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„Wiesz, że Cię kocham!”
To tegoroczne hasło XXIII Spotkania

Młodych Lednica 2000. Uczestniczyłam
w tym spotkaniu, choć nie jestem nasto-
latką. I jestem szczęśliwa, że mogłam tam
być razem z nimi, że mo-
głam doświadczyć młodo-
ści Kościoła. To niesamo-
wite zobaczyć ponad 60
tysięcy młodych ludzi
wielbiących śpiewem i
tańcem Boga.

Podczas lednickiego
spotkania wybrzmiewały
prawdy o Sakramencie
Pokuty i Pojednania oraz
Eucharystii, doświadcze-
nia Bożej miłości. Właśnie
tam na Lednickich Polach
można było w szczególny
sposób dotknąć tajemnicy
miłości Boga do człowie-
ka, człowieka do Boga i tej
ludzkiej miłości. Widok
tysięcy młodych ludzi mo-
dlących się nad Kapłana-
mi robił wrażenie. Nie tyl-
ko oni mają modlić się za
nas, ale to również my
winni jesteśmy im modlitwę. Oni potrze-
bują jej teraz bardziej niż kiedykolwiek
w dziejach ludzkości.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 8.00 i
zakończyło się o godz. 24.00 przejściem
przez Bramę III Tysiąclecia. Nasza gru-
pa licząca 49 osób uczestniczyła w mo-
dlitwie Anioł Pański, Koronce do Boże-
go Miłosierdzia, w świadectwach, Eucha-

rystii i Godzinie Jana Pawła II. Każda
część spotkania ubogacana była pokaza-
mi, tańcami i śpiewem.

Kochani Rodzice pomóżcie swoim
dzieciom doświadczyć
pełni i radości życia,
którą jest Chrystus. Tyl-
ko On jest Drogą,
Prawdą i Życiem.
Ochraniajcie swoje
dzieci przed złudnym
szczęściem tego świata.
Bądźcie dla nich przy-
kładem żywej i praw-
dziwej wiary – nie w ja-
kiegoś tam boga, ale
wiary w Jedynego
Boga, który daje nam
swego Syna i umiera
wraz z Nim na krzyżu
dla nas z miłości, byśmy
mogli żyć wiecznie.
Czy znasz innego takie-
go boga?

Pokażcie swoim dzie-
ciom, że wierzycie nie
tylko w Boga, ale wie-
rzycie w Jego słowa.

Pozwólcie dzieciom poznać i zakoszto-
wać Jezusa, Jego obecności, nie tylko
podczas niedzielnej Eucharystii. Zachę-
cajcie swoje pociechy do zaangażowa-
nia się w dziecięce i młodzieżowe wspól-
noty, bo właśnie tam mogą odkryć naj-
piękniejszą przyjaźń, z najwierniejszym
Przyjacielem – Jezusem.

 Bożena S.
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  5.W piątek obchodzimy Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. O godz.
17.15 odprawimy specjalne nabożeństwo z przebłaganiem i dziękczynieniem
oraz Aktem poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

  6.W sobotę obchodzimy Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła (29.06). Ko-
lekta zbierana w tym dniu przeznaczona będzie na potrzeby Stolicy Apostol-
skiej - „Świętopietrze”.

  7.Dorosłych zapraszamy do Sakramentu Pokuty i Pojednania codziennie pół
godziny przed Mszą św. (w czwartki i soboty zawsze od 17.00). kapłani nie będą
spowiadać po rozpoczęciu Mszy św. W razie konieczności ksiądz będzie do dys-
pozycji po Mszy św. Osoby słabo słyszące będą mogły skorzystać z zamykanego
konfesjonału, który znajduje się przy kaplicy św. Antoniego. Chęć odbycia takiej
spowiedzi prosimy zgłaszać kapłanowi, który spowiada obok. W konfesjonale
tym spowiadamy również na siedząco. Niech pomocą w naszym przygotowaniu
do spowiedzi św. będzie wydrukowany rachunek sumienia - który każdy może
zabrać ze sobą wychodząc z kościoła.

  8.W lipcu i sierpniu są jeszcze wolne intencje mszalne.
Przypominamy o konieczności potwierdzenia zamówionej intencji najpóź-
niej na trzy tygodnie przed terminem Mszy św. Brak takiego potwierdzenia
jest równoznaczny z rezygnacją z intencji, a termin Mszy św. przekazywany
jest innym zainteresowanym osobom. Intencje mszalne przyjmujemy indy-
widualnie w Kancelarii Parafialnej a nie przez telefon.

