się to 40
dni po Jego Zmartwychwstaniu.

Miejscem Wniebowstąpienia Pana Je-
zusa była Góra Oliwna. Z tej góry, gdzie
rozpoczęła się męka Chrystusa, wzięła
początek także Jego chwała.

Św. Marek jednym zdaniem streszcza
to wydarzenie: „Po rozmowie z
nimi (z Apostołami) Pan Jezus
został wzięty do nieba i zasiadł
po prawicy Boga” (Mk
16,19).

Św. Łukasz dorzu-
ca pewne cenne
szczegóły: wydarze-
nie to miało miejsce
koło Betanii, Pan
Jezus przed poże-
gnaniem błogosła-
wił obecnym (Łk
24, 50-51).

W Dziejach Apost. dodaje:
„Dlaczego stoicie i wpatrujecie
się w niebo? Ten Jezus, wzięty od
was do nieba, przyjdzie tak samo, jak
widzieliście Go wstępującego do nieba”
(Dz 1,11).

Apostołowie swą postawą dają nam
przykład, że wszystko, co robimy na zie-
mi, ma służyć niebu. Nogami mocno
mamy opierać się na tym, co ziemskie,
ale wzrokiem i sercem mamy zwracać się
ku rzeczywistości niebieskiej. Modlić się
tak, jakby wszystko zależało od Boga, a
działać, jakby wszystko zależało tylko od
nas (św. Ignacy Loyola). W biegu życia,
w natłoku codziennych spraw, „przysta-

wać i wpatrywać się w niebo”. Stamtąd
czerpać siły.

Już dziś poniekąd „wstępujemy do nie-
ba”. Dokonuje się to tyle razy, ile razy
zdobywamy się w życiu na akt prawdzi-
wej miłości, bo niebo to doskonała mi-
łość.

Teologowie mówią,  że Pan Jezus wstą-
pił do nieba nie
sam, ale wziął ze
sobą wszystkie
dusze świętych z
otchłani. W czasie

rozłąki z ciałem
przed swoim zmartwych-

wstaniem odwiedził je w ot-
chłani i zapowiedział im rychłe

wybawienie. Uroczystość
Wniebowstąpienia mówi

nam więc o możliwości
uczestniczenia w życiu

Boga nie tylko ducha,
ale i ciała.

To również dzi-
siaj słyszymy sło-

wa skierowane do Apostołów, aby nie
opuszczali Jerozolimy, aż zostaną
„uzbrojeni mocą z wysoka”.

Czas wyczekiwania na zesłanie Ducha
Świętego to swoistego rodzaju rekolek-
cje. To głębsza refleksja nad bogactwem,
jakie otrzymujemy od Boga i nad jego
wykorzystaniem.

Zastanówmy się nad tym bożym uzbro-
jeniem (można połączyć to z Nowenną
do Ducha Św.). To nie przypadek, że
Chrystus użył takiego słowa: „uzbrojeni
mocą z wysoka”. MP.
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  3.W środę (5.06), po Mszy św. wieczornej zapraszamy na nabożeństwo do Matki Bożej
Uzdrowienia Chorych z błogosławieństwem lourdzkim. W czasie nabożeństwa roz-
ważymy konferencję nt. W mocy Ducha św. Maryja  jako nowa Ewa staje się znakiem
czasów ostatecznych. Czuwanie modlitewne zakończymy Apelem Jasnogórskim. Przy
wejściu do kościoła prosimy składać do skarbony podziękowania i prośby, które będą
odczytane w czasie nabożeństwa. Prosimy przynieść świece z okapnikiem.

  4.W tym tygodniu przypadają I czwartek i I piątek miesiąca.
  5.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.

  6.W piątek o godz. 16.30 zapraszamy wszystkie dzieci na Mszę św. pierwszopiątkową.
Wcześniej o godz. 16.00 spowiedź św. dla dzieci. Wieczorem, o godz. 17.15 odprawi-
my nabożeństwo do Serca Pana Jezusa. Zaś o godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św.
pierwszopiątkową sprawowaną do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin. Podczas
Mszy św. rozważymy konferencję nt. Błogosławieństwo. „Jesteście posłani”. Kolekta
zbierana w czasie Mszy św. będzie przeznaczona na biedne rodziny.

  7.Zapraszamy całą młodzież naszej parafii na Mszę św. młodzieżową w I piątek mie-
siąca o godz. 18.00. Wcześniej, o godz. 17.15 okazja do spowiedzi św.

