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Boże Ciało
– dlaczego procesja
   do czterech ołtarzy?
W najbliższy czwartek obchodzić bę-

dziemy Uroczystość Najświętszego Cia-
ła i Krwi Chrystusa - Boże Ciało. Jest ono
jednym z głównych świąt obchodzonych
w Kościele katolickim. Do kalendarza
Kościoła powszechnego wprowadzono tę
uroczystość przez papieża Jana XXII
jako "zadośćuczynienie za znieważanie
Chrystusa w Najświętszym Sakramencie,
błędy heretyków oraz uczczenie pamiąt-
ki ustanowienia Najświętszego Sakra-
mentu".

Uczestnictwo w procesji Bożego Ciała
jest dawaniem świadectwa swojej wiary,
ale też dawaniem świadectwa wobec in-
nych. Jezus uroczyści niesiony między
nasze domy chce błogosławić wszystkie
dziedziny naszego życia.

Podczas procesji wierni zatrzymują się
zawsze przed czterema ołtarzami. Licz-
ba ta związana jest z czterema ewangeli-
stami.  Każdy z nich, na swój sposób,
mówi o tajemnicy Eucharystii. Dlatego
patrzymy na naszego Pana, ukrytego w

kawałku chleba oczami poszczególnych
ewangelistów. Przy każdym ołtarzu jest
również błogosławieństwo Najświętszym
Sakramentem na cztery strony świata.

Pomyślmy przez chwilę, czy zależy nam
na tym, by przygotować się godnie na
przeżywanie tego dnia (stan łaski uświę-
cającej)? To jednak nie wszystko. Czy
obchodzi nas wykonanie ołtarzy? Czę-
sto jest tak, że co roku pracują przy nich
te same osoby. Może warto pomyśleć, jak
ja mogę się przyczynić do tego, by na
monstrancję z Najświętszym Sakramen-
tem czekał piękny ołtarz, który jest tak-
że wyrazem mojej miłości. Każdy z nas
dysponuje innymi możliwościami i co
innego może ofiarować, choćby drobny
gest. Nie zaniedbujmy tego. Nie bądźmy
tymi, którzy przyjdą sobie tylko popa-
trzeć. Otwórzmy się na przychodzącego
Pana całym sercem, bo On chce nam
wszystkim błogosławić.

Wędrując z Chrystusem drogami na-
szych miejscowości, zaprośmy Go na
drogi naszej codzienności. Niech świa-
domość Jego stałej obecności przynosi
nam radość i pomaga pokonywać niebez-
pieczne zakręty życia. A.D.
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przypominamy, by kierowali do organizatorów sformułowane na piśmie żądanie, aby ich
dzieciom umożliwiono spełnianie praktyk religijnych i udział w niedzielnej Mszy św.

  3.W czwartek (20.06) obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa (Boże Ciało). Uroczystości rozpoczniemy Mszą św. o godz. 7.30. Po
Eucharystii odbędzie się procesja teoforyczna. W tym dniu Msze św. będą jesz-
cze odprawiane bezpośrednio po procesji ok. godz. 10.30 oraz 12.30, i 17.00. Na
ten dzień prosimy o przystrojenie okien naszych mieszkań kwiatami i symbolami
eucharystycznymi. W dzisiejszą niedzielę (16.06) przy wyjściu z kościoła bę-
dziemy zbierać ofiary materialne na kwiaty do ołtarzy.

  4.W czwartek 20 czerwca br. (Boże Ciało)odbędzie się XVII Festyn Parafialny.
  5.W piątek (III piątek miesiąca) zapraszamy na Mszę św. w int.czcicieli Miłosierdzia Bożego, którą

odprawimy o godz. 18.00. Podczas Eucharystii rozważymy konferencję nt. W Eucharystii
Chrystus rozlewa Ducha św. na wierzących, aby karmić ich swoją miłością i uzdalniać do
dawania świadectwa o niej. O godz. 17.15 w czasie nabożeństwa odmówimy Koronkę do
Miłosierdzia B. w int.dusz czyśćcowych. Wypominki za zmarłych przynosimy do zakrystii
20 min.przed nabożeństwem. Na zakończenie można ucałować relikwie św. Faustyny.