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

10.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 parafialnej do 25 czerwca. Koszt 75 zł. Będzie podczas wspól-
nego wyjazdu coś dla ducha i ciała!

11. Rodzicom wysyłającym dzieci w czasie wakacji na kolonie i obozy przypomi-
namy, by kierowali do organizatorów sformułowane na piśmie żądanie, aby ich
dzieciom umożliwiono spełnianie praktyk religijnych, a szczególnie udział w nie-
dzielnej Mszy św.

12.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 potrzeby naszego kościoła.



OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE   (23 czerwca 2019)
  1.W niedziele o godz. 16.30 zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe do NSPJ.
  2.Prawnik dyżuruje we wtorek od 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
  3.Wyjazd autokarowy na Jasną Górę odbędzie się we wtorek (25.06) z naszego

placu kościelnego o godz. 9.00.
  4.W czwartek (27.06), o godz. 7.00 odprawimy Mszę św. w intencji członków

Żywego Różańca oraz Apostolstwa Dobrej Śmierci.

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (24-30 CZERWIEC  2019)

PONIEDZIAŁEK (24.06.2019 r.) - UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA
ŚW. JANA CHRZCICIELA

  7.00 - za ++ rodziców: Jana i Alojzę oraz + brata Stanisława i wszystkich
++ z rodziny, o radość życia wiecznego

  7.30 - Różaniec
18.00 1/za ++ rodziców: Helenę i Józefa Saługów

2/za + Jana Soćko z ok. imienin i w 5 r. śm., z prośbą o radość nieba (od rodziny)
3/za + Zofię Błachut

WTOREK (25.06.2019 r.) - Dzień powszedni

  7.00 - za ++ rodziców: Tadeusza i Stanisławę oraz + wujka Wacława i + ciocię Jadwigę
  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + męża Romana Koniarskiego

2/za + Jacentego Jędrusika w 6 r. śm. oraz ++ z rodziny: Jędrusik i Kściuczyk
3/za + matkę Anielę w 24 r.śm. oraz + ojca Emanuela w kol. r. śm.

ŚRODA (26.06.2019 r.) - Dzień powszedni

  7.00 1/w intencji małżonków Anety i Wojciecha z ok. 15 r. śl. z podziękowaniem
za dotychczasowe łaski z prośbą o dalsze błog. Boże i opiekę Matki Bożej
oraz o zdrowie

2/w intencji Ewy i Dariusza Zdunek w 20 r. śl. z podziękowaniem za dotych-
czasowe łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie

  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za ++ Władysławę i Zygmunta Brzezinków w r. śm. oraz ++ z rodziny

2/za + męża Franciszka, + mamę Juliannę, + brata Jana, ++ ciocie: Bronisła-
wę i Leokadię oraz ++ kuzynki: Krystynę i Helenę

CZWARTEK (27.06.2019 r.) - Dzień powszedni

  7.00 1/za + brata Andrzeja w r. śm.
2/w intencji członków Żywego Różańca oraz Apostolstwa Dobrej śmierci

 7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu  
18.00 1/za + Mieczysława Naczas w miesiąc po śmierci, o radość wieczną w niebie

(od córki z mężem i wnukami)
2/za + męża Krzysztofa w 2 m-c po śmierci

PIĄTEK (28.06.2019 r.) - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA
PANA JEZUSA

  7.00 - za + Andrzeja Krasowskiego (od rodziców)
  7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo przebłagalno-dziękczynne do NSPJ   
18.00 1/za ++ rodziców: Krystynę i Jerzego, ++ babcie i ++ dziadków        

2/za + Elżbietę Gonet w 30 dniu po śm. oraz jej + męża Czesława i + syna
Bogusława

SOBOTA (29.06.2019 r.) - UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH  APOSTOŁÓW
PIOTRA I PAWŁA

    6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 - w intencji ofiarodawców i budowniczych naszego kościoła oraz w int.

ks. P.Furczyka
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za zmarłych w czerwcu:

2/do Bożego Miłosierdzia za wstawiennictwem Św. Siostry Faustyny w inten-
cji brata Piotra, prosząc o łaskę nawrócenia, dobrej spowiedzi, uzdrowienia
z nałogów i uzależnień oraz o Boże błog. dla niego i całej rodziny

NIEDZIELA (30.06.2019 r.) - XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