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

  9.W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Św. Kolekta bę-
dzie przeznaczona na Wydział Teologiczny UŚ.

10.Zapraszamy wszystkich chętnych pielgrzymowiczów do zapisywania się na pieszą, pa-
rafialną pielgrzymkę na Jasną Górę. Rozpocznie się ona tradycyjnie w pierwszy week-
end wakacji. Od 22.czerwca (Sobota) do 25. czerwca (Wtorek). Szczegółowy plan piel-
grzymki na plakatach z tyłu kościoła i stronie internetowej parafii. Jak rok temu będzie
możliwość dojazdu autokarowego w ostatnim dniu na Drogę krzyżową i Eucharystię
(25.06). Zapisy w kancelarii.

11. Ze względu na obchód chorych w czasie Misji, czerwcowe odwiedziny cho-
rych odbędą się w trzecią sobotę - 15 czerwca.

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 Archidiecezji.



OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (2 czerwca 2019)
  1.W niedziele o godz. 16.30 zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe do NSPJ
  2.W poniedziałek (3.06) Ks. Arcbp. Wiktor Skworc w czasie Mszy św. się o godz.

18.00 udzieli naszej młodzieży Sakramentu Bierzmowania.

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (03-09 CZERWIEC  2019)

PONIEDZIAŁEK (03.06.2019 r.) - Wspom. św. męczenników Karola Lwangi i Tow.

  7.00 1/za dusze w czyśćcu cierpiące (intencje ze skarbonki)
2/za + Zofię Błachut (od rodziny Dudków)

  7.30 - Różaniec
18.00 1/Msza św. z udzieleniem sakramentu Bierzmowania

2/do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem MB Nieustającej Pomocy w intencji
mamy Małgorzaty z ok. urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o Boże błog., dary Ducha Św. oraz zdrowie duszy i ciała

3/do NSPJ za wstaw. MB Uzdr. Chorych w int.Ireny Miszkiel, dziękując Bogu za
dotychczasowe łaski, prosząc o łaskę zdrowia, opiekę MB, dary D. św. i Boże błog.

4/ za + Irenę Marzec-Sablik w 5 r. śm. o radość życia wiecznego

WTOREK (04.06.2019 r.) - Dzień powszedni

  7.00 1/za ++ rodziców: Mariannę i Stanisława Szczygielskich + męża Mariana
Żyłkę oraz ++ dziadków i rodzeństwo z obu stron

2/w intencji Krystiana w 18 r. ur. z podziękowaniem za dotychczasowe łaski
z prośbą o dary Ducha Św., Bożą opiekę i błog.

  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + ojca Gustawa, jego ++ rodziców i rodzeństwo

2/za ++ dziadków: Marię i Tomasza, ++ rodziców: Emilię i Józefa
oraz + Stefanię i jej ++ rodziców: Marię i Roberta

18.45 - Modlitwa uwielbienia

ŚRODA (05.06.2019 r.) - Wspomnienie św. Bonifacego, bpa i męcz.

  7.00 1/do Ducha Św. o łaskę wiary w pewnej intencji
2/za + Krystynę Weresa w 1 r. śm., + Henryka Weresę oraz + Mariannę Łazowską

  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + siostrę Wiesławę w 32 r. śm., + siostrę Stanisławę w 17 r. śm., + męża

Andrzeja Graniewskiego, ++ rodziców z obu stron i ++ szwagrów
2/za + ks. Andrzeja Mozgola, + ks. Marka Krzywonia z rodzicami: Jadwigą i Ryszar-

dem, + ks Piotra Radosza z mamą Witą, ++ Jadwigę i Józefa Korskich, ++ Genowe-
fę i Władysława Nowińskich, + Teodora Seweryna, + Jadwigę Bożek, + Zofię Fran-
kowską, + Marię Dolinkiewicz, + Henryka Solika, + Ernesta Gatnara, + Jerzego
Węgierskiego, + Edwarda Wawrowskiego (od rodziców kapł. i sióstr zakonnych)

18.45 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych z błog. lourdzkim

CZWARTEK (06.06.2019 r.) - Dzień powszedni

  7.00 - za + Katarzynę Knich w 4 r. śm., ++ rodziców: Jana i Martę, Mariannę
i Wacława i wszystkich ++ z rodziny

  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: lektorów, ministrantów, szafarzy, zakry-
stianów, organistów i panów pełniących posługę kolektowania, Bractwa Adora-
cji oraz ich rodzin     

