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Coœ na œwiecie zaczê³o pukaæ do ró¿-
nych drzwi; potem dowiedzieliœmy siê,
¿e to taki stworek, co siê nazywa Koro-
navirus. Spo³eczeñstwa,  przede wszyst-
kim Europy ogarnê³a wielka nonszalan-
cja,brak g³êbszej refleksji, bo daleko, bo
nas nie dotyczy, co nam zrobi. Wiara, no
w³aœnie w co? Przypomnia³ mi siê obraz
jaki wisi w Muzeum Narodowym w War-
szawie. W sumie niewielki, ale zawiera
du¿o treœci, a przedstawia on szerok¹ ale-
jê, piêkne domy, powozy, spacerowi-
czów, jednym s³owem t³um ludzi zd¹¿a-
j¹cych w kierunku karuzel, diabelskiego
m³yna, czy jakiœ klaunów. Gdy jednak
bli¿ej popatrzeæ to za blichtrem pierw-
szego planu, na horyzoncie zieje pustk¹,
tam ju¿ nic nie ma. Jakaœ ogromna dziu-
ra zasysa to towarzystwo. Z boku jest mur
okalaj¹cy ogród i ciasna furteczka , przez
któr¹ wchodz¹ nieliczni, od razu wspi-
naj¹cy siê na strom¹ górê, siêgaj¹c¹ nie-
ba.

Zaduma nad tym p³ótnem, poszerzona
o refleksjê nad bezrefleksyjnymi miesz-
kañcami czêœci Unii, pozwoli³a mi zo-
baczyæ, jak niewiele obchodzi dzisiejsze-
go cz³owieka.

Mamy zawse czas, który powinien nas
sk³aniaæ do wielu refleksji, ale czy tak
siê dzieje?

Zapominamy, albo nie chcemy pamiê-
taæ o sprawie najwa¿niejsze, o „higienie”
duszy. Utrzymywanie czystoœci jest
spraw¹ bardzo wa¿n¹. St¹d ta aluzja do
Koronavirusa oraz do chodzenia na ³atwi-
znê. Przekonanie, ¿e siê jakoœ u³o¿y jest:
i zwodnicze, i u³udne.

S³owa Pisma Œw. o tych dwóch, co mlê-
³y na ¿arnach, i jedna zosta³a wziêta, a
druga zostawiona; g³upiec,  co  pobudo-
wa³ nowe spichrze, bo myœla³ o ¿yciu
wiecznym, ale w swoim domu nie trafiaj¹
do uszu, ani serca.

Abyœmy, byli prawdziwymi ludŸmi wia-
ry musimy wierzyæ, a o sercu obci¹¿o-
nym grzechami, które cuchnie, nie mo-
¿emy powiedzieæ, jako o wizytówce Ka-
tolika.

Dla opornych, przykazanie mówi o spo-
wiedzi i Komunii Œw. raz w roku. Czy
nie czytaliœmy w Piœmie Œw. o  nierów-
nym traktowaniu grzeszników (£otr, Sa-
marytanka) i tych, z którymi Jezus nie
chcia³ rozmawiaæ. Myœlisz Szanowny
Czytelniku, ¿e ty zmusisz Jezusa szanta-
¿em; bo jest mi³osierny?

Zgrzeszy³eœ – idziesz do spowiedzi, klê-
kasz przed Jezusem i prosisz o zdrowie
duszy. Nie czekasz na, pogrzeb, œlub, czy
jak minie 25 lat. Mo¿esz nie zd¹¿yæ.

Zapraszam i gor¹co polecam, niech spo-
wiedŸ przed pierwszym pi¹tkiem miesi¹-
ca wejdzie ci w krew. Inaczej nie mów,
¿e jesteœ wierz¹cy, a raczej jesteœ bywal-
cem w koœciele. Beder

  5.Z dniem 6 czerwca br. odwo³ana zosta³a ogólna dyspensa od obowi¹zku uczest-
nictwa w niedzielnej Mszy œw. Zgodnie z przepisami prawa koœcielnego „wierni
s¹ zobowi¹zani do uczestnictwa w Eucharystii w niedzielê i dni nakazane, chyba,
¿e s¹ usprawiedliwieni dla wa¿nego powodu, np. choroba.

  6.W  poniedzia³ek (15.06) przypada w naszej parafii Archidiecezjalna Wiecz-
na Adoracja. W godz. 7.30 - 18.00 bêdzie Wystawiony Najœw.Sakrament.