  7.30 - za + ojca Andrzeja, ++ dziadków i babcie z obu stron i pozostałych
++ z rodziny, z prośbą o radość życia w niebie

  9.30 - w intencji Ireny i Stanisława z ok. 40 r. śl. z podziękowaniem za dotychcza-
sowe łaski, z prośbą o Bożą opiekę za wstawiennictwem MB Uzdrowienia
Chorych dla jubilatów oraz dzieci z rodzinami (Te Deum)

11.00 - w intencji Katarzyny i Macieja w 6 r. śl. z podziękowaniem za otrzymane
łaski z prośbą o dary Ducha Św. na dalsze wspólne lata

12.30 - w intencji Ireny i Adama z ok. kolejnych urodzin, z podziękowaniem za dar
życia i otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę MB dla całej
rodziny

16.30 - Nabożeństwo czerwcowe do NSPJ
17.00 - w intencji Magdaleny i Łukasza Gros z ok. 10 r. śl., dziękując Bogu za

otrzymane łaski, prosząc o umocnienie w powołaniu i aby ich Bóg prowa-
dził i wspierał w wychowaniu synów (Te Deum)

20.00 - za + mamę i babcię Halinę Szulc
Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00
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Zadośćuczynienie
Panu Bogu i bliźniemu

Ostatni, piąty warunek dobrej spowie-
dzi, polega na odkupieniu swoich win za
pomocą modlitwy (zadanej pokuty) oraz
naprawienia krzywd wyrządzonych bliź-
nim, poprzez dobre uczynki. Pokuta to
tak naprawdę bardzo niewielka cena, jaką
musimy wszyscy zapłacić za grzechy,
których koszt jest o wiele większy, a jest
to możliwe tylko i wyłącznie dzięki nie-
skończonemu Bożemu Miłosierdziu. Je-
zus umarł w strasznych męczarniach za
nasze winy, więc z szacunku do Niego
nie odkładajmy pokuty na później, lecz
wypełnijmy ją jak najszybciej, a następ-
nie dołóżmy wszelkich starań, aby defi-
nitywnie zmienić swoje postępowanie i
nie powtarzać już tych samych błędów.“
Spowiedź jest zbawiennym oczyszcze-
niem, prawdziwą kąpielą duszy, ale
przede wszystkim sakramentem, który
powinien być traktowany z należytym
szacunkiem i powagą. Warto popatrzeć
na niego przez pryzmat Miłości i Dobra,
ponieważ to właśnie poprzez spowiedź
możemy realizować wezwanie Chrystu-
sa i krok po kroku stawać się doskonały-
mi tak, jak doskonały jest nasz Ojciec w
niebie.      Pamiętajmy, że każdy chrze-
ścijanin jest powołany do świętości, więc
nie możemy stać ciągle w tym samym
miejscu i spowiadać się schematycznie
zawsze z tych samych grzechów. Niech
więc Duch Święty oświeca Nasze serca i
rozumy, abyśmy zawsze godnie przystę-
powali do Sakramentu Pokuty i Pojed-
nania.

Warunki dobrej spowiedzi

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

i bliźniemu.

Agnieszka K.

MOJA WIARA
Maja: Na oazę zaczęłam chodzić od

niedawna, mimo to nie wyobrażam so-
bie piątków bez spotkań. Cieszę się że
przyszłam na oazę i spotkałam wspania-
łych ludzi którzy mnie serdecznie przy-
jęli. Dzięki oazie uczestniczyłam w dniu
wspólnoty. Spotykając się z uczestnika-
mi oazy doświadczam obecności Boga
w moim życiu poprzez ich postawę wo-
bec innych.

Agnieszka: Od 3 lat należę do Ruchu
Światło-Życie, a od tego roku służę rów-
nież jako animator grupy przed II stop-
niem. Dzięki oazie w moim życiu bar-
dzo dużo się zmieniło, ponieważ podczas
jednych z rekolekcji przyjęłam Jezusa
jako mojego Pana i Zbawiciela. Chrze-
ścijaństwo przestało być dla mnie religią
i stało się prawdziwą, żywą relacją czło-
wieka z Bogiem. Oaza nauczyła mnie też,
że Pismo Święte jest dla każdego czło-
wieka, i że mogę z niego czerpać siłę,
motywację i wzorce życiowe każdego
dnia. Służba w oazie pokazuje mi w każ-
dym tygodniu, jak ważne są relacje z
ludźmi, jaki mamy na siebie wpływ i jak
wspólnota pomaga zbliżać się do Boga.

