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Zasłonięty krzyż - symbol żalu
i pokuty grzesznika
Piąta Niedziela Wielkiego Postu, na-

zywana jest Niedzielą Pasyjną lub Nie-
dzielą Męki Pańskiej (Dominica de Pas-
sione).

W kościołach zakrywane są krzyże, któ-
re pozostają zasłonięte aż do końca litur-
gii Męki Pańskiej w Wielki Piątek. Zwy-
czaj zasłaniania krzyży ma pomóc wier-
nym skupić się na męce Jezusa Chrystu-
sa.

Zwyczaj zasłaniania krzyża w Koście-
le w Wielkim Poście jest ściśle związany
ze średniowiecznym zwyczajem zasła-
niania ołtarza. Począwszy od XI wieku,
wraz z rozpoczęciem okresu Wielkiego
Postu, w kościołach zasłaniano ołtarze
tzw. suknem postnym. Było to nawiąza-
nie do wieków wcześniejszych, kiedy
wszyscy uznawali prawdę o swojej
grzeszności i podejmowali wysiłki pokut-
ne, prowadzące do nawrócenia. Zasłonię-
te ołtarze miały im o tym ciągle przypo-
minać i jednocześnie stanowiły post dla
oczu.

Niektórzy uważają, że zasłanianie krzy-
ży ma także aspekt psychologiczny. To,
na co patrzy się codziennie, powszednie-
je, nie zwraca się na to uwagi i przestaje
oddziaływać. Dopiero, gdy się krzyż za-
słoni, spostrzega się brak tego znaku na-
szej wiary i zbawienia. Zasłonięty krzyż
ma nam przypominać okres kaźni i mę-
czeńskiej śmierci Jezusa w czasie Męki
Pańskiej. D.M.

MODLITWA
DO MB PIEKARSKIEJ-LEKARKI
O Maryjo, Matko Przedziwna, czczo-

na w Piekarach jako Lekarka Chorych.
Ty rozumiesz nasze potrzeby i pochy-
lasz się nad każdym ludzkim bólem.
Również w piekarskim sanktuarium
wypraszasz u Syna liczne uzdrowienia.

Polecamy Ci wszystkich, którzy cier-
pią i błagamy o zatrzymanie panującej
epidemii. Weź w opiekę nasze rodziny,
parafie, ojczyznę i świat.

Wyjednaj łaskę przemiany zatwardzia-
łych serc i doprowadź je do szczerej po-
kuty i nawrócenia. Głęboko wierzymy,
że twój Syn wciąż uzdrawia, tak jak kie-
dyś w czasie swej wędrówki przez Pa-
lestynę, gdy przynoszono do Niego wie-
lu chorych, ślepych, głuchych, kalekich
i trędowatych.

Dzięki Twemu wstawiennictwu już
przed wiekami zachowane od zarazy zo-
stały rzesze wiernych. Polecając się
Twej przemożnej opiece proszę Cię,
Maryjo, wyproś zdrowie również dla
mnie. Wiesz, jak bardzo pragnę tej łaski.
Wierzę, że Twój Syn może mnie uzdro-
wić. Powierzam się Jemu przez Twoje
macierzyńskie Serce i proszę o ulecze-
nie mojej duszy i ciała. Bądź uwielbio-
ny, Panie Jezu, w swej mocy i miłosier-
dziu. Bądź wysławiona, Matko Boża –
Lekarko Chorych z Piekar. Amen.
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  7.W piątek o godz. 18.00 Msza św. pierwszopiątkowa do NSPJ w intencjach wszyst-
kich rodzin. Homilia: Kościół otrzymał od Chrystusa Eucharystię jako dar Jego dzieła
Zbawienia.

  8.W sobotę Msza św. w intencji wszystkich czcicieli Niepokalanego Serca Naj-
świętszej Maryi Panny, którą odprawimy o godz. 7.00.

  9.Do czerwca są jeszcze wolne pojedyncze intencje mszalne. Intencje przyj-
mujemy w Kancelarii Parafialnej.

10.Za tydzień obchodzimy Niedzielę Palmową.
11. Pragniemy włączyć się w modlitwę całego Kościoła o powstrzymanie koronawirusa

i o ochronę naszych rodzin. Po Mszy św. wieczornej odmówimy specjalną modlitwę,
zaś w niedziele po każdej eucharystii odśpiewamy suplikacje. Zachęcamy też wszystkich
parafian do indywidualnej modlitwy w naszych domach, w gronie rodzinnym. W godzi-
nie miłosierdzia odmawiajmy Koronkę oraz o godz. 20.30 w rodzinach odmawiajmy
jedną część różańca św. powierzając się opiece NMP.