  6.Psycholog dyżuruje w piątek od godz. 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
  7.W sobotę (22.06) zapraszamy na nabożeństwo do św. Rity, patronki spraw bezna-

dziejnych. Nabożeństwo połączone z obrzędem poświęcenia róż odprawimy po Mszy
św. wieczornej, ok. godz. 19.00.  Do skrzynki przy zakrystii można składać kartki z wypi-
sanymi prośbami do św. Rity, które będą odczytane w czasie nabożeństwa.

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

  9.Serdecznie zapraszamy na Pielgrzymkę do Rud Raciborskich, Raciborza i Rybnika
Niewiadomia w dniu 27 czerwca 2019 r. Wyjazd o godz. 8.00, powrót ok 19.30. Bogaty
program zwiedzania, wszelkie bliższe informacje na plakacie. Zapisy w kancelarii para
fialnej do 25 czerwca. Koszt 75 zł.

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. Jak rok temu będzie możliwość dojazdu autokaro-
wego w ostatnim dniu na Drogę krzyżową i Mszę św. (25.06). Zapisy w kancelarii.

11. 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 i kopertowe składane dzisiaj na potrzeby na-
szego kościoła-na prace remontowe - kolejny witraż i Drogę Krzyżową.



OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE   (16 czerwca 2019)

  1.W niedziele o godz. 16.30 zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe do NSPJ.
  2.W środę (19.06) zapraszamy dzieci i młodzież o godz. 8.00 na Mszę na zakończenie

roku szkolnego. Rodzicom wysyłającym dzieci w czasie wakacji na kolonie i obozy

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (17-23 CZERWIEC  2019)

PONIEDZIAŁEK (17.06.2019 r.) - Wspom. św. Brata Alberta Chmielowskiego

  7.00 1/za + męża Waldemara w 24 r. śm. ++ z rodzin: Herich i Piekarski
2/za + ciocię Stanisławę oraz ++ z jej rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące

  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + męża Kazimierza w 2 r. śm., o radość życia wiecznego

2/za ++ rodziców: Różę i Ludwika Turskich oraz + siostrę Celinę
3/za++z rodzin: Zarzecznych, Michalskich, Winiarczyków, Wielgusów, Grzonków,

Szeberów, Nitnerów,++ Jadwigę Pająk, Leszka Kamola, Bogdana Dudka, Bolesła-
wa Serwotkę

WTOREK (18.06.2019 r.) - Dzień powszedni

  7.00 1/w intencji córki Jolanty Grochal z ok. 50 r. ur., z podziękowaniem za dotychczasowe
łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla niej, dzieci i całej rodziny

2/za + Andrzeja Krasowskiego (od rodziców)
  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + męża Mariana Ptaka w 1 r. śm. ++ rodziców i rodzeństwo z obydwu stron

2/za + męża Zdzisława, jego + brata Mieczysława z żoną Zofią oraz + bratanka Stani-
sława z żoną Marylą oraz ich ++ rodziców: Jana i Cecylię Mastalerzów

3/za + męża Jana Śnieżek, ++ Marię, Mieczysława i Artuta Miśkiewiczów, ++ Annę,
Bazylego i Sergiusza Pietrusiewiczów, ++ Honoratę i Franciszka Śnieżków

18.45 - Modlitwa uwielbienia

ŚRODA (19.06.2019 r.) - Dzień powszedni

  7.00 1/za ++ rodziców: Anastazję i Franciszka w kol. r. śm.,++ pokrewieństwo z obu stron
2/za + Irenę Pokorską-Liszyk w 1 r. śm.

