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Jak możemy jeszcze piękniej kochać Matkę Bożą?
W tak szczególnym miesiącu jak maj,

warto się nad tym zastanowić...
Zamiarem moim jest ukształtować

prawdziwych czcicieli Maryi i prawdzi-
wych uczniów Chrystusa Pana.

Autorem tych słów jest święty Ludwik
Maria Grignion de Montfort, uznany za
jednego z największych  czcicieli Naj-
świętszej Maryi Panny. Jest on autorem
„Traktatu o doskonałym nabożeństwie do
Najświętszej Maryi Panny”. Sam  świę-
ty Jan Paweł II zaczerpnął z tego wspa-
niałego dzieła słowa  do swojego słyn-
nego zawołania „totus Tuus Maryjo”.

Trzeba nam razem z Najświętszą Ma-
ryją Panną iść do Jezusa i tak jak Ona
oddawać Mu siebie całkowicie, z miło-
ści.

Chciałabym przytoczyć parę zdań Trak-
tatu, w których św. Ludwik wymienia
pięć cech prawdziwego nabożeństwa do
Najświętszej Dziewicy, które powinno
odznaczać szczególnie kochających Mat-
kę Bożą. Warto podkreślić za św. Ludwi-
kiem, że nie należy się obawiać, że od-
dając cześć Maryi umniejszymy jakoś
cześć dla Pana Jezusa, bo  Najczulsza
nasza Matka zawsze będzie prowadzić
nas do swego Syna.

Doskonałe Nabożeństwo do Najświęt-
szej Maryi Dziewicy zdaniem św. Ludwi-
ka  powinno być:

1. wewnętrzne (ma swe źródło w umy-
śle i sercu człowieka, pochodzi z głębo-
kiej czci do Maryi Panny, z wielkiego wy-
obrażenia o Niej oraz z miłości do Niej).

2. czułe (czyli pełne zaufania do Naj-
świętszej Dziewicy, jak dziecko jest peł-

ne zaufania do najlepszej Matki. Dusza
ucieka się do Niej we wszystkich potrze-
bach i sprawach z wielką prostotą oraz
czułością. Błaga o pomoc Tę najlepszą
Matkę zawsze, wszędzie i  w każdej po-
trzebie; w wątpliwościach prosi Ją o
światło, na bezdrożach o wskazanie wła-
ściwej drogi, w pokusach  o pomoc, w
słabościach o siłę, w upadkach o podźwi-
gnięcie, w zniechęceniu o otuchę, w skru-
pułach o radę, w kryzysach, w krzyżach
i w przeciwnościach o otuchę).

Kolejne cechy doskonałego Nabożeń-
stwa do Maryi zostaną omówione w na-
stępnym numerze gazetki. Agata

odprawimy o godz. 18.00. Podczas Eucharystii rozważymy homilię nt. Kościół zrodzony
z ofiary Jezusa przyjmuje formę liturgicznego sakramentu.

  8.W czerwcu są jeszcze wolne pojedyncze intencje mszalne o godz. 7.00. Intencje
przyjmujemy w Kancelarii Parafialnej.

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

10.Nie ma możliwości skorzystania z sakramentu pokuty w zwyczajnej formie! Jed-
nak w sytuacjach wyjątkowych można o to osobiście poprosić kapłana w zakry-
stii pół godziny przed Mszą św. lub telefonicznie umówić się na spowiedź.

11. Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej do Parafian. Apelujemy o przekazywa-
nie finansowego wsparcia poprzez wpłaty bezpośrednio na konto parafii. Takie
solidarne działanie 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 : „darowizna na cele kultu religijnego”

12.We wszystkie Niedziele maja ok. godz. 20.30, zapraszamy przed komputery na „Parafial-
ny różaniec online”. To modlitwa, w której łączymy się z całym Kościołem, prosząc Ma-
ryję o wstawiennictwo i ustanie pandemii koronawirusa i o pokój w naszych rodzinach.

13.Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Bóg zapłać za zrozumie-
nie i wszelkie ofiary przelewane na konto bankowe na utrzymanie naszej parafii.

Jak s³uchaæ Boga
na modlitwie?

mnie nie osądza, ale patrzy na mnie z mi-
łością).

4. Prośba o pomoc Ducha Świętego (To
On modli się w nas, nawet, jeśli my tego
nie potrafimy. Można prosić swoimi słowa-
mi, lub np. pieśnią).