Karolina: W oazie jestem od wielu lat.
Przyciągnęło mnie tu świadectwo ludzi,
którzy mieli żywą relację z Panem Bo-
giem. Widząc ich wiarę i postawę sama
pragnęłam tak żyć. Dzięki rekolekcjom,
czytaniu Pisma Świętego oraz piątko-
wym spotkaniom poznałam na nowo
Pana Boga, który stał się moim przyja-
cielem. W oazie też zaczęłam się czuć
częścią Kościoła, a nie kimś przypadko-
wym, dzisiaj nie wyobrażam sobie bez
niego życia, Kościół stał się moim do-
mem. Dzięki wspólnocie czuję też, że
przybliżam się do Pana Boga, również
wtedy gdy wychodzę z własnego ego-
izmu i otwieram się na innych, kocham i
pomagam im. Służba w oazie pokazuje
mi, że nie jestem samowystarczalna i
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Migawki z ¿ycia naszej parafii

10.06. - O godz. 18.45 rozpoczęła się
katecheza dla dorosłych zatytułowana:
„Jego droga jest prosta”. Ks. Marcin roz-
począł spotkanie od przeczytania frag-
mentu Ewangelii J 14, 1-7 (Modlitwa
Arcykapłańska). Ks. Marcin zwrócił
uwagę, że modlitwa ta jest modlitwą
Wieczernika i zawarte jest w niej wszyst-
ko, aby chrześcijanin wiedział jaką dro-
gę ma obrać. Ks. Marcin podkreślił rów-
nież, że tylko poprzez modlitwę, pozna-
nie Boga i wejście w relację z Nim moż-
na zrozumieć sens słów Chrystusa: „Ja
jestem Drogą, Prawdą i życiem”. Wów-
czas nasza droga życiowa, choć czasami
niełatwa okazuje się prosta. Po konferen-
cji spotkaliśmy się w grupach, by odpo-
wiedzieć na pytanie: „Jak we wspólno-
cie idziemy do Boga - Ojca?”

11.06. - O godz. 18.45 rozpoczęła się
modlitwa uwielbienia zatytułowana: „Je-
steście posłani”. Ksiądz Dawid wprowa-
dzając do modlitwy zwrócił uwagę, że
każdy z nas obdarowany Duchem Świę-
tym jest posłany, by nieść Dobrą Nowi-
nę. Podczas modlitwy rozważaliśmy
fragmenty z Dziejów Apostolskich (Dz
2, 42-47; 4, 32-35; 8, 1-3) Modlitwa za-
kończyła się indywidualnym przytule-
niem się do relikwii Krzyża Św., odda-
niem czci i dziękczynieniem Jezusowi.

13.06. - O godz. 18.45 rozpoczęło się
nabożeństwo fatimskie z procesją wokół
kościoła.

Również w tym dniu, po Mszy św. wie-
czornej w salce nr 2 odbyło się spotka-
nie Duszpasterstwa Świętego Józefa z ks.
Marcinem.

14.06. - O godz. 19.00 w kaplicy św.
Józefa ks. Marek odprawił Mszę św. dla
wszystkich członków Duszpasterstwa
Małżeństw. Po Mszy św. w sali Św. Jana

Pawła II odbyło się spotkanie związane
z przygotowaniami do Uroczystości Bo-
żego Ciała i festynu. Zostały również
poruszone sprawy dotyczące wspólnego,
wrześniowego wyjazdu. Już dziś pragnę
zachęcić wszystkich małżonków do za-
angażowania się w Duszpasterstwo Mał-
żeństw od września. Warto wspólnie ze
współmałżonkiem pogłębiać relację z
Bogiem, ale także z sobą nawzajem i we
wspólnocie.

 W dniach od 14.06 - 16.06. ks. Marcin
wraz ministrantami wyjechali do Zawoi.

15.06.. - O godz. 18.00 została odpra-
wiona Msza św. w intencji ks. Marka Wa-
chowiaka z okazji urodzin. Pamiętajmy
o naszym Solenizancie w modlitwie.

16.06. - O godz. 18.00 rodziny Domo-
wego Kościoła spotkały się z ks. Dawi-
dem przy grillu. Podczas spotkania roz-
ważaliśmy fragment Ewangelii Mk 6, 30-
44, dzieliliśmy się życiem oraz omówili-
śmy sprawy organizacyjne dotyczące for-
macji w przyszłym roku.