12.Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej do Parafian. Pandemia koronawirusa zmieniła
w ostatnich dniach funkcjonowanie niemalże całego świata. Skutki tej sytuacji dotkliwie
odczuwamy również my, ludzie wierzący – członkowie wspólnoty parafialnej. Brak moż-
liwości fizycznego uczestnictwa w Eucharystii jest dla wielu z nas sytuacją wyjątkową
i niespotykaną. Nie wiemy jak długo będziemy musieli funkcjonować w takiej rzeczywi-
stości. Dlatego poza apelem o łączność modlitewną i udział we Mszach Św. za pomocą
mediów – jako Parafialna Rada Ekonomiczna, czujemy się w obowiązku zaapelować do
Parafian o zatroszczenie się o materialną sferę funkcjonowania naszej parafii. Wszyscy
doskonale wiemy, że koszty utrzymania kościoła pokrywane są z ofiar składanych pod-
czas niedzielnych Mszy św. (tzw. kolekty). W związku z tym, że prawdopodobnie przez
najbliższe niedziele nie będziemy mogli wspierać parafii poprzez ofiary składane podczas
Mszy św. – apelujemy o przekazywanie finansowego wsparcia poprzez wpłaty bezpo-
średnio na konto parafii. Takie solidarne działanie pozwoli naszej parafii przetrwać ten
trudny dla wszystkich okres. Nr konta Parafii Podwyższenia Krzyża Św. i MB Uzdrowie-
nia Chorych: 42 1050 1214 1000 0023 1548 9068, tytuł wpłaty: „darowizna na cele
kultu religijnego”

13.Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. W przyszłą sobotę
o 7.30 zapraszamy osoby, które zadeklarowały pomoc w sprzątania naszego kościoła.
Bóg zapłać za zrozumienie i wszelkie ofiary przelewane na konto bankowe parafii.



OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (29 marca 2020)

  1.Wszystkie Msze św i nabożeństwa bez udziału wiernych - online. Link na transmisję
Mszy św z naszego kościoła znajdziemy na stronie internetowej i facebooku:
https://www.youtube.com/channel/UCE8FzeRn61Xhv06nw0BVvoQ/live
Kościół przez cały dzień będzie otwarty. Zapraszamy do indywidualnej adoracji.

  2.W czasie Wielkiego Postu w kościele są przygotowane kosze, do których moż-
na składać żywność o dłuższym terminie ważności np. cukier, mąka, konserwy
itp. Żywność przekażemy biednym.

  3.„Paschaliki Wielkanocne-Caritas” - dzieło pomocy biednym dzieciom do na-
bycia w Kancelarii Parafialnej. Cena: 6 zł.

  4.Wszystkie spotkania grup i diakonii zawieszamy aż do odwołania.
  5.W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.
  6.W czwartek o godz. 7.00 odprawimy Mszę św. w intencji nowych powołań

kapłańskich i zakonnych z naszej parafii. O godz. 18.00 Msza św. w intencji
służby liturgicznej i Bractwa Adoracji oraz ich rodzin.

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (30 MARZEC - 05 KWIECIEŃ 2020)
PONIEDZIAŁEK (30.03.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + męża Jerzego Ołdaka w 1 r. śm., ++ z rodziny: Ołdaków i Nawrotów

2/za ++ rodziców: Helenę i Piotra Markiewiczów z prośbą o życie wieczne
  7.30 - Różaniec w intencji powstrzymania koronawirusa i ochronę naszych rodzin
  8.00 - 12.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
18.00 1/za + ojca  Edwarda Pierończyka w kol. r. śm., oraz  jego ++ żonę Cecylię i syna Jana

2/za ++ rodziców: Leopolda i Annę Smurzyńskich, + siostrę Weronikę
oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron

3/za + ks. Zenona Kulejewskiego oraz ++ z rodziny Kulejewskich

WTOREK (31.03.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + męża Stanisława we wspomnienie urodzin, ++ rodziców: Jana i Wła-

dysławę oraz + siostrę Danutę
2/intencja wolna

  7.30 - Różaniec w intencji powstrzymania koronawirusa i ochronę naszych rodzin
  8.00 - 12.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
18.00 1/za zmarłych w marcu:

