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Spokojnych wakacji !
Wakacje w 2020 roku na pewno bêd¹

zupe³nie inne od tych w poprzednich
latach. Wszystko z powodu pandemii
koronawirusa. Podstawowym pyta-
niem staje siê jednak - jak bardzo bê-
dziemy musieli odejœæ od dotychczaso-
wych przyzwyczajeñ. Wiele wskazuje
na to, ¿e powinniœmy pogodziæ siê z
wakacjami spêdzonymi co najwy¿ej w
kraju, bo na zagraniczne podró¿e
praktycznie mo¿e nie byæ szans.

I tak mija kolejny rok naszej dzia³alno-
œci gazetki parafialnej „Byæ Bli¿ej”, jed-
nak by³ on inny ni¿ zwykle. Koniecznoœæ
zatrzymania siê, z powodu pandemii, na
d³u¿szy czas, spowodowa³a, ¿e wielu z
nas zmieni³o dotychczasowe ¿ycie, spo-
sób pracy, kontaktów miêdzy znajomy-
mi i bliskimi. Pozosta³o wiêcej czasu dla
siebie….. W jaki sposób ten trudny i za-
skakuj¹cy czas wykorzystujemy, czy
przybli¿a nas do Boga, pog³êbia relacje
z w rodzinie, ze znajomymi ?

Równie¿ w tym roku czas wakacji, urlo-
pów, odpoczynku równie¿ bêdzie inny.
Ograniczenia zwi¹zane z podró¿owa-
niem mo¿e pomog¹ nam odkryæ niezna-
ne oblicze Boga, zag³êbiæ siê w modli-
twê lub uczestnictwo w eucharystiê i na-
bo¿eñstwa.

Jak co roku, zachêcamy Was, drodzy
Czytelnicy, aby dobrze wykorzystaæ czas
urlopowo-wakacyjny. Jak co roku zachê-
camy Was do podzielenia siê wspomnie-
niami z wakacji, tym razem innymi ni¿
zwykle…

Czekamy na ciekawe propozycje powa-
kacyjnych tematów. Zachêcamy do opi-
sania waszych prze¿yæ, przygód, do-
œwiadczeñ Pana Boga na wakacyjnych
szlakach .

¯yczymy spokojnego i bezpieczne-
go odpoczynku. Z daleka od trosk i
zmartwieñ. Pamiêtajcie jednak “o
swoim bezpieczeñstwie! Wiele s³oñ-
ca i ciep³ych dni abyœmy mogli na-
braæ si³ na kolejne dni pracy i na-
uki.
Niech czas urlopów bêdzie okazj¹

to pog³êbienia ¿ycia religijnego i re-
lacji w rodzinie oraz wœród znajo-
mych, przyjació³.

Kolejny numer gazetki we wrzeœniu.
Do zobaczenia !

Redakcja „BYÆ BLI¯EJ”

rêkê. O godz. 20.30 w rodzinach odmawiajmy jedn¹ czêœæ ró¿añca œw. prosz¹c o
powstrzymanie koronawirusa i o ochronê naszych rodzin. Przypomnieniem
do wspólnej modlitwy bêdzie g³os dzwonów codziennie o godz. 20.15.

  5.W tym tygodniu przypadaj¹ I czwartek, I pi¹tek i I sobota miesi¹ca.
  6.W czwartek przez ca³y dzieñ bêdzie wystawiony Najœwiêtszy Sakrament.

O godz. 12.00 odprawimy Mszê œw. w intencji nowych powo³añ kap³añskich
i zakonnych z naszej parafii. Zaœ o godz. 17.30 w tej intencji odprawimy nabo-
¿eñstwo. O godz. 18.00 zapraszamy na Mszê œw. w intencji s³u¿by liturgicznej:
lektorów, ministrantów, szafarzy, zakrystianów, organistów i panów pe³ni¹cych
pos³ugê kolektowania, Bractwa Adoracji oraz ich rodzin.

  7.W pi¹tek o godz. 17.30 odprawimy nabo¿eñstwo do Serca Pana Jezusa. Zaœ
o godz. 18.00 zapraszamy na Mszê œw. pierwszopi¹tkow¹ sprawowan¹ do
NSPJ w intencjach wszystkich rodzin. Homilia nt. Skuteczny znak Bo¿ego prze-
baczenia znajdujemy w Eucharystii. Kolekta zbierana w czasie Mszy œw. bê-
dzie przeznaczona na biedne rodziny.