2/w intencji Maksyma z ok. 5 r. ur., dziękując za dar życia z prośbą o wsta-
wiennicwto MB Uzdrowienia Chorych i o powrót do zdrowia

PIĄTEK (07.06.2019 r.) - Dzień powszedni

  7.00 - za + ojca Jana Grendel w 20 r. śm., + mamę Marię, ++ rodzeństwo z obu
stron, + siostrę Grażynę Leśnicką

  7.30 - Różaniec
16.30 - Msza św. szkolna: za ++ sąsiadów: Mariana Chojnackiego, Heinza Gilne-

ra, Jadwigę Jaromin i Łucję Wala
17.15 - Nabożeństwo do NSPJ         
18.00 1/do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin

2/w int.młodzieży i bierzmowańców dziękując Bogu za dar Sakr. Bierzmowania

SOBOTA (08.06.2019 r.) - Wspomnienie św. Jadwigi, królowej

  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/w intencji Hanny z ok. kol. r. ur., z podziękowaniem za dotychczasowe

łaski, z prośbą o dalszą Boża opiekę dla solenizantki i całej rodziny
2/za + Jerzego Burzyka

17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za+ojca Czesława Ogórka w 14r.śm.,+mamę Wandę,++ rodz. i rodzeńst. z obu stron

2/za+brata Stefana w 1r śm.+syna Stanisława,+Grażynę,+męża Józefa i + siostrę Marię

NIEDZIELA (09.06.2019 r.) - UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

  7.30 - za ++ rodziców: Helenę i Michała w k. r. śm.
  9.30 - do Opatrzności Bożej w intencji Bronisławy i Jerzego z ok. ur. i syna

ks. Piotra z ok. ur. i zbliżających się imienin, z podziękowaniem za odebra-
ne łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i wytrwanie w powołaniu

11.00 - w 1 r. ur. Julii, z prośbą o jej Chrzest i sakrament małżeństwa dla jej rodzi-
ców oraz o nawrócenie dla rodzin: Chmiel i Wicik

12.30 - w intencji Emilii i Zbisława z ok. 56 r. śl., dzięk. Bogu za otrzymane łaski, dar
miłości przeżyte lata, z prośbą o dalszą opiekę MB i B. błog.dla całej rodziny (TD)

16.30 - Nabożeństwo czerwcowe do NSPJ
17.00 - za + Czesława Sikorę w 5 r. śm. (od żony, dzieci i wnuków)
20.00 - za + Remigiusza Woźniaka w 10 r. śm.

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00
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Moja Msza Święta
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Dlaczego nie pamiętamy
czytanej ewangelii, czy kazania?
Powodów zapewne jest kilka. Jednym

z nich jest to, że nasz mózg jest każdego
dnia bombardowany nadmiarem informa-
cji i filtruje je systematycznie, by prawi-
dłowo funkcjonować. Jeśli nie skupiamy
się na tym czego słuchamy, bardzo szyb-
ko ucieknie nam to z pamięci. Bywa jed-
nak, że bardzo się staramy skupić uwa-
gę, a treści i tak umykają. Winna może
być tu nasza pamięć, nadmiar bodźców,
przemęczenie, łatwość w rozpraszaniu
się itp. Dlatego należy sobie pomóc i wy-
korzystać metody ułatwiające zapamię-
tanie słowa Bożego. Jedną z nich jest
przeczytanie czytań i ewangelii z dnia już
w domu, przed pójściem do kościoła.
Warto zamyślić się nad czytanym słowem
przez kilka, kilkanaście minut i rozwa-
żyć, jak ono do mnie osobiście przema-
wia? Gdy będziemy słyszeli je powtór-
nie na mszy św., nawet chwilowe rozpro-
szenie nie przeszkodzi nam w tym, by
wiedzieć co było czytane. Inny sposób,
ale bardziej wymagający, to robienie so-
bie skrótowych notatek, do których moż-
na zawsze wrócić i przypomnieć sobie
to co umknęło podczas słuchania. Wia-
domym jest, że łatwiej zapamiętujemy
rzeczy dla nas ważne. Odpowiedzmy
więc sobie, każdy indywidualnie, na py-
tanie: „Czy słowa Boga, mówiącego do
mnie podczas eucharystii, są dla mnie
ważne?” Jeśli tak, to wykorzystajmy
każdą metodę, by w nas trwały i przyno-
siły obfity plon! A.D.

