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„Eucharystia daje ¿ycie”. Komunia na rêkê - nowe doœwiadczenie
Aktualnie w kościele realizujemy pro-

gram duszpasterski od hasłem „Eucha-
rystia daje życie”.

Program ten został rozpisany na trzy lata
(2019–2022) pod następującymi hasłami:
Rok I  (2019/2020) Wielka tajemnica
wiary - Motto biblijne: „[…] abyście
uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał”
(J 6, 29); Rok II  (2020/2021) Zgroma-
dzeni na świętej wieczerzy - Motto biblij-
ne: „[...] Ojciec mój da wam prawdziwy
chleb z nieba” (J 6, 32); Rok III  (2021/
2022) Temat: Posłani w pokoju Chrystu-
sa - Motto biblijne: „ten, kto Mnie spo-
żywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57).

Dla przypomnienia, program duszpa-
sterski podejmuję m.in. próbę tematycz-
nego ujęcia Eucharystii jako tajemnicy
wyznawanej, celebrowanej i świętowa-
nej, ale nade wszystko zmierza do po-
głębienia świadomości tego, czym jest
„święta i Boska liturgia” (KKK 1330).
Celem takiego działania jest budzenie w
parafiach przede wszystkim euchary-
stycznej żarliwości wśród duszpasterzy i
wiernych świeckich, aby istotowa więź
pomiędzy tajemnicą eucharystyczną,
akcją liturgiczną i zaangażowaniem na
rzecz drugiego, wynikającym z przeży-
wania Eucharystii jako sakramentu mi-
łości, stała się im bliższa.

W aktualnej sytuacji związanej z panu-
jącą pandemią, warto się zastanowić, nad
doświadczeniem związanym “z przyjmo-
waniem komunii świętej na rękę zamiast
bezpośrednio do ust. Niewątpliwie sytu-
acja ta dla wielu z nas jest nowa, jest nie-
kiedy zaskoczeniem czy szokiem.

Pozwala jednak na nowe, przeżywanie
eucharystii. Eucharystia daje życie, a za-
tem taka nowa sytuacja “i okoliczności

pomogą nam na nowo zbudować więź z
Chrystusem i wspólnotą wiernych pod-
czas Mszy św.

Praktyka komunii świętej na rękę obec-
na jest w wielu krajach. Pierwsi chrze-
ścijanie nie znali innej formy. Niektórzy
duchowni i wierni sądzą, że przyjmowa-
nie komunii "na rękę" jest profanacją. Nie
jest to jednak "modernizm" kościoła. Do
IX wieku była to powszechnie stosowa-
na metoda. "Przystępując do ołtarza, nie
wyciągaj gładko ręki i nie rozłączaj pal-
ców. Podstaw lewą dłoń pod prawą niby
tron, gdyż masz przyjąć Króla" - nauczał
św. Cyryl Jerozolimski w IV wieku.

A zatem wielki Ojciec Kościoła radzi
nie tylko brać Komunię w ręce, ale doty-
kać eucharystycznymi postaciami oczu,
czoła i innych zmysłów. Skoro Jezus stał
się człowiekiem i daje się nam pod po-
stacią chleba, to jest czymś oczywistym,
że chce wejść w kontakt z całym czło-
wiekiem, a więc i całym ciałem. Rozu-
mieli to pierwsi chrześcijanie. Dokony-
wało się to z najwyższym pietyzmem
wobec Eucharystii. I to jest, aktualnie
podstawowy sprawdzian, czy nowa prak-
tyka “i zlecenie nowego zwyczaju doko-
nuje się w jedności z wiarą Ojców na-
szego katolickiego Kościoła. Przyjmowa-
nie Komunii Świętej na rękę nie może
pociągać za sobą zmniejszenia się czci
dla tego Sakramentu.

Co więcej, niekiedy chrześcijanie mo-
gli zabierać Najświętszy Sakrament do
swych domów. Mówią o tym świadectwa
Ojców Kościoła.