  7.30 - Różaniec
  8.00 - Msza św. na zakończenie roku szkolnego
13.00 - Ślub konkordatowy: Szypuła - Noras
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za + Eugeniusza Lipoka w kol. r. śm oraz ++ z rodziny Lipoków

2/za ++ Felicję i Władysława Adamików oraz ++ z rodziny Widłaków
3/za++rodz.:Stanisława i Genowefę Mazur,++dziadk: Mazurów i Basów,++z rodzin:

Mazurów i Basów, ++ Helenę, Leszka i Józefa Kempów,+ Helenę Czerner

CZWARTEK (20.06.2019 r.) - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA
I KRWI CHRYSTUSA (Boże Ciało)

  7.30 1/w intencji Parafian - Procesja Bożego Ciała
2/ za + Marzannę Augustyn (od brata Zbigniewa z rodziną)

10.30 - w intencji wnuczek: Nikoli, Laury, 2-letniej Oliwii oraz ich rodziców z prośbą
o Bożą opiekę i błog.

12.30 - za + męża, ojca i dziadka Piotra, w intencji przebłagalnej oraz o łaskę zba-
wienia dla śp. Piotra

17.00 - Msza św. recytowana:   za wstwawiennictwem MB Uzdrowienia Chorych

w intencji Bożeny Szczykała z ok. 60 r. ur., z podziękowaniem za dotych-
czasowe łaski z prośbą o zdrowie i Boże dary dla niej i całej rodziny

PIĄTEK (21.06.2019 r.) - Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zak.
  7.00 1/za + Joannę Baranowską z ok. urodzin

2/ za + męża Mieczyława Naczas, o radość wieczną w niebie (od żony)
  7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
18.00 1/w intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego          

2/za ++ Irenę i Zygfryda Chudzińskich w kol. r. śm., z prośbą o odpuszczenie
grzechów i życie wieczne

3/za ++ rodziców: Władysławę i Szczepana Wawrzos oraz + brata Jerzego

SOBOTA (22.06.2019 r.) - Dzień powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/za + ojca Włodzimierza, ++ dziadków: Annę i Michała oraz Marię i Bazyle-

go i ++ pokrewieństwo
2/za + ojca Stanisława Farynę
3/za ++ ojców Piotra i Józefa o radość życia wiecznego

17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/w intencji  Salomei i Bogdana w 34 r. śl., dziękując za wszelkie łaski,

z prośbą o dary Ducha św., zdrowie i Miłosierdzie Boże dla całej rodziny
2/za + męża Emila Kleszcza w 14 r. śm. ++ rodziców, ++ z rodzin: Kraut,

Seweryn, + szwagierkę Teresę oraz + Marię Ciecieląg
19.00 - Nabożeństwo do św. Rity

NIEDZIELA (23.06.2019 r.) - XII NIEDZIELA ZWYKŁA
  7.30 - za + męża Tadeusza Koźlik w 30 r. śm.
  9.30 - do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem św. Ojca Pio i św. Jana Pawła II

w intencji Aleksandra z ok. ur. dziękując za dotychczasowe łaski z prośbą
o dalsze oraz Boże błog. dla solenizanta, rodziny i przyjaciół

11.00 - w intencji Anny i Marcina Lange w 10 r. śl. z podziękowaniem za dotych-
czasowe łaski, z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla całej rodziny Lange

12.30 - w intencji Leny w 1 r. ur. z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o dalsze oraz o Boże błog. w rodzinie

16.30 - Nabożeństwo czerwcowe do NSPJ
17.00 - za + mamę Nepomucenę i ++ dziadków
20.00 - w intencji Eugeniusza z ok. 60 r. ur., z podziękowaniem za dotychczasowe

łaski z prośbą o Bożą opiekę, błog. i zdrowie
Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00
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Wspomianie
Misji Parafialnych 2019

rzęd poświęcenia róż. Na pamiątkę cudu,
jakim było zakwitnięcie czerwonej róży
w ogrodzie jej dzieciństwa w Roccapo-
renie – w styczniu, w górach, na mrozie i
śniegu. Kilka miesięcy przed śmiercią
otrzymała od Boga taki znak nadziei. Do-
wód pamięci i łaski, po którym poczuła
się chyba jak wybrana córka i oblubieni-
ca Pana. Po śmierci to ona daje nadzieję
potrzebującym, a Bóg podobno nie umie
jej odmawiać…