Jeśli nie Duszpasterstwo Małżeństw, to
może Domowy Kościół? Jak widać na-
sza parafia ma do zaoferowania wiele
grup i diakonii. Zbliża się czas urlopo-
wy, zadaj sobie pytanie: „Jak przeżywam
swoje życie jako chrześcijanin?, czy za-
leży mi na moim zbawieniu i moich bli-
skich?, czy Pan Bóg naprawdę jest w
moim życiu na pierwszym miejscu?, czy
ja w ogóle rozumiem, co znaczy życie
we wspólnocie Kościoła i czuję się jego
członkiem? Bożena S.



Moja Msza Święta

potrzebuję pomocy innych a przede
wszystkim Pana Boga w swoim życiu.

Lidia Szymanowska: Codziennie od
poniedziałku do piątku, po porannej
Mszy św. Matka Boża Różańcowa gro-
madzi swoje dzieci na modlitwę z różań-
cem w ręku.

Wspólna modlitwa jest dla mnie rado-
ścią i błogosławieństwem na cały nad-
chodzący dzień.

Ubogacam się obecnością modlących
się ze mną członków Żywego Różańca,
którzy wraz ze mną tworzą jedność.

Będąc jednym z płatków Róży, nie je-
stem już anonimową osobą przychodzącą
do Świątyni, lecz jednością z pozostały-
mi członkami i wiem, że mogę liczyć na
ich serdeczną pomoc, którą nie raz po-
trzebuję.

Również miesięczne spotkania, w każ-
dy ostatni czwartek miesiąca, - po wie-
czornej Mszy św. w naszej intencji – któ-
rym przewodzi i głosi nam w homiliach
prawdy Wiary - nasz Opiekun Ks. Leszek
– uświadamia mi, że otoczona jestem
miłością i życzliwością moich Bliźnich.

Komunia św.
Jest ucztą ofiarną, podczas której, łączy-

my się Chrystusem pod postaciami chle-
ba i wina. Ustanawiając Eucharystię, Je-
zus powiedział: „Bierzcie i jedzcie…”,
„Bierzcie i pijcie…”, „Kto pożywa Cia-
ło moje – ma życie wieczne”. Jak może-
my się jednak złączyć z Panem Jezusem,
jeśli nie żyjemy w zgodzie z jego przy-
kazaniami i naszymi braćmi? Dlatego
przed Komunią św. modlimy się o prze-
baczenie, prosimy o pokój i zjednocze-
nie. Warunkiem pełnego uczestniczenia
we Mszy św., czyli przystąpienia do Ko-
munii św. jest stan łaski uświęcającej.

Komunia św. to szczególne i ważne dla
nas zjednoczenie z Bogiem i wszystkimi
ludźmi, w których sercach On mieszka.
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Katecheza doros³ych

Nie tylko uczniowie kończą w tych
dniach rok szkolny. Uczestnicy kateche-
zy dorosłych również mieli ostatnie przed
wakacjami „zajęcia”. Spotkaliśmy się 10
czerwca tuż po mszy w intencji grup i
diakonii. O ile na Eucharystii było 120
osób, o tyle na spotkaniu pozostało nie-
całe 50 – czyli właściwie standardowo.

Tym razem poruszony był temat „Jego
droga jest prosta”. Czy rzeczywiście
Boże ścieżki są łatwe? Jezus przedsta-
wił się jako droga, prawda i życie (J 14,
1-7), tym samym dał jasną odpowiedź
poszukującym. Jednak Jezusowa droga
jest tak naprawdę prosta tylko dla tych,
którzy tworzą z Nim więź – wszak tylko
dzięki miłości można przyjąć prawdę o
krzyżu, o wymaganiach moralnych itd.
Ludziom poszukującym nie powinniśmy
tłumaczyć dogmatów, symboliki, zasad
Dekalogu, ale zachęcić do zbudowania
relacji z Bogiem przez modlitwę.

Po katechezie podzieliliśmy się na 7
grup, by odpowiedzieć na pytanie, jak
idziemy we wspólnocie drogą do Boga
Ojca:

• przez wspólną modlitwę i życie sa-
kramentalne, zwłaszcza Eucharystię,

• przez słuchanie i wypełnianie słowa
Bożego,

• przez udział w rekolekcjach, misjach
• przez formację w grupie, spotkania,
• przez okazywanie miłosierdzia, prze-

baczanie, wspieranie się,
• przez dzielenie się świadectwem dzia

łania Boga w życiu,
• przez życie rodzinne (to jest podsta-

wowa wspólnota!).

