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W kalendarzu liturgicznym uroczystość
Zesłania Ducha Świętego zamyka okres
wielkanocny. Ponieważ obchodzona jest w
niedzielę, pięćdziesiątego dnia po Wielka-
nocy nazywana jest Pięćdziesiątnicą. W dniu
tym wspominamy zesłanie Ducha Świętego
na Maryję i Apostołów zgromadzonych w
Wieczerniku.

Zesłanie Ducha Świętego to jedno z naj-
ważniejszych wydarzeń po Zmartwychwsta-
niu Chrystusa. Dzięki niemu apostołowie
otrzymali mnóstwo mocy i sił do głoszenia
Chrystusowej Ewangelii, tłumaczenia jego
nauki i świadczenia o Jego boskiej obecno-
ści aż do skończenia świata. To dzięki ich
odwadze, w większości zakończonej mę-
czeńską śmiercią, mamy możliwość pozna-
nia Boga i drogi do naszego zbawienia.

Zesłanie Ducha św. uważane jest za począ-
tek Kościoła. Jezus, zgodnie ze swoją zapo-
wiedzią nie pozostawia Apostołów samych,
zsyła im Ducha Świętego pocieszyciela.
Święty Jan Paweł II w 1998 r. powiedział:
„Dzięki Duchowi Świętemu spotykamy się
z Panem w codziennym życiu dzieci Bożych,
w przyjaznym «twarzą w twarz», w doświad-
czeniu Boga, jako Ojca, Brata, Przyjaciela
i Oblubieńca. Oto jest Pięćdziesiątnica. Oto
jest Nowe Przymierze”.

W Polsce uroczystość ta często nosi nazwę
Zielonych Świątek, gdyż przyjął się zwyczaj
„majenia”, przyozdabiania domów i kościo-
łów tatarakiem, liśćmi brzozy, wierzby czy
innymi zielonymi gałązkami.

My często zapominamy w naszych modli-
twach o Duchu Świętym.  Święty Jan Paweł
II do końca życia codziennie odmawiał mo-
dlitwę, której nauczył go ojciec.

Duchu Œwiêty, proszê Ciê
o dar m¹droœci
do lepszego poznawania
Ciebie i Twoich doskona³oœci 
Bo¿ych,
o dar rozumu
do lepszego zrozumienia
ducha tajemnic wiary œwiêtej,
o dar umiejêtnoœci,
abym w ¿yciu kierowa³ siê zasadami
tej¿e wiary,
o dar rady, abym we wszystkim
u Ciebie szuka³ rady
i u Ciebie j¹ zawsze znajdowa³,
o dar mêstwa, aby ¿adna bojaŸñ
ani wzglêdy ziemskie
nie mog³y mnie od Ciebie oderwaæ,
o dar pobo¿noœci,
abym zawsze s³u¿y³ Twojemu Maje-
statowi z synowsk¹ mi³oœci¹,
o dar bojaŸni Bo¿ej,
abym lêka³ siê grzechu,
który Ciebie, o Bo¿e, obra¿a. D.M.
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po Mszy św. wieczornej. Katecheza zatytułowana „Jego droga jest prosta”.
  5.Prawnik dyżuruje we wtorek od 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
  6.Mężczyzn i młodzieńców, chcących podbudować swoje życie duchowe zapra-

szamy na spotkanie Duszpasterstwa Mężczyzn Św. Józefa w czwartek (13.06),
w salce nr 2, o godz. 18.45.

  7.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.

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

  9.Naszych starszych i chorych parafian odwiedzimy z posługą sakramentalną
w sobotę - 15 czerwca. Zgłoszenia prosimy kierować do czwartku włącznie do
kancelarii lub zakrystii. W lipcu i sierpniu nie będzie odwiedzin chorych.

10.W sobotę (15.06) swoje urodziny obchodzi ks. Marek Wachowiak. Zapraszamy
na Mszę św. w intencji solenizanta, którą odprawimy o godz. 18.00.