Czwartek to „Dzień pokuty i pojedna-
nia”. Nauki misyjne kierowane były
szczególnie do osób żyjących “w związ-
kach niesakramentalnych. Ten dzień po-
święcony był modlitwie o przebaczenie,
którego zwieńczeniem było nabożeństwo
Drogi Światła i Apel Jasnogórski. Piąt-
kowy dzień to Dzień Matki Bożej Wspo-
możenia wiernych, skierowany głównie
do chorych i osób starszych z sakramen-
tem namaszczenia chorych.

Sobota upłynęła pod znakiem Modlitwy
za Rodziny. Msza św. dla rodzin, zwień-
czona błogosławieństwem Najświętszym
Sakramentem, była okazją do rodzinnej
modlitwy i zjednoczeniem wszystkich
rodzin, które znajdują się na różnych dro-
gach … do świętości.

Zwieńczeniem misji była niedzielna
Eucharystia dla rodziców z małymi dzieć-
mi, w czasie, której zostało udzielone
błogosławieństwo Najświętszym Sakra-
mentem. Podczas nabożeństwa majowe-
go uroczyście zakończono misje przy
Krzyżu Misyjnym i odśpiewano pochwal-
ne hymny.

Czas misji był obfitym darem od
Boga, a jego owoce głęboko zapadną
nam w pamięć. Dziękujemy w tym
miejscu księżom misjonarzom i wszyst-
kim zaangażowanym w to dzieło.
Niech następne 10 lat parafii będzie
okresem głębokiego zbliżenia się ludzi
do Boga.

BKK.

W dniach od 19 do 26 maja 2019 r. w
naszej parafii odbywały się misje pa-
rafialne pod hasłem: „W mocy Boże-
go Ducha”. Przewodnikami w tym cza-
sie byli Ojcowie Oblaci: O. Andrzej
Korda i O. Włodzimierz Jamrocha.
Przez kolejne dni misjonarze wprowa-
dzali nas w kolejne tematy rozważań
o tajemnicy Boga.

Misje rozpoczęły się symbolicznym
przekazaniem kluczy do kościoła misjo-
narzom, którzy od tego momentu objęli
duchową opiekę nad parafianami. W dru-
gim dniu tematem przewodnim był „De-
kalog wypełniony w Jezusem Chrystu-
sem”. W tym dniu nauki były przezna-
czone dla małżeństw. Małżeństwa z na-
szej parafii miały okazję na nowo umoc-
nić i wzbogać swoje małżeństwo m.in.
poprzez modlitwę i naukę misyjną.

W tym dniu wszyscy małżonkowie
zgromadzili się w kościele, aby ponow-
nie wyznać swoją miłość przed Bogiem.
Kolejny dzień skupiała się wokół myśli
„Wierzę w życie wieczne z Jezusem
Chrystusem” i był poświęcony modlitwie
za zmarłych z uroczystą procesją na
cmentarz parafialny. Dzień ten upłynął,
jako czas modlitwy za naszych zmarłych,
którzy w ostatnich dziesięciu latach ode-
szli z naszej wspólnoty parafialnej. Był
to czas głębokiej refleksji i zadumy nad
istotą życia i celem ostatecznym człowie-
ka. „Wierzę w grzechów odpuszczenie –
wspomnienie Św. Rity, patronki od
spraw beznadziejnych” to temat prze-
wodni środy.