Tematem „zadania domowego” było:
Napisz o Twojej wierze w życie wiecz-
ne?

Otwarci na Ducha
Wspólnota Odnowy w Duchu Św.
Czasami jesteśmy tak pewni swego jak

budowniczy Wieży Babel. Bywa, że
mamy determinację podobną Szawłowi
zwalczającemu chrześcijan z całą zapal-
czywością swojego charakteru. Miewa-
my jednak i takie momenty, że załamu-
jemy ręce i jak Piotr odpuszczamy sobie
mówiąc, że nasz wysiłek nie ma sensu.

Możemy szukać własnego szczęścia w
egoistycznej sławie i złudnym, ziemskim
bezpieczeństwie, albo idąc za tym, że
"więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli
w braniu" (Dz 20,35) wyciągnąć po-
mocną dłoń w stronę Innego Człowieka.
Możesz pragnąć nie zmieniać niczego w
swoim, nie całkiem zadowalającym Cię
życiu, albo wyjść ze swojej 'bezpiecz-
nej' kryjówki na światło prawdziwego
szczęścia, które masz w Bogu.

Spójrz na swoje wady, na swoje cier-
pienia i problemy. Oddaj je Jezusowi i
przestań się zżymać na parszywy świat,
złych ludzi i swoje beznadziejne życie.
Wiedz, że to nie Ty do nieba wstępujesz
po stopniach Wieży Babel i nie Ty jesteś
Bogiem. To Niebo w Twoim życiu stać
się może i Bóg do Ciebie przychodzi,
Tobie pomaga i w Tobie mieszka. Tylko
oddaj Mu to, co posiadasz - oddaj Mu
siebie.

”Prowadź mnie  Duchu Święty po roz-
drożach tego świata. Prowadź naprze-
ciw naszym lękom. Prowadź i gdybym
upadła - podnieś, gdybym była słaba -
wzmocnij i doprowadź do zjednoczenia
z Tobą w Niebie. Amen”

Zapraszamy! Spotkania wspólnoty każ-
dy poniedziałek godz. 19.00 w salkach.

E.Z.

Komunia św. wprowadza nas we wspól-
notę ludzi wierzących w Chrystusa. Pod-
chodząc do ołtarza, należy dziękować
Bogu za jego obecność i za to, że chce
nas zbawić.

Komunię świętą można przyjąć w po-
stawie klęczącej lub stojącej.  Jeśli przyj-
mujemy Ciało Pańskie w postawie stoją-
cej, przyklękamy wcześniej (2 -3 osoby)
na jedno kolanowy lub wykonujemy
ukłon. Kapłan ukazuje każdemu unie-
sioną Hostię, mówiąc: „Ciało Chrystu-
sa”. Wierny odpowiada: „Amen”. Komu-
nii świętej udziela się przez podanie Ho-
stii wprost do ust. Zgodnie z postanowie-
nie Episkopatu Polski, jeśli ktoś prosi o
Komunię przez gest wyciągniętych dło-
ni, należy mu jej udzielić na dłoń.

W szczególnych przypadkach kapłan
może wszystkim wiernym udzielać Ko-
munii św. pod dwiema postaciami Ciała
i Krwi Pańskiej.

Przystępujących do Komunii św. obo-
wiązuje post eucharystyczny, który po-
lega na tym, że nie spożywa się pokar-
mów i nie przyjmuje napojów na godzi-
nę przed Komunią św. (nie dotyczy to
oczywiście lekarstw i wody).

Po przyjęciu Komunii św. każdy na swój
sposób przeżywa i okazuje Bogu uwiel-
bienie i dziękczynienie. Nie ma ustalo-
nej formy ani modlitwy, każdy modli się,
jak potrafi i jak czuje, może to być rów-
nież pieśń dziękczynna.

Święty Ojciec Pio tak się modlił: „Po-
zostań ze mną, Panie! Twoja obecność
jest dla mnie konieczna, abym o Tobie
nie zapominał. Ty wiesz, jak łatwo Cię
opuszczam. Pozostań ze mną, Panie, bo
jestem słaby i potrzebuję Twojej mocy,
abym tak często nie upadał. Pozostań ze
mną, bo jesteś moim życiem, a bez Cie-
bie popadam w zniechęcenie”. D.M.