2/za + żonę Zofię Czenczek w 9 m-cy po śm. z prośbą o życie wieczne
3/za + Mariana Juzaszek (od rodziny Kolasińskich)

ŚRODA (01.04.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/w intencji Katarzyny z podziękowaniem Matce Bożej za dotychczasową

opiekę, z prośbą o dalszą
2/za ++ rodziców: Edytę i Huberta Wójcików

  7.30 - Różaniec w intencji powstrzymania koronawirusa i ochronę naszych rodzin
  8.00 - 12.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
18.00 1/za + matkę Annę Pielesz w 10 r. śm. + ojca Józefa, ++ braci: Jana i Fran-

ciszka oraz ++ dziadków Pieleszów i Myśliwców
2/za + Szczepana Suchanka (od Bożeny, Tadeusza i Krzysztofa)
3/za + Wandę Góral (od rodziny Karniów)

CZWARTEK (02.04.2020 r.) - Dzień powszedni   
  7.00 - za ++ rodziców: Jadwigę i Wiktora Maroń
  7.30 - Różaniec w intencji powstrzymania koronawirusa i ochronę naszych rodzin
  8.00 - 12.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
12.00 - o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii
18.00 1/w intencji służby liturgicznej i Bractwa Adoracji oraz ich rodzin

2/za + męża i ojca Wacława w kol. r.śm.
3/za + męża Zbigniewa Kołodzieja oraz jego ++ rodziców i teściów

PIĄTEK (03.04.2020 r.) - Dzień powszedni 
  7.00 1/za ++ rodz: Zofię i Józefa Wilków, + męża Józefa Dudę i ++ dziadków: Froń i Wilk

2/intencja wolna
  7.30 - Różaniec w intencji powstrzymania koronawirusa i ochronę naszych rodzin

  8.00 - 12.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
16.30 - Msza św. szkolna: za ++ Jana i Adama Kruk oraz + Mariannę Cłapa

Homilia: Prawda zawsze na pierwszym miejscu (Przykazanie VIII)
18.00 1/do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin

2/za + męża Ryszarda Połomskiego i ++ z pokrewieństwa z obu stron
Homilia: Kościół otrzymałod Chryst. Eucharystię jako dar Jego dzieła Zbawienia

SOBOTA (04.04.2020 r.) - Dzień powszedni  
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/w intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

2/wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy nasze i całego świata
3/ intencja wolna

18.00 1/za + br.Zbigniewa w kol. r. śm., ++ rodz: Zofię i Stanisława oraz + męża Kazimierza
2/za + męża Ryszarda Staniszewskiego w 1 r. śm. i ++ rodziców z obu stron

NIEDZIELA (05.04.2020 r.)   - NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ
Po każdej eucharystii odśpiewamy suplikacje

  7.30 - za + Stanisława Kopyciaka z prośbą o radość wieczną
  9.30 - w intencji Amelii Stachura z ok. 1 r. ur., z podziękowaniem za dotychczas

otrzymane łaskim i błog. z prośbą o dalszą opiekę Anioła Stróża i zdrowie
11.00 - za + Stanisława Dąbrowskiego w 8 r. śm., z prośbą o łaskę zbawienia
12.30 - za wstawiennictwem św. Ojca Pio w intencji Danuty Ślązok z ok. 45 r. ur., z podzięk.

za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla solenizantki i rodziny
17.00 - w intencji Katarzyny z ok. ur., z prośbą o dary Ducha św. i potrzebne łaski
20.00 - za + brata Antoniego Lorenca, ++ rodziców: Antoniego i Magdalenę, oraz

++ siostrę Helenę z mężem Zbigniewem
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O UMI£OWANIU SAMOTNOŒCI
I MILCZENIA

Znajdź sobie czas na odosobnienie i
rozmyślaj często o dobrodziejstwach
Boga. Zostaw ciekawostki. Wybieraj ta-
kie lektury, które raczej pobudzają myśl,
niż zaspokajają ciekawość. Jeżeli ode-
rwiesz się od niepotrzebnego gadania i
próżnej bieganiny, a także nie będziesz
słuchać nowinek i zgiełku, znajdziesz
dość czasu na pogrążenie się w rozmy-
ślaniu. Najwięksi święci, kiedy tylko
mogli, unikali ludzkich zgromadzeń i
woleli służyć Bogu w ukryciu.