Po nabożeństwie do Św. Rity uczestni-
cy otrzymali różę. Św. Rita słynie z tytu-
łu „patronka spraw trudnych i beznadziej-
nych”, ale mówi się też o niej: święta od
róż. Podczas nabożeństw za jej wstawien-
nictwem, które odprawiane są 22-ego
dnia każdego miesiąca, ma miejsce ob-
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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.
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nabożeństwo do Matki Bożej Uzdrowie-
nia Chorych z błogosławieństwem lourdz-
kim. W konferencji nt. „W mocy Ducha
Świętego Maryja, jako nowa Ewa staje się
znakiem czasów ostatecznych” ks. Marek
zwrócił uwagę, że Ewa przy boku Adama
została matką wszystkich ludzi, jednak
przez swoje nieposłuszeństwo stała się dla
siebie i całej ludzkości przyczyną śmierci.
Natomiast Maryja przez swoje posłuszeń-
stwo unicestwia winę pierwszej Ewy i zo-
staje Matką nas wszystkich u boku Nowe-
go Adama. Stając się tym samym dla sie-
bie i całej ludzkości przyczyną zbawienia.

06.06. – O godz. 19.45 w salce nr 2 odbył
się spotkanie członków i sympatyków
Bractwa Adoracji Najświętszego Sakra-
mentu. Temat: „Twemu Sercu cześć skła-
damy – kult Serca Jezusowego”. Ks. Ma-
rek przygotował pokaz slajdów oraz histo-
rię kultu Serca Jezusowego.

06.06. – Podczas Mszy św. o godz. 18.00
ks. Dawid w homilii zwrócił uwagę na V
Stację Drogi Krzyżowej „ Szymon z Cy-
reny pomaga nieść krzyż Jezusowi”
umieszczonej w naszym kościele. Zwra-
cając się do młodzieży bierzmowanej, jak
również do wszystkich dorosłych bierzmo-
wanych zwrócił uwagę, na współczesną
wymowę Stacji, a tym samym podkreślił,
że każdy z nas może być Szymonem, po-
magającym nieść krzyż Jezusowi. Ks. Da-
wid podkreślił również, że każdy z nas
został podczas Sakramentu Bierzmowania
uposażony w moc Ducha Św. i posłany,
by zostawiać ślad swojej obecności, dając
świadectwo, a nie anty świadectwo. Ks.
Dawid nawiązując do Ewangelii z dnia
podkreślił również, że pomimo współcze-
snego przekazu Drogi Krzyżowej Chrystus
pozostaje wciąż ten sam – NIEZMIENNY,
Chrystus, który nie odrzuca nikogo, ale
pyta, tak jak Piotra „Czy kochasz
Mnie…?”. Ks. Dawid przypomniał, że z
Bożą miłością najpełniej można spotkać
się na Eucharystii, w Sakramencie Pokuty
i Pojednania, a także na modlitwie. Nie za-
pominajmy o tym! Bożena S.



Moja Msza Święta
Nuda na Mszy świętej

Czy taki stan w ogóle jest możliwy?
Pozwolę sobie na porównanie miłości
małżeńskiej do umiłowania Eucharystii,
gdyż to doświadczenie jest mi najbliższe.
Te dwie miłości niejako się przenikają.
Pomimo upływu lat wciąż na nowo od-
krywam piękno i dar tych dwóch sakra-
mentów. Przeżywanie małżeństwa poma-
ga mi w przeżywaniu Eucharystii i od-
wrotnie. W tej miłości panuje dynamizm,
zachwyt i odkrywanie każdego dnia sie-
bie nawzajem. Czy w takiej miłości może
być miejsce na nudę? Zatem czym wła-
ściwie ona jest? Myślę, że to ból duszy,
która szuka czegoś więcej i czegoś głę-
biej. Dlatego tam, gdzie chodzi o auten-
tyczne wartości, nudę powinno się prze-
zwyciężać. Jeśli miłości się nie pielęgnu-
je, nie fascynuje się nią – może spo-
wszechnieć. Jeśli małżonkowie pozo-
staną na etapie pierwszego zakochania i
zauroczenia, nie będą pogłębiać swojej
miłość i jej rozwijać, szybko mogą wpaść
w nużącą rutynę codzienności. Nato-
miast, kiedy zachwycą się i docenią,
czym jest dar Sakramentu Małżeństwa –
wszystko można przezwyciężyć.