Przystępujący do Komunii spożywa
całą świętą hostię tuż po jej przyjęciu (n.
161)". Udzielanie zatem Komunii na rękę
jest w pełni zgodne z prawem kościel-

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  (3 maja 2020)
  1.W maju, po Mszy św. wieczornej będziemy odmawiać Litanię Loretańską.
  2.Wszystkie Msze św - online. Link na transmisję z naszego kościoła znajdziemy

na stronie internetowej i facebooku: https://www.youtube.com/channel/
UCE8FzeRn61Xhv06nw0BVvoQ/live  Nasz kościół przez cały dzień jest otwar-
ty. Od poniedziałku aż do piątku, w godz. 7.30 - 12.00 odbędzie się Adoracja
Najswiętszego Sakramentu.

  3.Wszystkie niedzielne kolekty na utrzymanie naszego kościoła. Bóg zapłać!
  4.Zaleca się, aby uczestniczyły we Mszy św. przede wszystkim osoby związane z przyjętą

intencją Mszy św., z zachowaniem zasady wskazanej przez władzę państwową 1 osoba na
15m2. W naszym kościele siadamy w miejscach oznaczonych białymi kartkami, prze-
strzegając obowiązku noszenia maseczek. Komunia św. będzie rozdawana wyłącznie na
rękę. Prosimy o przyjęcie godnej postawy i zachowanie odpowiedniej odległości 2 m od
siebie. Do kościoła górnego wchodzimy wejściem bocznym.

  5.W I czwartek m-ca do godz. 12.00 będzie wystawiony Najświętszy Sakrament.
O godz. 12.00 odprawimy Mszę św. w intencji nowych powołań kapłańskich i za-
konnych. O  godz. 18.00 Msza św. w intencji służby liturgicznej: i Bractwa Adoracji.

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

  7.Pragniemy włączyć się w modlitwę całego Kościoła o powstrzymanie koronawirusa
i o ochronę rodzin. W godzinie miłosierdzia odmawiajmy Koronkę oraz o godz. 20.30
w rodzinach odmawiajmy jedną część różańca św. powierzając się opiece NMP.

  8. Nie ma możliwości skorzystania z sakramentu pokuty w zwyczajnej formie! Jednak
w sytuacjach wyjątkowych można o to osobiście poprosić kapłana w zakrystii pół
godziny przed Mszą św. lub telefonicznie umówić się na spowiedź.

  9. Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej do Parafian. Aapelujemy o przekazywanie
finansowego wsparcia poprzez wpłaty bezpośrednio na konto parafii. Takie solidarne dzia-
łanie pozwoli naszej parafii przetrwać ten trudny dla wszystkich okres. Nr konta Parafii
Podwyższenia Krzyża Św. i MB Uzdrowienia Chorych:
42 1050 1214 1000 0023 1548 9068, tytuł wpłaty: „darowizna na cele kultu religijnego”

10.Zwracamy się z serdecznym apelem, aby wspomóc akcję nieodpłatnego szycia maseczek
ochronnych dla mieszkańców naszego osiedla. Kilkanaście osób zgłosiło się do szycia
tych maseczek m.in. z naszych grup parafialnych. Potrzebne są materiały i gumki.
Prosimy o informację (605 188 508)

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

prowadzi i wspomaga swym błog. (od kochających dzieci, męża i pozostałej rodz.)
12.30 - w intencji Ireny z ok. 87 r. ur. z podzięk. za kol.rok życia i wszelkie otrzymane łaski,

z prośbą o Boże błog., opiekę Maryi Niepok.Pocz, dary Ducha św. dla całej rodziny
17.00 - za wstawiennictwem Matki Bożej Uzdrowienia Chorychw intencji Kata-

rzyny prosząc o powrót do zdrowia i Bożą opiekę
20.00 - do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MB Uzdrowienia Chorych

w intencji Stanisławy Kasprzak z ok. 95 r. ur., dziękując za dar życia, otrzy-
mane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie dla niej i całej rodziny



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW  (Wszystkie Msze św. - online)
po Mszy św. wieczornej odmowiamy: Litanię Loretańską