O katechezie
doros³ych s³ów kilka
W drugi poniedziałek maja spotkaliśmy

się po raz ósmy na katechezie dorosłych.
Choć frekwencja była niższa niż zwykle
(ok. 40 osób), równie intensywnie pró-

bowaliśmy podjąć temat, który tym ra-
zem brzmiał „Człowiek napełniony Du-
chem Pańskim”. Jezusowa obietnica po-
słania Ducha z 14. rozdziału Ewangelii
wg św. Jana w kontekście proroctwa Iza-
jasza o namaszczonym przez Boga przy-
pomniała nam, że wszyscy zostaliśmy
wybrani i mamy być ewangelizatorami.
Czy jednak inni rozpoznają we mnie dzia-
łanie Ducha Świętego? W grupach od-
powiedzieliśmy, że dzieje się tak przez:

• codzienną postawę, bycie dobrym,
• dawanie świadectwa, mówienie

o Bogu,
• zauważane owoce Ducha Świętego,
• pomoc, także duchową (np. obiecaną

modlitwę za kogoś).
W „zadaniu domowym” 3 osoby po-

dzieliły się, jak wygląda ich codzienna
modlitwa do Ducha Świętego:

1. Modlę się do Ducha Świętego sło-
wami modlitwy, której nauczył w dzie-
ciństwie Karola Wojtyłę jego ojciec. Pod-
czas pierwszej pielgrzymki do Polski w
1979 r. papież Jan Paweł II powiedział
do młodych ludzi: „Przyjmijcie ode mnie
tę modlitwę i pozostańcie jej wiernymi.”
Odmawiam także nowennę do Ducha
Świętego oraz krótkie modlitwy w zależ-
ności od sytuacji np. „Duchu Święty, pro-
wadź mnie”, „Dziękuję, Duchu Święty,
za pomoc” itp.

2. Każdego dnia rano śpiewam „Duchu
Święty, przyjdź, niech wiara zagości, na-
dzieja zagości, niech miłość zagości w
nas.” Potem modlę się w językach. Na-
stępnie odmawiam „Duchu Święty Boże,
dodaj mi ochoty i zdolności, aby Słowo
Boże, które będę czytać, było dla mnie
pożytkiem doczesnym i wiecznym” – i
czytam Słowo Boże (podkreślam słowo
lub zdanie, które mnie porusza, i żyję tym
słowem).

3. Modlę się codziennie do Ducha Świę-
tego modlitwą św. Marii od Jezusa
Ukrzyżowanego (Małej Arabki), św. Au-
gustyna („Bądź mym oddechem..”), we-
zwaniami („Przybądź, Duchu Święty”),
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Jak dziœ wychowujemy
dzieci?
Wychowanie dziecka na wartościowe-

go człowieka, to zadanie przerastające
dziś wielu rodziców. Pędzący do przodu
świat, nie ułatwia tego zadania. System
wartości, na którym wychowały się mi-
nione pokolenia, jest systematycznie i
konsekwentnie niszczony. Wartości za-
stępowane są antywartościami. To co kie-
dyś było cnotą, dziś jest wyszydzane, a
brzydota i zło, ubrane w kolorową, atrak-
cyjną otoczkę, deprawują coraz młod-
szych. Bóg i wiara są konsekwentnie
ośmieszane i rugowane z życia społecz-
nego. W efekcie, nawet ludzie praktyku-
jący, wstydzą się swojej wiary i zapie-
rają się jej w życiu codziennym, by nie
stracić przychylności szefa, kolegów z
pracy, czy nie być „obciachowym” w
paczce koleżeńskiej. Ludzie, którzy nie
mają żywej relacji z Bogiem, wypełniają
tę pustkę atrakcjami oferowanymi przez
świat. Celem życia staje się wykształce-
nie, kariera, pieniądze, „dobre” towarzy-
stwo i szukanie ciągle nowych podniet.
Takie wartości są też przekazywane naj-
młodszym. Dziecko czerpie z tego, czym
żyje jego rodzina. A dziś robi się wiele,
by zniszczyć rodzinę.