Przenieśmy to na życie duchowe. U
wielu katolików brak świadomości i sła-
ba formacja wiary powoduje, że na Mszę
św. chodzimy z przyzwyczajenia, trady-
cji, jako przykry, rutynowy obowiązek.
Jeśli jednak zrozumiemy, jak wielkim
darem i przywilejem jest Eucharystia,
tym pełniej będziemy w niej uczestni-
czyć. Msza św. stanie się wiarygodnym i
widocznym znakiem ciągłej obecności
Jezusa, a dobre jej przeżycie będzie wy-
ciskało znamię na naszym codziennym
życiu i coraz bardziej będzie je kształto-
wało.

Ks. Proboszcz w jednym ze swoich ka-
zań do dzieci pierwszokomunijnych

zwrócił się z pytaniem: „Kiedy rozpoczy-
na się Msza św.?” Różne były odpowie-
dzi. Ks. Józef podkreślił, że do Mszy św.
powinniśmy się przygotować na godzi-
nę przed jej rozpoczęciem, i właściwie
wówczas się ona rozpoczyna. Zaczyna-
jąc od postu eucharystycznego, czyli pra-
gnienia przyjęcia całym sobą Jezusa –
Jego słowa i Jego Ciała. Post ma pobu-
dzić w nas pragnienie spotkania się z Je-
zusem. Musimy mieć świadomość, na
jakie spotkanie się udajemy. Moja obec-
ność na Mszy św. jest aktem mojej wia-
ry. I tu każdy z nas powinien zrobić so-
bie rachunek sumienia – jaka jest moja
wiara? Czy ja naprawdę wierzę w cie-
lesną obecność Chrystusa podczas Eu-
charystii? Czy mój rozum, wola i serce
otwierają się dla Niego, by On mógł się
ze mną spotkać? Pamiętajmy Msza św.
nie jest monologiem. Aby była owocnie
przeze mnie przeżyta muszę wejść w dia-
log. Jakość i głębia naszych spotkań z
Bogiem w bardzo dużej mierze zależy od
nas samych. Na ile prawdziwie będzie-
my pragnęli się spotkać z Bogiem, na tyle
będziemy się do tego przygotowywać.
Bóg zapewnia nas: „Znajdziecie Mnie,
albowiem będziecie Mnie szukać z całe-
go serca” (Jr 29,13). Pomocą w dobrym
przeżywaniu Eucharystii jest Duch Św.,
dlatego tak bardzo potrzebny jest przed-
sionek duchowy, o którym była mowa we
wcześniejszym numerze gazetki „Być
bliżej”. Podczas Mszy św. spróbujmy
przyjąć postawę zasłuchanej Marii, sie-
dzącej u stóp Jezusa, by usłyszeć, co On
ma nam do powiedzenia. Jeśli wsłucha-
my się w głębokie teksty czytań, Psal-
mów, Ewangelii i modlitw mszalnych bę-
dziemy coraz bardziej odkrywać piękno
Liturgii i Bożej obecności. Na usłyszane
słowa musimy odpowiadać słowem i
śpiewem, bowiem to jest wyraz naszej
żywej wiary w to, co dokonuje się na oł-
tarzu. Im bardziej będziemy otwarci na
pogłębianie więzi z Panem Jezusem, tym
więcej łask jesteśmy w stanie przyjąć.

Jeśli dobrze przeżyjemy Mszę św. wyj-
dziemy z niej z radością w sercu, odno-
wieni i z nowym zapałem do zabiegania
o zbawienie swoje i innych. Pamiętajmy,
że podczas Mszy św. przeżywamy te
same zbawcze wydarzenia z życia Syna
Bożego, które miały miejsce ponad 2000
lat temu.

Jeśli naprawdę zakochasz się w Chry-
stusie, Eucharystia stanie się szczytem i
źródłem  Twojego życia. Wtedy nigdy nie
będziesz się nudzić na Mszy św., ale z
utęsknieniem będziesz jej oczekiwać.

Bożena S.