11. W sobotę (15.06) przypada w naszej parafii Archidiecezjalna Wieczna Ado-
racja. W godz. 7.30-18.00 będzie Wystawiony Najświętszy Sakrament.

12.W przyszłą niedzielę (16.06) o godz. 7.30 zostanie odprawiona Msza św. w in-
tencji ofiarodawców, ktorzy pomogli w terapi Maksyma Walkowiaka.

13.Przy wyjściu z kościoła można odebrać deklarację na potrzeby naszego ko-
ścioła-na prace remontowe - kolejny witraż i Drogę Krzyżową. Będzie je moż
na złożyć w przyszłą niedzielę - 16 czerwca.

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.Serdecznie zapraszamy na Pielgrzymkę do Rud Raciborskich, Raciborza i Rybnika
Niewiadomia w dniu 27 czerwca br. Wyjazd o godz. 8.00, powrót ok 19.30. Bogaty pro-
gram zwiedzania, wszelkie bliższe informacje na plakacie. Zapisy w kancelarii parafialnej
do 25 czerwca. Koszt 75 zł. Będzie podczas wspólnego wyjazdu coś dla ducha i ciała!

16.Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Szczególne
podziękowania dla Diakonii Porządkowej oraz wszystkich osób, które sprzątały
kościół. W przyszły piątek o godz. 7.30 zapraszamy wszystkich chętnych do
sprzątania naszego kościoła. Bóg zapłać za wszystkie ofiary materialne skła-
dane dzisiaj na Wydział Teologiczny UŚ.



OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (9 czerwca 2019)
  1.W niedziele o godz. 16.30 zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe do NSPJ.

Dzisiaj połączone z modlitwą do Ducha św.
  2.W poniedziałek obchodzimy Święto NMP Matki Kościoła, zaś w czwartek Je-

zusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
  3.W poniedziałek o godz. 18.00 zapraszamy na Eucharystię wszystkich człon-

ków diakonii i grup parafialnych. Mszę św. odprawimy za nich, prosząc o bło-
gosławieństwo Boże w ich służbie dla naszej wspólnoty. Komunię św. będziemy
rozdzielać pod dwiema postaciami: Ciała i Krwi Pańskiej.

  4.Zapraszamy wszystkich chętnych na katechezę dla dorosłych w poniedziałek (10.06)

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW  (10-16 CZERWIEC 2019)

PONIEDZIAŁEK (10.06.2019 r.) - ŚWIĘTO NMP, MATKI KOŚCIOŁA

  7.00 1/za + matkę Elżbietę w 27 r. śm., + ojca Bronisława i ++ z rodzin: Bedno-
rzów, Chwilów i Kaniów

2/za ++ Bronisławę Rumińską i Jana Rumińskiego,++ rodz. i krewnych z obu stron
  7.30 - Różaniec
18.00 1/w intencji wszystkich członków diakonii i grup parafialnych oraz ich rodzin

2/za ++ Stanisławę i Czesława Śmigielskich
3/za ++ Irenę i Wacława, Monikę i Stanisława, Annę i Wilhelma oraz + Henryka

18.45 - KATECHEZA DOROSŁYCH

WTOREK (11.06.2019 r.) - Wspomnienie św. Barnaby, Apostoła

  7.00 1/za + Genowefę Mikos w kol. r. śm.
2/za + męża Ludwika Maja oraz ++ rodziców: Weronikę i Stanisława Grajewskich

  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + męża Franciszka Skrzypca w 18 r. śm. i ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron

2/za + męża Zdzisława, ++ Zofię i Józefa Podsiadów oraz ++ z rodziny Jarzynków
3/za + Ryszarda Staniszewskiego o radość życia wiecznego (od sąsiadów

z ul. Z. Czarnego 10)
18.45 - Modlitwa uwielbienia

ŚRODA (12.06.2019 r.) - Wspomnienie  bł. Józefa Czempiela i Emila Szramka, prezb.