„Wierność jest nudna” – jak śpiewa
znana piosenkarka, więc i małżeństwa
rozpadają się w zastraszającym tempie,
a ofiarami są dzieci. Brak uporządkowa-
nego życia rodzinnego i niekonsekwen-
cja w wychowaniu zbierają smutne
żniwo. Widzę zagubienie dzieci, które są
np. posyłane na religię (bo papierek się
przyda), a nie mają pojęcia jak zachować
się w kościele i nie potrafią się przeże-
gnać, bo nikt się w domu nie modli, a do
kościoła chodzi w Boże Narodzenie i z
koszyczkiem na Wielkanoc. Zanika w
dorosłych, a w konsekwencji i w dzie-
ciach, poczucie wstydu za swoje niewła-
ściwe zachowania np. za ciągłe spóźnia-

nie się, rozmawianie (w tym także przez
telefon) i żucie gumy w kościele, czy
podczas rozmowy z starszym od siebie,
hałasowanie, przeklinanie i śmiecenie w
miejscach publicznych, myślenie tylko o
sobie itp.

Obserwuję, jak niewłaściwie budowa-
ne są relacje: dziecko – dorosły. Dziś
coraz częściej to dziecko już od najmłod-
szych lat poucza mamę, czy tatę, podno-
si głos i wykrzykuje swoje pretensje. Zna
wszystkie swoje prawa, lecz niekoniecz-
nie chce pamiętać o obowiązkach. Ro-
dzice nie widzą nic zdrożnego w tytuło-
waniu ich przez potomka per – „ty”, czy
ignorowaniu poleceń i nakazów. Sami,
często zmęczeni i zniechęceni, ignorują
niegrzeczne zachowanie dziecka lub pró-
bują przekupić je obietnicami, by ze-
chciało się poprawić. To wszystko to rów-
nia pochyła prowadząca do katastrofal-
nych skutków w kształtowaniu młodego
człowieka. Zamiast więc wrzaskliwego
hasła: „róbta co chceta”, i „wszystko mi
wolno”, zastanówmy się - w imię czego
wolno? Do czego taka wolność nas pro-
wadzi?  Może warto zacząć płynąć pod
prąd światu, by ratować siebie i nasze
dzieci? Bo jak mówi mądre porzekadło:
„Z prądem płyną tylko śnięte ryby”.

A.D.



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.
10.30 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
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nowenną, koronką. W ciągu dnia nucę
jakąś pieśń uwielbienia – tę, która mi „w
duszy gra” w danym dniu. Gdy mam czas,
to słucham pieśni uwielbienia i uwiel-
biam w sercu.

Zapraszamy 10 czerwca po wieczornej
mszy na kolejną katechezę zatytułowaną
„Jego droga jest prosta.” Będzie to ostat-
nie spotkanie przed wakacjami, ale tak-
że ostatnie w roku 2019. Ze względu na
startujący we wrześniu kurs Alpha kate-
chezę dorosłych wznowimy w później-
szym czasie. Chcemy wykorzystać ten
okres na przemyślenie formy i treści dal-
szych katechez, aby w przyszłości mo-
gły gromadzić większą liczbę uczestni-
ków.

20.05. - O godz. 19.00 rozpoczęła się
nauka dla małżeństw. O. Andrzej podkre-
ślił, jak ważne dla małżonków jest czer-
panie z Eucharystii, która jest ofiarą mi-
łości. Bowiem małżeństwo również jest
ofiarą - ofiarą dawania siebie. Tylko taka
miłość jest prawdziwa i pełna. O. Andrzej
zwrócił także uwagę na ważne postawy
podczas Mszy św., które powinny mieć
przełożenie w małżeństwie.

1. Postawa siedząca - postawa słucha-
nia Boga i drugiego człowieka.

2. Postawa klęcząca - postawa uniże-
nia przed Bogiem, zachęta do tego, aby
wspólnie ze współmałżonkiem spotykać
się na modlitwie

3. Postawa stojąca - postawa gotowo-
ści, zmartwychwstania (nowego życia,
troska o jego przemianę).

Na zakończenie spotkania małżonko-
wie przez nałożenie rąk wzajemnie so-
bie pobłogosławili. Niech to nie będzie
jednorazowy akt, ale wzajemne błogosła-
wieństwo niechaj towarzyszy w naszych
rodzinach każdego dnia.

O godz. 20.00 rozpoczął się Apel Ja-
snogórski z modlitwą komplety oraz od-
mówieniem dziesiątki różańca św.

21.05. - O godz. 19.00 rozpoczęła się
procesja, która przeszła na cmentarz pa-
rafialny.  Modliliśmy się za wszystkich
tam spoczywających, jak również za na-
szych bliskich zmarłych, zmarłych kapła-
nów, a także ofiary wojen spoczywają-
cych na różnych cmentarzach świata.