  7.We wtorek (16.06.) swoje urodziny obchodzi ks. Marek Wachowiak. Zaprasza-
my na Mszê œw. w intencji solenizanta, któr¹ odprawimy o godz. 18.00.

  8.Chcesz odetchn¹æ od codziennego zgie³ku i ha³asu, który Ciê otacza? PrzyjdŸ
i odpocznij przy Jezusie - On czeka na Ciebie w Najœwiêtszym Sakramencie!
Modlitwa Uwielbienia w ka¿dy wtorek o godz. 18.45 w koœciele.

  9.Spotkanie Klubu Inteligencji Katolickiej, odbêdzie siê w œrodê (17.06) o godz. 18.45.
Temat spotkania: Refleksje i komentarz do encykliki JP II Ecclesia de eucharistia.

10.Spotkanie Duszpasterstwa Ma³¿eñstw odbêdzie siê w pi¹tek (19.06) o godz.
19.00 w kaplicy œw. Józefa.

11. W pi¹tek (III pi¹tek miesi¹ca) zapraszamy na Mszê œw. w int.czcicieli Mi³osierdzia B., któr¹ odpra-
wimy o godz. 18.00. Homilia nt. Chrystus jest g³ównym celebransem liturgii. O godz. 17.30
w czasie nabo¿eñstwa, w Uroczystoœæ NSPJ, odmówimy Litaniê do NSPJ w intecji na-
szych rodzin oraz Koronkê do Mi³osierdzia Bo¿ego w intencji dusz czyœæcowych .Wypominki
za zmar³ych przynosimy do zakrystii 20 minut przed nabo¿eñstwem.

12.Zachêcamy do czytania kolejnego numeru Goœcia Niedzielnego oraz odwiedzania naszej
strony internetowej: www.parafiatd.archidiecezja.katowice.pl. Zapraszamy do czyta-
nia naszej gazetki parafialnej „Byæ bli¿ej”, któr¹ redaguj¹ nasi parafianie.

13.Doros³ych zapraszamy do Sakramentu Pokuty i Pojednania codziennie pó³
godziny przed Msz¹ œw. zaœ w czwartki i soboty od godz. 17.00 - 18.00.

14. W lipcu i sierpniu s¹ jeszcze wolne intencje mszalne. Intencje przyjmujemy
w Kancelarii Parafialnej. Równie¿ przyjmujemy intencje mszalne, które ka-
p³ani odprawi¹ w czasie urlopu w lipcu i sierpniu.

15.Wszystkich parafian „ma³ych i du¿ych”, zapraszamy na Katechezy Domowe. S¹
one dostêpne na naszej stronie internetowej (zak³adka-AKTUALNOŒCI). Na doros³ych
czeka pog³êbiona refleksja nad Dziejami Apostolskimi zaœ dla m³odszych nie zabraknie
interesuj¹cych konkursów z nagrodami i spotkañ z ciekawymi bohaterami Bibli.

16.Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej do Parafian. Pandemia koronawirusa zmieni³a
w ostatnich dniach funkcjonowanie niemal¿e ca³ego œwiata. Skutki tej sytuacji dotkliwie
odczuwamy równie¿ my, ludzie wierz¹cy – cz³onkowie wspólnoty parafialnej. Nie wiemy
jak d³ugo bêdziemy musieli funkcjonowaæ w takiej rzeczywistoœci. Dlatego poza apelem
o ³¹cznoœæ modlitewn¹,  jako Parafialna Rada Ekonomiczna,  czujemy siê w obowi¹zku
zaapelowaæ do Parafian o zatroszczenie siê o materialn¹ sferê funkcjonowania naszej
parafii. Apelujemy o przekazywanie finansowego wsparcia poprzez wp³aty bezpoœrednio
na konto parafii. Takie solidarne dzia³anie pozwoli naszej parafii przetrwaæ ten trudny dla
wszystkich okres.  Nr konta Parafii Podwy¿.Krzy¿a Œw. i MB Uzdrowienia Chorych:
42 1050 1214 1000 0023 1548 9068, tytu³ wp³aty: „darowizna na cele kultu religijnego”

17.Dziêkujemy wszystkim osobom za s³u¿bê w naszej wspólnocie. Szczególne
podziêkowania dla Diakonii Porz¹dkowej oraz wszystkich osób, które sprz¹ta³y
koœció³. W przysz³¹ sobotê o godz.7.30 zapraszamy wszystkich chêtnych do sprz¹-
tania naszego koœcio³a. Bóg zap³aæ za zrozumienie i wszelkie ofiary przelewa-
ne na konto bankowe na utrzymanie naszej parafii.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW  (15 -21 CZERWIEC 2020)
Wszystkie Msze œw. - online