  7.00 1/za ++ rodz.: Piotra i Marię Bryła, + brata Huberta, + bratową Krystynę i ++ pokr.
2/za + Mariana Machnika w 2 r. śm. oraz ++ z rodzin: Machnik, Luks i Arendarczyk

  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za ++ z rodzin: Palarczyk i Sobek i + męża Alfreda Kasperka

2/w intencji Gabrieli i Mirosława w 37 r. śl. z podzięk. za dotychczasowe łaski,
z prośbą o Boże błog. dla małżonków oraz syna i córki z zięciem i wnuczką Hanną

3/za ++ Gintera Poloczka i Marka Wielgusa

CZWARTEK (13.06.2019 r.) - ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO
 I WIECZNEGO KAPŁANA

  7.00 1/do Bożego Miłosierdzia o łaskę zbawienia dla + żony Jolanty i ++ z pokrewieństwa
2 / za ++ rodziców: Antoninę, Katarzynę, Stanisława Zarzecznych, ++ Józefę

i Szczepana Michalskich, ++ z pokrewieństwa z obu stron, prosząc o ra-
dość nieba dla nich i za dusze w czyśćcu cierpiące

  7.30 - Różaniec
18.00 Czuwanie Fatimskie - wprowadzenie figury MB Fatimskiej

1/w intencji czcicieli Matki Bożej Fatimskiej
2/za + Antoniego Serokę z ok. imienin, ++ rodziców z obu stron, ++ siostry,

szwagrów i siostrzeńców prosząc o radość życia wiecznego
3/ za + męża Jana Margielewicza oraz ++ rodziców z obu stron

PIĄTEK (14.06.2019 r.) - Wspomnienie bł. Michała Kozala, bpa i męcz.

  7.00 1/za + Jadwigę Krysiak (od rodziny Malczyk z Wysokiej)
2/za ++ Mariannę i Franciszka Woźniaków oraz ich ++ rodzeństwo

  7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo Drogi Światła         
18.00 1/za + Janinę Kołodziej w 2 r. śm., ++ rodziców i dziadków

2/za + Janinę Bezik z ok. ur., + męża Aleksandra i ++ rodziców z obu stron
3/za ++ Józefź i Felicjana Adamskich, ++ z rodziny oraz + Stanis³awa Rutkowskiego

SOBOTA (15.06.2019 r.) - Dzień powszedni

  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 - za++rodz: Zofię i Józefa Wilków,+męża Józefa Dudę,++dziad: Wilków i Froniów
  7.30  - 18.00  Adoracja Najśw. Sakramentu  (Archidiecezjalna Wieczna Adoracja)
14.30 - Ślub konkordatowy: Rachwalski  - Rembacz
18.00 1/w intencji ks. Marka Wachowiaka z ok. ur., dziękując Bogu za dar życia, pro-

sząc o żywą wiarę, gorącą miłość, wierność łasce powołania i dar zdrowia
2/za ++ Andrzeja i Mirosława Wołyńskich

NIEDZIELA (16.06.2019 r.) - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

  7.30 - Msza św. dziękczynna w intencji ofiarodawców, ktorzy pomogli w terapii
Maksyma Walkowiaka (od wdzięcznych rodziców)

  9.30 - w intencji Marka z ok. 60 r. ur., z podziękowaniem za dotychczasowe łaski,
z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie

11.00 - w intencji Kariny i Marka w 7 r. śl. oraz w intencji ich córek Anny i Julii z podzięk.
za wszelkie dotychczasowe łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i  zdrowie

12.30 - w intencji Gertrudy Skidan z ok. 91 r. ur. z podziękowaniem za otrzymane
łaski z prośbą o Bożą opiekę, błog. i zdrowie

16.30 - Nabożeństwo czerwcowe do NSPJ
17.00 - w intencji Mieczysława Czuczeło z ok. 85 r. ur. z podziękowaniem za dotychczaso-

we łaski z prośbą o Bożą opiekę, zdrowie i łaskę pojednania z Bogiem (Te Deum)
20.00 - za + ojca i męża Zygmunta Koźmińskiego oraz jego ++ rodziców i teściów,

o dar nieba
Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00
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Maryja – Matk¹ Koœcio³a