Powiedział ktoś: Ilekroć wychodziłem
do ludzi, wracałem mniejszym człowie-
kiem. Często odczuwamy coś podobne-
go, gdy oddajemy się nieskończonym
rozmowom. Łatwiej jest w ogóle milczeć
niż nie przesadzać w mowie. Łatwiej
pozostać u siebie niż strzec siebie sku-
tecznie poza domem. Kto więc skłania
się do głębi i sięga po sprawy ducha, po-
winien razem z Jezusem odchodzić od
tłumu. Tylko ten bez szkody staje przed
tłumem, kto umie pozostawać ukryciu.
Tylko ten bez szkody rozmawia, kto umie
milczeć. Tylko ten może bez szkody rzą-
dzić, kto umie być poddany. Tylko ten
może bez szkody rozkazywać, kto na-
uczył się być posłuszny.

W ciszy i spokoju rozkwita dusza od-
dana Bogu i uczy się tajemnic Pisma. Tu
znajduje strumienie łez, którymi w nocy
omywa się i oczyszcza, aby oddalając się
od zgiełku świata, przybliżyć się do
Stwórcy. Kto odrywa się od znajomych i
przyjaciół, do tego zbliży się wkrótce
Bóg ze swymi aniołami. Lepiej jest ukryć
się i schronić w sobie, niż zaniedbując
duszę, czynić cuda.

Podnieś oczy do Boga na niebie i módl
się za swoje grzechy i zaniedbania. Mar-
ność zostaw marności, ty zaś zwracaj się
ku temu, do czego Bóg cię przeznaczył.
Zamknij drzwi za sobą i przywołuj do
siebie Jezusa, twojego Umiłowanego.

Bêdziesz mi³owa³...
„Będziesz miłował Pana Boga twego z

całym swoim sercem, całą swoją duszą,
całym swoim umysłem i ze wszystkich
swoich sił .Będziesz miłował bliźniego
swego, jak siebie samego” (Mk 12,30-31).

Chcąc dobrze zrozumieć to przykaza-
nie, a właściwie nakaz Chrystusa, trzeba
postawić sobie pytanie: Czym tak na-
prawdę jest miłość? Czy można nakazać,
by kogoś kochać?

Ksiądz Jan Twardowski daje nam na-
stępującą odpowiedź: Najczęściej ludzie
myślą, że miłość jest uczuciem, wzrusze-
niem, olśnieniem. Takiej miłości nikomu
nie można nakazać, bo jest to zjawisk,
które pojawia się i gaśnie- jak ogień.

Ewangelia mówi o innej miłości, takiej,
która jest przykazaniem. Miłości, która
jest trudem udźwignięcia ciężaru, po-
święceniem się, wysiłkiem. Pracą dla
kogoś. Miłość nakazana jest nieodzowną
wartością, która dopomaga w dojrzewa-
niu wewnętrznym.

Miłość jest naszym zadaniem. Wydaje
się, że w obecnej sytuacji w sposób szcze-
gólny możemy odkrywać, że miłość
chrześcijańska musi mieć konkretny wy-
miar.

„Nie miłujcie słowem i językiem, ale
czynem i prawdą”( 1J 3,18). Św. Jan kła-
dzie akcent na to, że miłość wyraża się
w naszych czynach. Może zatem warto
uczyć się miłości od  samego Chrystusa?
W jaki sposób? Najpierw trzeba nam
wsłuchiwać się w Jego słowo, a po wtó-
re trzeba je wypełniać, bo tylko z miło-
ści będziemy sądzeni. Miłość to  uśmiech
do drugiego człowieka, budowanie jed-
ności przez posłuszeństwo Biskupom,
dobre słowo, zrobienie zakupów sąsiad-
ce, która obawia się wyjść z domu. Mi-
łość to wykonanie telefonu do mamy,

Zostań z Nim razem w izbie, a nie znaj-
dziesz gdzie indziej takiego pokoju.