PONIEDZIA£EK (15.06.2020 r.) - Dzieñ powszedni 
  7.00 1/za + £ucjê Nalepa (od synów: Janusza i Micha³a z rodzinami)

2/za + Janinê Bezik, + jej mê¿a Aleksandra i ++ rodziców z obu stron
  7.30-18.00 Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu (Archidiecezjalna Wieczna Adoracja)
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za + Eugeniusza Lipoka w 15 r.œm., + Wandê Lipok oraz ++ z rodziny Lipoków

2/za ++ Felicjê i W³adys³awa Adamików oraz ++ z rodziny Wid³aków
3/za ++ brata Henryka i bratow¹ Krystynê oraz ich ++  rodziców

WTOREK (16.06.2020 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za ++ rodziców: Matyldê i Ewalda oraz ++ z rodziny

2/za + siostrê Krystynê Janas w 7 r. œm., ++ rodziców: Anielê i Antoniego
oraz ++ braci Eryka i Tadeusza Mazurów

  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/w intencji ks. Marka Wachowiaka z ok. ur., dziêkuj¹c Bogu za dar ¿ycia,

prosz¹c o ¿yw¹ wiarê, gor¹c¹ mi³oœæ, wiernoœæ ³asce powo³ania i dar zdrowia
2/za + El¿bietê Przybylsk¹ (od s¹siadów z ul. Tysi¹clecia 25)
3/za + Krzysztofa Gajewskiego (od rodziny Toczków z Mielca)

18.45 - Modlitwa Uwielbienia

ŒRODA (17.06.2020 r.) - Wspomnienie œw. Brata Alberta Chmielowskiego, zak.
  7.00 1/za + mê¿a Waldemara w 25 r. œm., ++ rodziców: Mariê i Franciszka, + brata

Andrzeja, + bratow¹ El¿bietê oraz + bratanka Wojciecha
2/w intencji Eugenii z ok. 75. r. ur., z podziêk. za otrzymane ³aski, z proœb¹ o Bo¿e

b³og., zdrowie oraz opiekê MB, a dla + mê¿a Jana, ++ rodziców, rodzeñstwa
i dziadków o radoœæ ¿ycia wiecznego

  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za + mê¿a Zdzis³awa, + brata Mieczys³awa, + bratanka Stanis³awa,

ich ++ ¿ony: Zofiê i Marylê oraz ich ++ rodziców: Jana i Cecyliê Mastalerz
2/za + Janinê Ko³odziej w 3 r. œm., ++ rodziców, dziadków i teœciów
3/za ++ rodziców: Jadwigê i Antoniego Piercha³ów

CZWARTEK (18.06.2020 r.) - Dzieñ powszedni
 7.00 1/za + matkê Aleksandrê Królik, + ojca Edmunda Królik, + brata Andrzeja

Królik oraz + Eugeniusza Drykê
2/za + Irenê Liksza (od s¹siadów)

  7.30 - Ró¿aniec
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/za + mê¿a Mariana Ptaka w 2 r. œm., ++ rodziców,  braci i  bratowe z obydwu stron

2/za + Bartosza Biskup oraz jego ++ dziadków
3/za + syna Andrzeja Krasowskiego w 8 r. œm.

PI¥TEK (19.06.2020 r.) - UROCZYSTOŒÆ NAJŒWIÊTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
  7.00 1/za ++ rodziców: Anastazjê i Franciszka Dacko, w kol. r. œm.++ pokrew. z obu stron

2/za dusze w czyœæcu cierpi¹ce

  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo do NSPJ i Mi³osierdzia Bo¿ego  
18.00 1/w intencji czcicieli Mi³osierdzia Bo¿ego

2/za ++ rodz.: Stanis³awa i Genowefê Mazurów, ++ dziadk.: Mazurów i Basów, ++ z
rodziny: Mazurów i Basów, ++ Helenê, Leszka i Józefa Kempów,+ Helenê Czerner

3/za ++ syna Krzysztofa, mê¿a Franciszka, mamê Juliannê, + brata Jana,
++ ciocie: Bronis³awê i Leokadiê oraz ++ kuzynki: Krystynê i Helenê
Homilia: Chrystus jest g³ównym celebransem liturgii