Szczera spowiedź
Szczera spowiedź to ta, w której nie

zatajamy żadnego z grzechów, pomimo
wstydu z powodu złego postępowania.
Bywa, że zamiast myśleć o Bogu i o tym,
że to z Nim przyszliśmy się pojednać,
przejmujemy się tym, co pomyśli o nas
spowiednik, zwłaszcza jeśli dobrze go
znamy i w rezultacie wycofujemy się z
wyznania śmiertelnego grzechu. Takie-
mu postępowaniu często towarzyszy po-
kusa, aby wyznać najcięższe grzechy bez-
pośrednio Bogu, w osobistej modlitwie,
bez żadnych pośredników, bo tak jest po
prostu łatwiej. Jednak należy pamiętać,
że to właśnie poprzez kapłana - człowie-
ka Bóg odpuszcza nam grzechy, dlatego
tak ważne jest, aby niczego nie zatajać i
nie obciążać dodatkowo swojego sumie-
nia. To bywa bardzo trudne, dlatego do
konfesjonału każdy wierzący powinien
przychodzić pełen wiary, ufności i przede
wszystkim pokory. Nie zapominajmy o
tym, że ukazując swoją marność jako
istoty ludzkiej, która błądzi, lecz jedno-
cześnie potrafi przyznać się do winy, po-
kazujemy Bogu, że traktujemy Go po-
ważnie i jesteśmy godni tego, aby nas
umocnił i pomógł nam stać się lepszą
wersją siebie.

Szczera spowiedź to wielki dar dla ser-
ca, duszy i umysłu grzeszników, których
zatruwa poczucie winy. Otrzymaliśmy go
od samego Jezusa, abyśmy nie czuli się
opuszczeni w walce dobra ze złem towa-
rzyszącej nam w ziemskim życiu każde-
go dnia. Sakrament Pokuty jednoczy nas
z Bogiem, pozwala nam poczuć się Jego
ukochanymi dziećmi i mieć nadzieję na
życie wieczne. Agnieszka K

Warunki dobrej spowiedzi

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

i bliźniemu.

Święto Maryi Matki Kościoła obcho-
dzone w poniedziałek po uroczystości
Zesłania Ducha Świętego zostało wpro-
wadzone do polskiego kalendarza litur-
gicznego ok 40 lat temu. Maryja, będąc
w Wieczerniku w momencie Zesłania
Ducha Świętego uczestniczyła w począt-
kach działalności Kościoła, a później to-
warzyszyła i nadal towarzyszy Jego roz-
wojowi w świecie. Jest więc Matką Ko-
ścioła – wspólnoty wspólnot, czyli Matką
każdej wspólnoty tworzącej Kościół. Jest
więc też Matką naszej wspólnoty para-
fialnej, a w niej każdej grupy i diakonii.

„Zjednoczeniu w Duchu, zjednoczeniu
w Nim módlmy się, aby jedność była od-
nowiona w nas, aby świat cały poznał
uczniów Chrystusa w nas, aby świat cały
ujrzał miłość w nas” – to piękne słowa
pieśni, wzywającej do modlitwy o jed-
ność we wspólnocie. Możemy prosić o
te jedność za pośrednictwem Matki Bo-
żej. Święto Maryi Matki Kościoła to też
okazja, by skierować do Boga, przez
Maryję słowa podziękowania za naszą
parafialną wspólnotę, za różnorodność
Darów Ducha Świętego widoczną w cha-
ryzmatach grup i diakonii, za coraz
większą naszą otwartość na to, by się tymi
charyzmatami dzielić i by wychodzić
poza ramy grup, w których uczestniczy-
my i otwierać się na potrzeby innych. Po-
dziękować za to, że się nam chce tę
wspólnotę tworzyć i za radość, jaką od-
czuwamy mimo pojawiającego się nie-
raz zmęczenia, czy „gorszych” dni. Po-
dziękować też za kapłanów, którzy służą
nam swym duchowym wsparciem i czu-
wają, byśmy tego Ducha Jedności nie
zatracili. B. Król
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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.

dziecka stanęli przed Panem i oddali Mu
wszystko to, co nosimy w sercu. W mo-
dlitwie spontanicznej przepraszaliśmy,
dziękowaliśmy, prosiliśmy i uwielbiali-
śmy Chrystusa.