PONIEDZIAŁEK (04.05.2020 r.) - Wspom. św. Floriana, męcz., patrona archidiec.
  7.00 1/za dusze w czyśćcu cierpiące (intencje ze skarbonki)

2/za + Jerzego Borkiewicza (od Ewy, Szymona i Roberta Nowaków)
  7.30 - 12.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 1/w intencji Romana Nowaka w 70 r. ur., dziękując Bogu i MB za otrzymane łaski,

z prośbą o zdrowie i dalszą Bożą opiekę dla solenizanta i całej rodziny (od żony)
2/w intencji wnuków: Wiktorii, Mai i Olafa oraz ich rodziców i rodziców chrzestnych,

prosząc o wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy, z prośbą o zdrowie i opiekę
WTOREK (05.05.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + męża Andrzeja Jęcek i +  Stefana Ruszkiewicza

2/za + Irenę Praczyk (od rodziny Gabryelów)
  7.30 - 12.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za + Władysława Łudzika oraz ++ Irenę i Zygfryda Chudzińskich

2/za + męża Stanisława w kol. r. śm.,++ z rodziny: Stalickich i Chełmińskich

nym. Potwierdza to Rada Stała Konfe-
rencji Episkopatu Polski, która wydała
Zarządzenie nr 1/2020 o wprowadzeniu
prewencyjnych środków ostrożności w
sytuacji zagrożenia koronawirusem. Wy-
nika z niej, że zalecane jest przyjmowa-
nie Komunii Świętej właśnie "na rękę".

W IX w. praktyka udzielania Komunii
na rękę znikła. W całym Kościele, zarów-
no na Wschodzie, jak i na Zachodzie,
przyjął się zwyczaj podawania Komunii
Świętej bezpośrednio do ust. Chciano w
ten sposób zapewnić religijną cześć dla
Sakramentu, być może trudniejszą do
zachowania w sytuacji, kiedy Kościół
wypełniły narody barbarzyńskie, nie za-
korzenione jeszcze dostatecznie w du-
chowość chrześcijańską.

Przeciwnicy Komunii św. na rękę uwa-
żają, że praktyka ta niesie ze sobą ryzy-
ko dezorientacji wiernych, którzy nie
czują takiej potrzeby oraz zmniejszenia
szacunku dla kultu eucharystycznego.

Przypadki profanacji nie wiążą się z
formą udzielania Komunii. Jeżeli ktoś ma
złą wolę, to nic go nie powstrzyma. Na-
wet udzielanie Komunii bezpośrednio do
ust nie jest wcale gwarancją, że nikt nie
dopuści się świętokradztwa.

Pod względem znaku liturgicznego, ko-

munia na rękę jest czymś zdecydowanie
lepszym od Komunii do ust. Niekiedy tej
ostatniej brakuje zewnętrznego piękna.
Wierni często przyjmują różne dziwne
pozycje przy Komunii do ust: przekrzy-
wiają się, dygają, robią nagłe ruchy, za
bardzo wystawiają język. W wielu przy-
padkach nie do uniknięcia jest kontakt
ze śliną niektórych z nich. To wszystko
budzi mało estetyczne odczucia i nie pro-
wadzi do głębszej czci dla Eucharystii.

Wydarzenia ostatnich tygodni, spowo-
dowały, że przyjmowanie komunii świę-
tej na rękę stało się faktem. Nie byliśmy
przygotowani do tej formy przyjmowa-
nia Chrystusa. Ale, w wielu przypadkach,
nasza dojrzała, pełna ufności i pokory
postawa, pozwala z wiarą i czcią przyjąć
Jezusa do naszego serca. Doświadczyli-
śmy braku możliwości bezpośredniego
uczestnictwa w eucharystii. Był to trud-
ny czas i doświadczenie, szczególnie w
okresie Wielkanocy. Doceńmy teraz, że
możemy przyjść i posilić się komunią św.

Pamiętajmy, że eucharystia daje życie.
Od nas zależy czy eucharystia będzie dla
nas siłą i życiem, czy będziemy szukać
przeszkód i kontrowersji wokół nowych
zaleceń.