 5. Czytanie Słowa Bożego. Najprościej
czytać fragment Ewangelii, którą Kościół
przewidział na dany dzień (czytamy fragment
nawet kilka razy, powoli i spokojnie. Nie
chodzi o to, żeby przeczytać dużo tekstu, ale
żeby odnieść pożytek duchowy). Może być
to jedno zdanie, albo nawet jeden wyraz, tyle
razy, ile potrzebujemy, np. dzisiaj dotyka
mnie zdanie” Miłosierdzie Pana”, więc to
stwierdzenie czytam wiele razy. Warto zapi-
sać myśli i uczucia, które rodzą się w głowie
i sercu.

Uwaga: w tym punkcie ważna jest wy-
trwałość! Czasem pojawi się w nas wiele
myśli i uczuć, a czasem zupełnie nic, ale to
najważniejsza jest wierność.

6. Modlitwa końcowa (swoimi słowami
podziękuj Bogu za rozmowę).

Niech Słowo Boże prawdziwie stanie się świa-
tłem na ścieżce naszego życia. Maryjo, Matko
Słowa Bożego- módl się za nami!

Często mówi się, że modlitwa jest roz-
mową z Bogiem. Warto jednak zauwa-
żyć, że  rozmowa jest dialogiem, a dia-
log zakłada, nie tylko mówienie, ale rów-
nież słuchanie. To słuchanie Boga jest
kluczem do prawdziwej przemiany na-
szego serca i życia. Postaram się w kilku
punktach przedstawić jedną z metod czy-
tania Słowa Bożego, którą ksiądz Fran-
ciszek Blachnicki nazwał „Namiotem
spotkania”. Nazwa ta nawiązuje do tek-
stu z księgi Wyjścia: (...) Pan rozmawiał
z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się roz-
mawia z przyjacielem (Wj33,7).

1. Miejsce modlitwy- może być to wy-
dzielony kącik modlitewnym w pokoju
lub kościół, a nawet wygodna ławka w
parku (ważne, by z dala od ludzi).

 2. Czas na  modlitwę, stały czas (najlepiej
zacząć od 20 minut, a w miarę upływu czasu
można dłużej). Najbardziej owocny czas jest
wtedy, gdy jesteśmy wypoczęci.

3. Wewnętrzne wyciszenie (miej pew-
ność, że spotkam się z Bogiem, który Agata



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

PONIEDZIAŁEK (11.05.2020 r.) - Dzień powszedni 
  7.00 1/za + męża Ryszarda w 3 r. śm., oraz ++ z jego rodziny

2/za + matkę Jadwigę Biskup w 7 r. śm., + ojca Henryka, + ciocię Klotyldę
i wszystkich ++ z rodzin z obu stron

  7.30 - 12.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 1/w intencji wszystkich członków diakonii i grup parafialnych oraz ich rodzin

2/do Miłosierdzia B.za wstawiennictwem MB i św. JPII w int.Jana Mikosa, z podzięk.
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i zdrowie na dalsze lata (od pielgrzymów)

3/za + Irenę Pruchnik (od Justyny Frankiewicz z rodziną)
Homilia: Eucharystia daje impuls i nadzieję w codzienne zadania uczniów Chryst.

WTOREK (12.05.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/w intencji Ireny Gębala z ok. 80 r. ur., z podziękowaniem za odebrane łaski

z prośbą o dalszą Bożą opiekę, i błog. dla solenizantki i rodziny
2/za ++ rodziców: Engelberta i Gertrudę Szojda oraz + Janinę Patalong

  7.30 - 12.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za + męża Józefa Bukalskiego, ++ rodziców z obu stron, ++ szwagrów

i szwagierki, bratową Marię i kuzynkę Irenę
2/za + męża Bogdana w 2 r. śm. z prośbą o życie wieczne
3/za ++ m.Zygmunta, jego  s.Pelagię, matkę Katarzynę i wszystkich ++ z rodziny

ŚRODA (13.05.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za ++ rodziców: Helenę i Henryka Bąk, ++ z rodz. oraz dusze w czyśćcu cierpiące

2/do Trójcy Przenajświętszej za wstawiennictwem MB Królowej Polski
w intencji Ojczyzny i wszystkich Polaków o ratunek i nawrócenie tych,
którzy odwrócili się od Boga, zniewolonych przez nałogi i zagubionych

  7.30 - 12.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 1/w intencji czcicieli Matki Bożej Fatimskiej

2/za ++ Janinę i Władysława Góźdź,  brata Józefa, ++ rodziców Stępniow-
skich, siostrę Reginę i jej męża oraz ++ Piotra i Kazimierza Kościak

3/dziękczynna w intencji wszystkich wiernych parafian i nnych osób modlących się
w intencji Jana Mikosa, z prośbą o Boże łaski i światło Ducha św. dla nich
Homilia: Maryja - Brama niebios

CZWARTEK (14.05.2020 r.) - ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA, APOSTOŁA 
  7.00 1/za ++ matkę Genowefę i ojca Józefa Janowskich, + męża Romualda i ++ teściów