Rozpoczyna się miesiąc czerwiec, w
szczególny sposób poświęcony Sercu
Jezusa. Zbliżmy się do Niego, bo to wła-
śnie z tego Serca wypływają zdroje łask
dla każdego z nas. Jednak, by je przyjąć,
muszę sam otworzyć swoje serce.

29.05. - O godz. 17.30 w trzecim dniu
modlitw o urodzaje (tzw. Dni Krzyżowe)
udaliśmy się w procesji na cmentarz, by
pod krzyżem zwrócić się do Boga z
prośbą o dobrą pogodę dla rolników.

30.05. - O godz. 18.45 w salce nr 1 od-
było się spotkanie członków Żywego Ró-
żańca i Apostolstwa Dobrej Śmierci. W
nawiązaniu do modlitwy wspólnotowej,
którą rozpoczęliśmy nasze spotkanie ks.
Leszek poruszył temat „Wspólnoty”.
Zwrócił on uwagę, że wspólnota ma swo-
je źródło w Dziejach Apostolskich, gdyż
tam opisane są pierwsze wspólnoty Ko-
ścioła. Ks. Leszek podkreślił, że pierwot-
ne wspólnoty łączyła radość i jedność w
wierze. Dlatego też jednym z elementów
zachęty do bycia jednością poprzez
wspólne przebywanie ks. Leszek wysunął
propozycję wyjazdu na pielgrzymko -
wycieczkę do Rud Raciborskich.

31.05. - O godz. 19.00 w kaplicy Św.
Józefa została odprawiona przez ks. Mar-
ka Msza Św. w intencji solenizantów oraz
Jubilatów z miesiąca maja, zaangażowa-
nych w Duszpasterstwie Małżeństw. Po
Eucharystii małżonkowie spotkali się w
sali Św. Jana Pawła II, by omówić wraz
z ks. Proboszczem i ks. Markiem spra-
wy związane z przygotowaniami Boże-
go Ciała i festynu parafialnego. Również
w tym dniu o godz. 24.00 grupa młodzie-
ży wraz z ks. Dawidem wyjechała na
Spotkanie Młodych do Lednicy. Bliższe
informacje dotyczące wyjazdu w następ-
nym numerze gazetki „Być bliżej”.

Bożena S.
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Moja Msza Święta nać egzegezy tekstu. Rezygnują.
Dlatego jest potrzebne wyjaśnienie tego

co się słyszy, co znaczą te wszystkie sło-
wa i jak się wiążą ze sobą. Będzie to z
pożytkiem dla wszystkich, jednym dla
oświecenia, drugim, bardziej zaawanso-
wanym, ku zbudowaniu a ogólnie dla
umocnienia Kościoła. Jeśli nie można
poświęcić tematowi Ewangelii całego
kazania to dobrą praktyką byłoby kilku
zdaniowe wprowadzenie dlaczego takie
czytanie i jaki jest przekaz ewangelii.

Przekaz słowa idzie też od ołtarza i nie
zawsze jest on czytelny dla słuchaczy sło-
wa bożego.

Miarą dla głoszącego niech będą słowa
podziękowania, one najlepiej oddają sto-
pień zapadania ziarna w glebę. Wielu
kaznodziei dotkniętych jest tym, co na-
zywam na własny użytek „syndromem
organisty”, polegającym na tym, że sło-
wa i melodia są tylko jemu znane a wier-
nemu pozostaje zdumienie lub co gorsza
zniechęcenie. Brak powiązania wątków,
wysoki stopień abstrakcji, nie liczenie się
z możliwościami przyswojenia i pojęcia
słowa przez słuchaczy, aż po naśladowa-
nie laudacji pracy habilitacyjnej. Forma
listu pasterskiego również wymaga prze-
myślenia, bo 99% po prostu go się nie
słucha (dlaczego, to już inna historia).