3/za ++ rodziców: Kamilę i Józefa, Franciszkę i Wojciecha oraz + synową
Grażynę, z prośbą o życie wieczne

ŚRODA (06.05.2020 r.) - ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW FILIPA I JAKUBA
  7.00 1/za + Piotra Sawczuka (od chrześniaka Andrzeja z rodziną)

2/za + Krystyną Bieniek (od Iwony i Pawła Kwaśny z córkami)
  7.30 - 12.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za ++ rodz: Zofię i Józefa Wilków, + męża Józefa Dudę i ++ dziadków: Froń i Wilk

2/za + ojca Tomasza w 7 r. śm. oraz + matkę Irenę Sobiech w 1 r. śm.
3/za + Andrzeja Sołtysa w 1 r. śm.

Homilia: Najświętsza Maryja Panna, Źródło zbawienia.
CZWARTEK (07.05.2020 r.) - Dzień powszedni 
  7.00 - do Trójcy Przenajświętszej za wstawiennictwem św. Ojca Pio w intencji

Krystyny dziękując za dotychczasowe łaski z prośbą o dalsze dla soleni-
zantki oraz o błog. Boże i dary Ducha św. dla rodziny i przyjaciół

  7.30 - 12.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu
12.00 - o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii
18.00 1/w intencji służby liturgicznej: ministrantów, szafarzy, zakrystianów, organi

stów i panów pełniących posługę kolektowania, Bractwa Adoracjii ich rodzin
2/za + żonę Zofię Czenczek z prośbą o życie wieczne
3/za ++ z rodzin: Szeberów, Zarzecznych, Michalskich, Winiarczyków, Wielgusów,

Grzonków, Nitnerów,++ Jadwigę Pająk, Bogdana Dudka i Bolesława Serwotkę
PIĄTEK (08.05.2020 r.) - UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA,  gł. patrona Polski
  7.00 1/w intencji Piotra Kłyk z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla jego rodziców i brata

2/za + Stanisława Dąbrowskiego z prośbą o łaskę zbawienia
  7.30 - 12.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za + siostrę Irenę, ++ rodziców: Helenę i Władysława, Stanisława, Piotra,

Ryszarda, Anielę, Mieczysława i Aleksego
2/do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem Matki Bożej i św. Jana Pawła

II w intencji Jana Mikosa, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o Boże błog. i zdrowie na dalsze lata (od pielgrzymów)

3/za + Andrzeja Jankowskiego w 6 r. śm., z prośbą o dar nieba
SOBOTA (09.05.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem św. Jana Pawła II w intencji sio-

stry Zofii z ok. ur., i imienin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o Boże błog., opiekę Matki Bożej, dary Ducha św. i zdrowie na dalsze lata

2/za + brata Stanisława Krzakiewicza w 15 r. śm., jego ++ żonę Marię i syna Adama
oraz wszystkich ++ z rodzin: Krzakiewiczów, Abratańskich i Pawełków

3/za ++ rodziców: Katarzynę i Stanisława Pogudz w kol. r. śm.
oraz ++ z rodziny: Borowiec, Aptazy i Pawelec

18.00 1/za + męża Romana Koniarskiego w 1 r. śm.
2/za + Włodzimierza w 6 m-cy po śm. oraz ++ Martę i Artura Urbańskich

i ++ szwagrów: Romana i Rudolfa
NIEDZIELA (10.05.2020 r.) - 5 NIEDZIELA WIELKANOCNA

Po każdej eucharystii odśpiewamy suplikacje
  7.30 - za ++ Zofię i Stanisława Solarzów oraz ich ++ rodziców: Solarzów i Jastrzębiów
  9.30 - w intencji Kazimiery z ok. 70 r. ur., z podziękowaniem Bogu za otrzymane łąski,

z prośbą o dalszą opiekę, błog. i zdrowie dla niej i całej rodziny: (Te Deum)
11.00 - w int. Joanny z ok. 50 r. ur., aby wybierała właściwe drogi życia, którymi Bóg ją

BKK.
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