SOBOTA (20.06.2020 r.) - Wspomnienie Niepokalanego Serca NMP
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/za + mê¿a Jana we wspomnienie urodzin oraz ++ rodziców z obu stron

2/za+ojca Zdzis³awa Michalika w k.r.œm. i w intencji matki Natalii Michalik z ok. ur.
3/w intencj pewnego ma³¿eñstwa dziêkuj¹c za ich bezinteresown¹ pomoc,

prosz¹c dla nich o zdrowie i radoœæ ¿ycia
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/za + mê¿a Emila Kleszcza w 15 r. œm., ++ rodziców oraz ++ z rodzin: Pru-

sko, Kraut, Seweryn, + szwagierkê Teresê oraz + Mariê Cieciel¹g
2/za + mamê Nepomucenê i ++ dziadków

NIEDZIELA (21.06.2020 r.) - XII NIEDZIELA ZWYK£A
(Po ka¿dej eucharystii odœpiewamy suplikacje)

  7.30 - w int.Krystyny i Jerzego Radziwi³³ów z ok. 65 r. przyjêcia sakr.ma³¿., z podziêk. za
dotychczasowe ³aski, z proœb¹ o dalsz¹ Bo¿¹ opiekê, b³og. i zdrowie (Te Deum)

  9.30 - za + ojca, teœcia i dziadka Andrzeja Huf w kol. r. œm.
11.00 - w intencji Piotra i Jolanty z ok. 10 r. œl., z podziêkowaniem za otrzymane ³aski,

z proœb¹ o zdrowie, Bo¿e b³og. i opiekê dla ma³¿onków, dzieci i ca³ej rodziny oraz
o szczêœliwy przebieg operacji serca Faustynki i szybki powrót do zdrowia

12.30 - w intencji Felicji z ok. 80 r. ur, z podziêkowaniem za dotychczasowe ³aski,
z proœb¹ o zdrowie oraz Bo¿¹ opiekê i b³og. dla ca³ej rodziny (Te Deum)

16.30 - Nabo¿eñstwo czerwcowe do NSPJ
17.00 - za + S³awomira £ukasika w m-c po œm., + jego babciê Mariê, + siostrê

Bo¿enê oraz ++ rodziców: Helenê i Czes³awa
20.00 - za + ¿onê Joannê Baranowsk¹, we wspomnienie urodzin

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (14 czerwca 2020)

  1.W niedziele  o godz. 16.30 zapraszamy na nabo¿eñstwa czerwcowe do NSPJ.
  2.Wszystkie Msze œw - online. Link na transmisjê z naszego koœcio³a na stronie

internetowej i facebooku: https://www.youtube.com/c/ParafiaTD
  3.Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszego koœcio³a - na prace

remontowe - kolejne stacje Drogi Krzy¿owej w koœciele górnym oraz remont
schodów wyjœciowych. Bóg zap³aæ!

  4.W naszym koœciele nie ma ju¿ ograniczeñ miejsc siedz¹cych, jednak mamy obowi¹-
zek noszenia maseczek. Zachêcamy by Komuniê œw. przyjmowaæ na rêkê. O godz.
20.30 w rodzinach odmawiajmy jedn¹ czêœæ ró¿añca œw. prosz¹c o powstrzymanie ko-
ronawirusa i o ochronê naszych rodzin. Przypomnieniem do wspólnej modlitwy bê-
dzie g³os dzwonów codziennie o godz. 20.15.
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Dzielê siê myœlami zawartymi w wybra-
nych przemówieniach, kazaniach i kon-
ferencjach Ks. Kardyna³a Stefana Wy-
szyñskiego:

„Dynamizm
Bo¿ej Mi³oœci”

Uroczystoœæ Zes³a-
nia Ducha Œwiêtego
jest pami¹tk¹ tego, co
by³o ongiœ w Wie-
czerniku, gdy Duch Œwiêty zst¹pi³ na
Aposto³ów, zebranych razem z Maryj¹ i
niewiastami. Jest œwiêtem zawsze aktu-
alnym. Czcimy to, co nieustannie staje
siê w Koœciele i jest wyrazem obecnoœci
wœród nas mocy Boga, który jest Mi³o-
œci¹.