  8.W sobotê zapraszamy na Mszê œw. w intencji wszystkich czcicieli Niepokalanego
Serca NMP, któr¹ odprawimy o godz. 7.00. Po Mszy œw. Nabo¿eñstwo do MB.

  9.W sobotê (4.07) o godz. 16.00 Msza œw. chrzcielna oraz w intencji dzieci ob-
chodz¹cych I rocznicê Chrztu œw. Rodziców i chrzestnych zapraszamy na kate-
chezê w pi¹tek o godz. 18.45 do salki nr 2.

10.W przysz³¹ niedzielê (5.07) po Mszy œw. o godz. 11.00 zostanie udzielone specjalne b³o-
gos³awieñstwo dla matek oczekuj¹cych potomstwa. Równie¿ w inne dni istnieje mo¿-
liwoœæ takiego b³ogos³awieñstwa po uprzednim poinformowaniu kap³ana.

11. Przypominamy o koniecznoœci potwierdzenia zamówionej intencji najpóŸniej na trzy ty-
godnie przed terminem Mszy œw. Brak takiego potwierdzenia jest równoznaczny z rezy-
gnacj¹ z intencji, a termin Mszy œw. przekazywany jest innym zainteresowanym osobom.
W lipcu i sierpniu Kancelaria Parafialna bêdzie czynna:
poniedzia³ek - nieczynna; wtorek 7.30-10.00 i 16.00-18.00;
œroda - nieczynna; czwartek 16.00-18.00; pi¹tek 16.00-18.00.

12.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.

13.Wszystkich parafian „ma³ych i du¿ych”, zapraszamy na Katechezy Domowe. S¹
one dostêpne na naszej stronie internetowej (zak³adka-AKTUALNOŒCI).

14.W poniedzia³ek (6.07) o godz. 9.00 odprawimy Mszê œw. odpustow¹ ku czci MB
Uzdrowienia Chorych. Po Mszy œw. nabo¿eñstwo do MB z b³og. lourdzkim.

15.Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej do Parafian. Apelujemy o przekazywa-
nie finansowego wsparcia poprzez wp³aty bezpoœrednio na  konto parafii. Takie
solidarne dzia³anie pozwoli naszej parafii przetrwaæ ten trudny dla wszystkich
okres.  Nr konta Parafii Podwy¿szenia Krzy¿a Œw. i MB Uzdrowienia Chorych:
42 1050 1214 1000 0023 1548 9068, tytu³ wp³aty: „darowizna na cele kultu religijnego”

16.Strona internetowa parafii jest nadawana z nowego serwera pod adresem:
tysiacleciedolne.pl

17.Dziêkujemy wszystkim osobom za s³u¿bê w naszej wspólnocie. Szczególne podziêko-
wania dla Diakonii Porz¹dkowej oraz wszystkich osób, które sprz¹ta³y koœció³. W przysz³¹
sobotê o godz.7.30 zapraszamy do sprz¹tania naszego koœcio³a. Bóg zap³aæ za zrozumie-
nie i wszelkie ofiary przelewane na konto bankowe na utrzymanie naszej parafii.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW
(29 CZERWIEC -05 LIPIEC 2020)
Wszystkie Msze œw. - online

PONIEDZIA£EK (29.06.2020 r.) - UROCZYSTOŒÆ ŒWIÊTYCH APOSTO-
£ÓW PIOTRA I PAW£A

  7.00 1/za + mê¿a Konrada i ++ rodziców z obydwu stron
2/w intencji kap³anów szczególnie z naszej parafii, dziêkuj¹c za dar kap³añstwa, pro-

sz¹c NSPJ o dar pobo¿noœci, gorliwoœci apostolskiej, œwiêtoœæ ¿ycia i wytrwanie
w mi³oœci Jezusowej

  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za + mê¿a Bronis³awa Bañczyka w 2r.œm., ++ teœciów: Matyldê i Piotra Bañczy-

ków, ++ szwagrów: Kazimierza i Gerarda Bañczyków, ++ szwagierki: Annê i Ma-
riê Bañczyk,+ Ma³gorzatê Waliczek

2/za + Halinê Bryk
3/za + mê¿a Marka Zagaja w 3 m-ce po œm.