Żyjemy w czasach „Wieży Babel” i „So-
domy i Gomory”,  miesza się nam języki
a obyczajowość tych dwóch miast staje
się kanonem naszego życia ulicznego,
politycznego i niemałej części ludności
duchowego. Chce się aby nowymi adep-
tami tych nauk były również nasze dzie-
ci. Dlatego przypowieść o siewcy jest jak
najbardziej aktualna, szczególnie trzeba
spojrzeć z troską na samego siewcę, aby
już w czasie siewu nie rozrzucał pustego
ziarna.

Trudne są to wątki i tematy, wymagały-
by głębszej analizy, ale co możemy zro-
bić już dziś to poświęcenie trochę wię-
cej czasu, gdy przyjdziemy przed Mszą
św.  na modlitwę przygotowawczą. Nie

Nasze pielgrzymowanie szlakiem bł.
Karoliny Kózkówny rozpoczęło się w
Sanktuarium Narodzenia NMP w Okuli-
cach. Tam została odprawiona Msza św.
w intencji wszystkich solenizantów z
miesiąca maja zaangażowanych w Dusz-
pasterstwie Małżeństw, chorych człon-
ków wspólnoty oraz pielgrzymów i pa-
rafian. Ksiądz kanonik Kazimierz Górka
przedstawił nam historię Okulic, parafii
oraz obrazu MB Okulickiej. W Domu
Pielgrzyma dane nam było zwiedzić nie-
wielkie muzeum z bogatą kolekcją rzeźb
i obrazów Maryjnych z całego świata.
Gościnność tamtejszych Kapłanów oraz
parafian zakończyła się słodkim poczę-
stunkiem. Następnie przejechaliśmy do
domu bł. Karoliny Kózkówny znajdują-
cego się we wsi Wał-Ruda oraz do Sank-
tuarium Bł. Karoliny Kózkównej w Za-
bawie. Uczestniczyliśmy w wielkim wy-
darzeniu, bo w 105 rocznicy przyjęcia
Sakramentu Bierzmowania (wówczas w
parafialnym kościele w Zabawie). Zosta-
liśmy zapoznani z historią sanktuarium
oraz życiem bł. Karoliny. O godz. 15.00

Szlakiem
B³ogos³awionej Karoliny

Czy problem z pamiêci¹,
czy zniechêcenie?
Pamiętam siebie jeszcze w dzieciństwie,

kiedy na Kalwarii Piekarskiej, słuchałem
krakowskiego biskupa Karola Wojtyłę.
Nie rozumiałem wszystkiego, ale to co
do mnie dotarło pozwalało mi zadawać
Ojcu pytania i dociekać dalej. Jako
uczestnik szkolnych rekolekcji potrafi-
łem, po powrocie do domu, zdać Matce
obszerne sprawozdanie z tego co słysza-
łem i zachowałem, a pomagały mi w tym
przykłady, które jak, Biblia pauperum,
łączyły obraz z przesłaniem.

Czyżbym po latach miał utracić pewne
zdolności? Czy naszło mnie zobojętnie-
nie? Raczej, a wręcz, na pewno nie.

Rzecz dotyczy zapamiętywania kazań i
słowa bożego. Osobiście nie jestem do
końca dobrym przykładem, ale po kolei.
Na początek musimy sobie odpowiedzieć
na pytanie, „czy przychodzę przygotowa-
ny do uczestnictwo we Mszy św?”. Nie
wchodząc w bliższe rozważania, skup-
my się na kilku tylko elementach tego
przygotowania, a zakłada ono m.in., że
wcześniej przeczytaliśmy i choć odrobi-
nę zdobyliśmy się na refleksję. Odpo-
wiedź jest niezwykle prosta, otóż śmiało
mogę stwierdzić, że 98% sióstr i braci w
wierze tego nie czyni. Czytania i Ewan-
gelię słyszą pierwszy raz dopiero w ko-
ściele. I tu wiele zależy od osobistego
nastawienia i nastroju, czy myśli nie za-
przątają nam sprawy „do załatwienia”,
czy bodaj przyziemne zgorszenia bezstre-
sowo wychowywanymi dziećmi. Docho-
dzi do nas przekaz okrojony. Wielu sły-
szy czytania i ewangelie tylko w koście-
le, i nie pogłębia tego chociażby przez
czytanie Pisma św. Powodem najczęściej
jest brak tekstu lub  możliwości jego od-
nalezienia. Trzeba z drugiej strony do-
dać na usprawiedliwienie, że nawet gdy-
by przeczytali to nie będą potrafili doko-