Jak dzia³a Duch Mi³oœci? Aposto³owie
czekali w Wieczerniku z Maryj¹, Matk¹
Piêknej Mi³oœci, na Jego przyjœcie. Kie-
dy przyszed³, porwa³ ich ogniami swojej
mi³oœci, oczyœci³ i odmieni³. Wprawdzie
„nagle spad³ z nieba szum, jakby uderze-
nie gwa³townego wichru i nape³ni³ dom,
w którym przebywali” (Dz 2,2) , to jed-
nak spocz¹³ na nich spokojnie. P³omie-
nie Ducha œw. delikatnie objê³y i prze-
niknê³y do g³êbi serca Aposto³ów. Do-
piero wtedy stali siê zdolni, aby iœæ na
ca³y œwiat i przepowiadaæ, ¿e Bóg jest
Mi³oœci¹.

Wtedy te¿ odmieni³ siê ich wzajemny
stosunek do siebie. Zeszli jeden drugie-
mu z drogi. Przedtem gwa³townie dopo-
minali siê, aby siedzieæ po prawicy i po
lewicy Chrystusa. Teraz ucichli, zapo-
mnieli o sobie, zmaleli. Przestali zajmo-
waæ siê sob¹, jakby – istnieæ dla siebie.
Zaczêli ¿yæ, aby przekazywaæ innym
mi³oœæ, któr¹ posiedli. Tajemnica mi³o-
œci polega na tym, ¿e cz³owiek przeka-
zuje j¹ dalej.

Poœrednikiem mi³oœci Ojca ku œwiatu
jest Chrystus. My tak¿e przekazujemy
mi³oœæ, któr¹ Ojciec pragnie przez nas

udzieliæ innym. Bóg znalaz³ konkretny
sposób, aby obdarzyæ cz³owieka swoj¹
mi³oœci¹  – pos³uguje siê ludzkim sercem
i ludzk¹ mi³oœci¹. – Mo¿e w³aœnie moj¹?
Koœció³ naucza: Mi³uj Boga! Mi³uj bliŸ-
niego! Bierz z mi³oœci Boga, abyœ umia³
mi³owaæ braci! Mi³oœæ Bo¿a przynagla
nas.                                                                                                                                Maria
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Eucharystia Ÿród³o jednoœci

Jak bardzo musi zale¿eæ Jezusowi na
jednoœci, skoro tyle o tym mówi na dzieñ
przed swoj¹ œmierci¹. A jeœli mu zale¿y,
to nie tylko mówi, ale modli siê do swo-
jego Ojca, bo przecie¿ na modlitwie mó-
wimy o tym, co najwa¿niejsze, co naj-
bardziej potrzebne, co tak bardzo zale¿-
ne od samego Boga.

Jak bardzo musi Jezus wierzyæ w ludzi,
skoro modli siê o to, „aby wszyscy sta-
nowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a
Ja w Tobie”. Czy mo¿liwa jest a¿ taka
jednoœæ miêdzy nami jaka jest miêdzy
Bogiem Ojcem i Jego Synem? Jezus wie-
rzy w cz³owieka jak tata mówi¹cy do
dziecka: „Dasz radê”, jak nauczyciel do
ucznia: „Poradzisz sobie”, jak trener do
adepta: „To nie jest ponad twoje si³y”.

Jak bardzo musi zale¿eæ Jezusowi na
ka¿dym cz³owieku, skoro myœli o wszyst-
kich i prosi „aby wszyscy stanowili jed-
no”, „aby œwiat uwierzy³”, „aby œwiat
pozna³”.

Jak bardzo musi zale¿eæ Jezusowi na
mi³oœci, skoro mówi, ¿e Bóg umi³owa³
ludzi, ¿e Jego Ojciec umi³owa³ Go przed
za³o¿eniem œwiata, ¿e nadal bêdzie ob-
jawia³ kim jest Bóg, „aby mi³oœæ, któr¹
Ty Mnie umi³owa³eœ, w nich by³a”.

Eucharystia jest miejscem pojednania,
z Bogiem, z ludŸmi, ze sob¹ samym. Jest
miejscem mi³oœci, bo nic tak nie jedna
jak mi³oœæ i nic tak nie ³¹czy jak mi³oœæ.

To o Cia³o i Krew Chrystusa tworzy z
nas jedn¹ rodzinê braci i sióstr w Chry-
stusie. To Eucharystia jest najpiêkniejsz¹
form¹ skutecznej modlitwy o jednoœæ.