„Cud Bożego Ciała”
Czy deszcz pada rzêsisty,
czy ¿ar z nieba miota
ze Œwi¹tyni wychodzi
parafialna wspólnota.
A wraz z nami idzie
Jezus Chrystus nasz Brat
i wskazuje nam d³oni¹ jaki piêkny jest œwiat.
Wiêc idziemy z modlitw¹
i ze œpiewem radosnym
chwaliæ Boga, co nas stworzy³
i jest naszym Ojcem.
Wokó³ nas wysokie domy,
jak kamienny wielki las.
Czy gor¹ce serca ludzkie
wyjd¹, by powitaæ nas?
Cztery o³tarze jak œwiata strony
wskazuj¹ prawdê – Bóg jest nieskoñczony!
Nieskoñczona jest mi³oœæ
jak¹ nas obdarza
wiêc pochylmy g³owy na Wielkoœæ O³tarza.
A kiedy Ci Kap³an
podaje Chleb Œwiêty,
to uwierz w to Cia³o,
w ten cud niepojêty.
I rêkê do brata wyci¹gnij na znak,
¿e mi³oœæ i pokój
zagoœci³y w nas.
A wtedy wspólnota bêdzie Bogu mi³a,
bo w sercach ludzkich
jest najwiêksza si³a.
I gdy rok przeminie
tak jak z „bicza trzas³”,
to znów wyruszymy,
bo Chrystus jest w nas.
A drzwi naszych domów

otworz¹ siê wraz, by wpuœciæ Jezusa,
bo czas, to ju¿ czas.
Gdy kiedyœ spojrzymy w niebo jasne wro-
ta, o bêdzie w nich sta³a
z Tysi¹cleci wspólnota.

Aleksandra Malicka-Maller
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Migawki z ¿ycia naszej parafii

02.06. – O godz. 16.00 rozpoczęło się
spotkanie tzw. „zawiązanie wspólnoty”
Ruchu Światło – Życie (Oaza i Domowy
Kościół Dekanatu Katowice-Załęże). Pod-
czas spotkania rozważaliśmy fragment 1
Kor 12, 1.4-11 i wspólnie staraliśmy się
odpowiedzieć na pytania: Jakie widzę w
sobie dary, talenty i charyzmaty? Jak mogę
nimi służyć bliźniemu oraz we wspólno-
cie? Następnie rozpoczęło się nabożeństwo
z modlitwą spontaniczną. O godz. 17.00
uczestniczyliśmy w Mszy św., a po niej
spotkaliśmy się na wspólnych zabawach i
quizach przy grillu. Na spotkaniu obecny
był ks. Tomasz Kocjan – Moderator Ru-
chu Światło-Życie Dekanatu Katowice-
Załęże, ks. Dawid Majka.

03.06. –  Podczas Mszy św. o godz. 18.00
Ks. Abp Wiktor Skworc udzielił 141 oso-
bom Sakramentu Bierzmowania. Ks. Abp
zwracając się do młodzieży przypomniał,
że każdy w Sakramencie Chrztu Św. zo-
stał napełniony Duchem Św., a w Sakra-
mencie Bierzmowania – wyposażony w
Jego dary. Arcybiskup podkreślił, aby mło-
dzi ludzie nie ulegali wpływom, ale oddzia-
ływali i działali zostawiając ślad dziecka
Bożego, gdyż są „twarzą” Kościoła. Pod-
kreślił również, by się nie lękali, bo mają
do spełnienia misję w dzisiejszym świe-
cie, aby znów na nowo wybrzmiały słowa
Św. Jana Pawła II z 1979 roku „Niech zstą-
pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi”.

04.06. – O godz. 19.45 rozpoczęła się mo-
dlitwa uwielbienia „Mocni w Duchu Św.”.

Ks. Dawid przygotował pod rozwagę
fragment (Dz.2, 1-12 i J 14, 15-16: 23b-
26). Modlitwa przeplatana była śpiewem
oraz modlitwą spontaniczną.

05.06. – O godz. 18.45 rozpoczęło się