Tomasz a Kempis
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Migawki z ¿ycia naszej parafii
babci , przyjaciela… Miłość to nade

wszystko czas poświęcony dla kogoś i
modlitwa… za siebie, bliskich, niezna-
jomych, przyjaciół i nieprzyjaciół. Wie-
le mamy sposobów, by miłować. Warto
więc  dobrze wykorzystać darowany nam
przez Boga ten właśnie czas…

15.03. – Niedziela, godz. 16.15. To go-
dzina, o której powinny rozpocząć się
Gorzkie Żale. Każdy czekał z utęsknie-
niem na kazanie pasyjne ks. Dawida. Jed-
nak było inaczej – w kościele panowała
cisza, brak ludzi, którzy jeszcze dwa ty-
godnie temu tak licznie zgromadzeni byli
na nabożeństwie. Świat się zatrzymał. A
ja, gdzie w tym dniu były moje myśli?
Czy szedłem z cierpiącym Jezusem od
Jego ukoronowania aż do ciężkiego sko-
nania na krzyżu?

17.03. – Wtorek, godz. 18.45 – godzi-
na uwielbienia. I znów cisza w kościele.
Jednak nie oznaczało to, że nie mogli-
śmy uwielbiać Jezusa. Uwielbienie po-
winno trwać nieustannie w naszej co-
dzienności! Czy odkrywam, co to zna-
czy prawdziwe uwielbienie? Czy potra-
fię w tych trudnych doświadczeniach
uwielbiać mojego Pana i Zbawiciela?

19.03. – O godz. 18.00 została odpra-
wiona Msza św. w intencji ks. Probosz-
cza Józefa Włoska, który obchodził swo-
je urodziny. W małym kameralnym gro-
nie wierni zgromadzili się przy stole Eu-
charystycznym, by dziękować za dar
życia ks. Proboszcza oraz za łaskę po-
wołania. Ks. Józef jak zawsze nie gasi w
sobie ducha radości, pokoju i nadziei.
Jednak nie zapominajmy o Solenizancie
w naszych modlitwach, szczególnie te-
raz w trudnych doświadczeniach i zma-
ganiach.

20.03. – Godz. 17.15 Droga Krzyżowa.
Jakże odmienna od poprzednich. W ko-
ściele kilka osób rozważało Mękę i
Śmierć Pana Jezusa w ciszy i ogromnym
skupieniu. Droga Krzyżowa „sam na
sam” z Jezusem. Czy szedłeś razem z
Nim? Może upadasz więcej niż trzy razy.
Jednak, jeśli nie puścisz krzyża On po-
może Ci wstać, i dojdziesz z Chrystusem
do szczęśliwego celu.  Bożena S.

Czytając krótkie rozważania z wy-
branych przemówień, kazań i konfe-
rencji Ks. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego zaciekawiły mnie myśli w nich
zawarte. Oto niektóre z nich:

.....Niekiedy chcemy się udoskonalić i
na swój sposób chcemy się uświęcać. Nie
tak, jak Pan Bóg chce, ale tak, jak my
sobie obmyśliliśmy. Tłumaczymy Bogu:
Panie Boże, no tak, tak, masz rację ale
posłuchaj! Ja Ci opowiem, jak ja chcę
kochać Ciebie. Ja mam swój sposób na
to… Tymczasem wtedy trzeba z pokorą
czytać lekcję św. Pawła o miłości, gdzie
nie jest powiedziane: czyń to, tamto, owo
– tylko: Miłość-nie, nie, nie… Nie szu-
ka… nie unosi się… nie myśli złego…
Tylko „nie”, ciągle „nie”! To znaczy, że
trzeba coś z siebie wyrwać, coś w sobie
zaprzeczyć, coś sobie odebrać. Odebrać
sobie - siebie samego, aby całkowicie
oddać się Bogu!.....

.....Bóg umiłował człowieka takim, ja-
kim on jest i mimo tego, za kogo się uwa-
ża. Gdybym myślał o sobie najgorzej i
najprawdziwiej, zawsze pozostaną we
mnie takie wartości, które muszę uznać,
bo pozostają one w człowieku, mimo
skażenia ludzkiej natury.

Drogi kamień nie przestaje być sobą
nawet wtedy, gdy spadnie w błoto i za-
brudzi się. Dzieło sztuki pomimo uszko-
dzenia nie traci swej historycznej warto-
ści. Człowiek obciążony dziedzictwem
grzechu pierworodnego, nie stracił w
oczach, w myśli, w planie i zamiarach
Bożych tej wartości, którą w niego Bóg
włożył......

Agata

Maria
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