Migawki z ¿ycia naszej parafii

KONTA BANKOWE:
Na remont koœcio³a: Bank Œl¹ski - 42 1050 1214 1000 0023 1548 9068

z tytu³em wp³aty - „na cele kultu religijnego”

Na budowê cmentarza: PKO - 74 1020 2313 0000 3102 0189 6703
z tytu³em wp³aty - „budowa cmentarza”

Parafia p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a œw. i Matki Bo¿ej Uzdrowienia Chorych,
40-877 Katowice, ul. Mieszka I 6, tel. (32) 254 74 00

Strona www i  facebook      : parafiatd.archidiecezja.katowice.pl
Wyszukiwanie zmar³ych na cmentarzu: katowice-tysiaclecia.artlookgallery.com

Po przerwie zwi¹zanej z pandemi¹
koronowirusa na nowo wracamy do
aktywnego ¿ycia parafialnego. Mo¿e
jeszcze w ograniczeniach, ale pe³ni ra-
doœci.

02.06. - O godz. 18.45 rozpoczê³a siê
modlitwa uwielbienia. Ks. Dawid we
wprowadzeniu do modlitwy zwróci³ uwa-
gê na pos³uszeñstwo Bogu i Koœcio³owi
oraz na obecnoœæ Ducha Œwiêtego w
Koœciele. Rozwa¿aliœmy fragment Dz 2,
1-13. Modlitwa skupiona by³a na dziêk-
czynieniu i proœbie.

04.06. - O godz. 18.45 w salce nr 2 od-
by³o siê spotkanie Nadzwyczajnych Sza-
farzy Komunii Œwiêtej z ks. Probosz-
czem. Spotkanie mia³o charakter organi-
zacyjny zwi¹zany z powrotem do pos³u-
gi szafarzy.

W tym samym czasie w koœciele odby-
³o siê krótkie spotkanie organizacyjne
zwi¹zane z brakiem osób adoruj¹cych.

O godz. 19.00 równie¿ w koœciele swoje
spotkanie mia³a m³odzie¿, której dnia
20.06, o godz. 10.00 ks. Biskup Grze-
gorz Olszowski udzieli Sakramentu
Bierzmowania.

05.06. - Na Mszy Œw. o godz. 18.00 ks.
Dawid podczas homilii nt. Chrzeœcijanie
modl¹ siê podczas Eucharystii: „PrzyjdŸ
Panie” zwróci³ uwagê, ¿e modlitwa to
wo³anie, krzyk: „PrzyjdŸ Panie!” Z pod-
kreœleniem s³owa „PANIE!”. Ks. Dawid
podkreœli³, ¿e podczas ka¿dej Euchary-
stii, wierni prosz¹: „PrzyjdŸ Panie”, a

Jezus odpowiada nam – JESTEM! Je-
stem w S³owie i w Komunii Œwiêtej –
„Nie lêkaj siê!” Ks. Dawid zwróci³ rów-
nie¿ uwagê, ¿e w Piœmie Œwiêtym s³owo
„Nie lêkaj siê” wystêpuje 365 razy. Tak
jakby Jezus chcia³ nam powiedzieæ ka¿-
dego dnia: „Nie bój siê – Ja jestem!”

Czy naprawdê wierzê, ¿e Jezus jest ze
mn¹ nieustannie? Prze¿ywaliœmy i prze-
¿ywamy czas próby. Ile zmagañ, niepew-
noœci, lêku, bólu i cierpienia. A Jezus
wci¹¿ mówi: „Nie lêkaj siê – JA JE-
STEM!”

06.06. - O godz. 9.00 w salce nr 1swoje
spotkanie formacyjne z ks. Markiem
prze¿ywali ministranci.

Modlitwa
Ojcze nasz, pe³ni ufnoœci prosimy Cie-

bie, aby koronawirus z Wuhan nie sia³
wiêcej zniszczeñ i aby uda³o siê  go jak
najszybciej opanowaæ.
Prosimy, abyœ przywróci³ zdrowie za-

ka¿onym i pokój miejscom, do których
on ju¿ dotar³.
Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek

tej choroby, pociesz ich rodziny.
Wspieraj i chroñ personel medyczny

zwalczaj¹cy wirus, inspiruj i b³ogos³aw
tym, którzy staraj¹ siê opanowaæ sytu-
acjê.
Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i cia³

czujemy siê bezradni, lecz ufamy Tobie,
udziel nam pokoju i zdrowia.
Matko Bo¿a, chroñ nas i opiekuj siê

nami, prowadŸ nas w mi³oœci do Twoje-
go Syna, Jezusa. Amen

Bo¿ena S.
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