2/intencja wolna
  7.30 - 12.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za + Wiesławę Wiechuła w 2 r. śm.,

2/za + m. Marka Nowaka, jego++teściów,+ ojca,++szwagrów: Zbigniewa i Andrzeja
3/za ++ siostry: Zofię, Marię, ++ braci, bratową, rodziców Binaszak, + męża

Ewalda Królik i + wnuka Grzegorza Królik
PIĄTEK (15.05.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/w intencji Ewy i Karoliny w kol. r. ur., dziękując za dotychczasowe łaski, z prośbą

o wstawiennictwo Matki Bożej i błog. Boże dla solenizantek i całej rodziny
2/za + Zofię Olko z okazji imienin

  7.30 - 12.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 1/w intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego

2/za + brata Zygmunta w 11 r. śm.

3/za + syna Andrzeja Krasowskiego
Homilia: Kościół zrodzony z ofiary Jezusa przyjmuje formę liturgicznego sakram.

SOBOTA (16.05.2020 r.) - ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, prezb. i męcz., patrona Pol.
  7.00 1/za + ojca Władysława Barczyka, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa

2/za + żonę Zofię Czenczek z prośbą o życie wieczne
3/za + Henryka Kajda w 1 r. śm.

18.00 1/za + męża Henryka w 7 r. śm., oraz + ojca Emila w kol. r. śm. + brata
Ryszarda oraz ++ dziadków

2/za ++ Stanisławę i Henryka Kiejnichów w kol. r. śm. oraz + męża Jana Żurka
NIEDZIELA (17.05.2020 r.) - 6 NIEDZIELA WIELKANOCNA (suplikacje)
  7.30 - w intencji Marcina Serwotki z ok. 35 r. ur., z podziękowaniem za dotychczasowe

łaski, z prośbą o Bożą opiekę, błog. i zdrowie dla solenizanta, jego żony i dzieci
  9.30 - z podziękowaniem za dar życia, otrzymane łaski, nieustanną opiekę Matki Bożej

i Aniołów Stróżów, z prośbą o zdrowie duszy i ciała, dary Ducha św. oraz Boże błog.
i opiekę MB Nieustającej Pomocy dla Julii i Mikołaja z ok. 5 r. ur.

11.00 - za + Jacka Borutę
12.30 - w intencji Romana w 70 r. ur., z podzięk. za dar życia, z prośbą o dalszą Bożą opiekę

i zdrowie dla niego oraz o życie wieczne dla ++ rodziców: Heleny i Michała
17.00 - w int.Mai i Emilii z prośbą o B.błog. i opiekę MB dla nich, rodziców i całej rodziny
20.00 - w intencji Bruna Piec z ok. ur., z prośbą o dary Ducha św. i dobry wybór

szkoły ponadpodstawowej
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   (10 maja 2020)

  1.W maju, po Mszy św. wieczornej będziemy odmawiać Litanię Loretańską.
  2.Wszystkie Msze św - online. Link na transmisję z naszego kościoła znajdzie-

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

  3.Wszystkie niedzielne kolekty przeznaczone są na utrzymanie naszego kościoła.
  4.Zgodnie z zarządzeniem ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca, została przywrócona w para-

fiach możliwość uczestniczenia w Eucharystii. Zaleca się jednak, aby uczestniczyły w niej
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, przestrzegając obowiązku noszenia mase-
czek. Komunia św. będzie rozdawana wyłącznie na rękę. Prosimy o przyjęcie godnej
postawy i zachowanie odpowiedniej odległości 2 m od siebie. Do kościoła górnego wcho-
dzimy wejściem bocznym. Przypominamy, że dyspensa od obowiązku uczestnictwa
w niedzielnej Mszy św. wciąż obowiązuje aż do odwołania dlatego, w trosce o zdrowie
nas wszystkich, w dalszym ciągu zachęcamy do przeżywania Mszy św. online (strona
parafialna i facebook) i przyjęcia Komunii Duchowej.

  5.W poniedziałek (11.05) o godz. 18.00 odprawimy Mszę św. w intecji wszyst-
kich członków diakonii i grup parafialnych. Podczas Eucharystii Homilia nt.
Eucharystia daje impuls i nadzieję w codzienne zadania uczniów Chrystusa.

  6.W środę (13.05) wspominamy dzień objawień Matki Bożej w Fatimie. O godz.
18.00 Msza św. w intencji wszystkich czcicieli MB Fatimskiej. Podczas Mszy
św. rozważymy konferencję nt. Maryja - Brama niebios.

  7.W piątek (III piątek miesiąca) Msza św. w intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego, którą
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