ograniczajmy się do zamarkowania zna-
ku Krzyża i rozsiednięcia się w ławce.

Przygotować się możemy słowami mo-
dlitwy np. św Tomasza z Akwinu, a gdy
nie mamy tekstu proponuję proste słowa
własne, jak te: „Panie Jezu klękam przed
Tobą jako grzesznik, ale wierzę, że mnie
kochasz i dzisiaj otworzysz moje uszy
abym usłyszał Twoje słowa, które kieru-
jesz do mnie. Otwórz moje serce aby
chłonęło i zachowywało przekaz. Zabierz
myśli i rozproszenia, które mają mnie
odwieść od tej Świętej Ofiary, która za
chwilę będzie sprawowana, ze swojej
nędzy mogę Ci ofiarować moją wolę bo
nic innego nie mam co by było moje”.
Teraz możemy wzbudzić intencję Mszy
św. i przyjętej komunii.

rozpoczęliśmy Drogę Krzyżową przez
las, szlakiem męczeństwa bł. Karoliny,
w jej rodzinnej miejscowości Wał-Ru-
dach.

Przeżycia, które towarzyszyły podczas
pielgrzymki na długo pozostaną w naszej
pamięci. Uczestnicząc z kilu tysięcznym
tłumem ludzi w Drodze Krzyżowej, by-
liśmy niejako świadkami drogi męczeń-
stwa młodziutkiej 16-letniej dziewczyny,
która jest wzorem do naśladowania nie
tylko dla ludzi młodych, ale wszystkich
ludzi żyjących w dzisiejszych czasach.
Dziś, w świecie rozwiązłości seksualnej
i promowania najbardziej wyuzdanych
form nieczystości, jako ludzie wiary nie
powinniśmy wobec tych faktów być obo-
jętni. Za wzorem bł. Karoliny jesteśmy
zobowiązani bronić godności człowieka,
godności jego ciała. Pamiętajmy, że zo-
staliśmy stworzeni na obraz i podobień-
stwo Boga. Bądźmy przykładem dla na-
szych dzieci. Może warto już dziś pomy-
śleć o wspólnym, rodzinnym wakacyj-
nym wyjeździe, do miejsc, w których
możemy doświadczyć obecności Boga
przez wstawiennictwo wielu Świętych i
Błogosławionych. Przybliżajmy swoim
dzieciom historie życia, tych, którzy byli
jednymi z nas. Pamiętajmy o tym, że
świętość nie jest dla wybranych, ale dla
każdego z nas.

Pragnę w imieniu wszystkich pielgrzy-
mów serdecznie podziękować ks. Mar-
kowi Wachowiakowi za zorganizowanie
wyjazdu, dzięki któremu nie tylko mo-
gliśmy podziwiać malownicze krajobra-
zy polskiej ziemi, piękną architekturę, ale
przede wszystkim umocnić się duchowo
i doświadczyć działania Bożej miłości i
bliskości Matki Jezusa.

Beder

Bożena S.

Migawki z ¿ycia naszej parafii

28.05. - O godz. 18.45 rozpoczęła się
modlitwa uwielbienia. Tematem modli-
twy było: „Wylanie serca przed Panem”.
Ks. Dawid wprowadzając do modlitwy
zwrócił uwagę na to, byśmy w prostocie
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