22.05. - O godz. 19.00 rozpoczęło się
nabożeństwo do Św. Rity. Podczas na-
bożeństwa został odmówiony różaniec
oraz litania do Św. Rity, a następnie O.
Andrzej pobłogosławił róże.

23.05. - O godz. 19.30 rozpoczęła się
nauka dla małżeństw żyjących w związ-
kach niesakramentalnych. O. Włodzi-
mierz przytaczając Ewangelię J 4, 1-18
podkreślił, że małżeństwa żyjące w
zwiazkach niesakramentalnych nie są
potępiane i odrzucane przez Boga, jak też
przez Koścół. Jednak pragnieniem Boga
jest, aby nigdy nie wygasło w małżon-
kach pragnienie zjednoczenia się z Nim
oraz by podtrzymywali pragnienie zba-
wienia i nawrócenia.

O godz. 20.30 rozpoczęła się Droga
Światła z procesją wokół kościoła. Na-
bożeństwo zakończyło się Apelem Jasno-
górskim. O. Andrzej dziękując młodzie-
ży za ich świadectwo wiary, podkreślił
jak ważna jest młodość Kościoła, która
jest jego przyszłością.

24.05. - O godz. 9.00 dla wszystkich
chorych i starszych parafian została od-
prawiona Msza św. z Sakramentem Na-
maszczenia Chorych.

Po Mszy św. o godz. 18.00 oraz po Ape-
lu Maryjnym wielu wiernych przyjęło
Szkaplerz Matki Bożej i włączyło się do
Kodeńskiego Bractwa Szkaplerznego.

O godz. 20. 00 rozpoczął się Apel Ja-
snogórski z modlitwą komplety. Podczas
rozważania O. Włodzimierz przytacza-
jąc fragment czytanej podczas Mszy św.
Ewangelii Łk 2, 41-51 (znalezienie Pana
Jezusa w świątyni) podkreślił, że to Je-
zus zawrócił Maryję i Józefa, by poka-
zać im czym jest relacja z Ojcem. O.
Włodzimierz nawiązał również do słów

z homilii O. Andrzeja, byśmy od Maryi
uczyli się słuchania i rozważania słów
Boga w swoim sercu, a przez to uczyli
się z Nim relacji.

25.05. - Na Mszy św. o godz. 18.00 zo-
stała odmówiona modlitwa w intencji
wszystkich rodzin.

O godz. 20.00 rozpoczął się ostatni Apel
Jasnogórski z modlitwą komplety. Ojco-
wie Misjonarze namaszczali dłonie wier-
nych olejkiem nardowym. Jak powiedział
O. Andrzej jest to olejek radości. Dlate-
go też symbol namaszczonej dłoni ma
nam przypominać, że jesteśmy powołani
i posłani do tego, by nieść z radością Boże
błogosławieństwo.

26.05. - O godz. 5.30 grupa mężczyzn
wraz z ks. Marcinem wyruszyła do Mat-
ki Bożej Piekarskiej.

O godz. 16.00 rozpoczęło się nabożeń-
stwo majowe, które zakończyło się pro-
cesją pod krzyż misyjny. Pod krzyżem
została odmówiona dziesiątka różanca
św., a następnie O. Andrzej zwrócił uwa-
gę, że Misje rozpoczęły się w dniu uro-
dzin Św. Jana Pawła II, a zakończyły w
Dniu Matki, pod krzyżem. Dlatego to
powinien być dla nas czytelny znak, te-
stament Jezusa do każdego z nas - „...to
jest Matka twoja”. Św. Jan Paweł II niech
będzie dla nas wzorem zawierzenia swo-
jego życia Maryi. Na zakończenie zosta-
ły poświęcone krzyże i dewocjonalia
przyniesione przez wiernych oraz wyzna-
na przez nas wiara.

O godz. 16.50 powitaliśmy pielgrzy-
mów powracających z Piekar i wspólnie
odśpiewaliśmy pieśń „Boże coś Polskę”

Jesteśmy wdzieczni O. Andrzejowi i O.
Włodzimierzowi za głoszone z mocą
Słowo Boże. Niech ono wyda w naszym
życiu, w naszych rodzinach i w całej pa-
rafii owoce. Niech przeżyte Misje po-
mogą nam w odważnym dawaniu świa-
dectwa o Chrystusie.

Pamiętajmy o naszych Misjonarzach w
codziennej modlitwie.

Bożena S.