WTOREK (30.06.2020 r.) - Dzieñ powszedni

  7.00 1/w intencji kap³anów szczególnie z naszej parafii, dziêkuj¹c za dar kap³añstwa, pro-
sz¹c NSPJ o dar pobo¿noœci, gorliwoœci apostolskiej, œwiêtoœæ ¿ycia i wytrwanie
w mi³oœci Jezusowej

2/w intencji córki Doroty prosz¹c Najœwiêtsze Serce Pana Jezusa za wsta-
wiennictwem MB Uzdrowienia Chorych o pe³ne wyzdrowienie

  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za zmar³ych w czerwcu:

2/za + ¿onê Zofiê Czenczek w 1 r. œm.
3/za + Adelê Krzystanek (od kole¿anek ze szk. podstawowej nr 63 w Katowicach)

18.45 - Modlitwa Uwielbienia

ŒRODA (01.07.2020 r.) - Dzieñ powszedni

  7.00 - za + Beatê Majewsk¹ w 3 r. œm. oraz ++ z rodziny: Majewskich, Wróblów,
Kukuczków oraz + siostrê W³adys³awê Bryl

  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 - za + ojca Adama w 5 r. œm. oraz + matkê Helenê

CZWARTEK (02.07.2020 r.) - Dzieñ powszedni

  7.00 - za ++ Anielê i Piotra PuŸniaków
  7.30 - Ró¿aniec
  7.30 - 18.00  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
12.00 - o nowe powo³ania kap³añskie i zakonne z naszej parafii
17.30 - Nabo¿eñstwo w intencji  nowych powo³añ kap³añskich i zakonnych
18.00 - w intencji s³u¿by liturgicznej: lektorów, ministrantów, szafarzy, zakrystianów,

organistów i pe³ni¹cych pos³ugê kolektowania, Bractwa Adoracji i ich rodzin

PI¥TEK (03.07.2020 r.) - ŒWIÊTO ŒW. TOMASZA, APOSTO£A

  7.00 - za + Leszka Kubisia w 2 r. œm.
  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo do NSPJ  
18.00 - do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin

Homilia: Skuteczny znak Bo¿ego przebaczenia znajdujemy w Eucharystii

SOBOTA (04.07.2020 r.) - Dzieñ powszedni

  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 - w intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najœwiêtszej Maryi Panny
16.00 - Msza Chrztów: Grabalska Oliwia, Wollnik Jakub, Skowronek Rafa³, S³ota Remi-

giusz, Luranc Jagoda i w I r. sakr. Chrztu: Ko³owicz Mateusz, Cieciura Helena,
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 - w intencji El¿biety Bilicz z ok. 60 r. ur. z podziêk. za otrzymane ³aski

z proœb¹ o dalsz¹ Bo¿¹ opiekê i b³og. dla solenizantki i ca³ej rodziny

NIEDZIELA (05.07.2020 r.) - XIV NIEDZIELA ZWYK£A
         (Po ka¿dej eucharystii odœpiewamy suplikacje)

  7.30 - do Opatrznoœci Bo¿ej za wstawiennictwem MB Uzdrowienia Chorych
w intencji Doroty z proœb¹ o szczêœliwe rozwi¹zanie

  9.30 - w intencji Marianny w kol. r. ur. dziêkuj¹c Bogu za dar ¿ycia, prosz¹c za wstawien-
nictwem œw. Ojca Pio i Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy o dalsz¹ opiekê, zdrowie
dla solenizantki, mê¿a, dzieci i wnuków

11.00 - za + osobê Bogu wiadom¹
B³ogos³awieñstwo dla matek oczekuj¹cych potomstwa

12.30 - do Opatrznoœci Bo¿ej za wstawiennictwem MB Nieustaj¹cej Pomocy w intencji
Ma³gorzaty z ok. 75 r. ur., dziêkuj¹c za dar ¿ycia i otrzymane ³aski z proœb¹ o dalsz¹
Bo¿¹ opiekê i zdrowie dla solenizantki i rodziny (Te Deum)

17.00 - za + Norberta Siedlaczka z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego
20.00 - intencja wolna

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (28 czerwca 2020)

  1.W dzisiejsz¹ niedzielê o godz. 16.30 zapraszamy na ostatnie nabo¿eñstwo czerw-
cowe do NSPJ.

  2.Wszystkie Msze œw - online. Link na transmisjê z naszego koœcio³a znajdziemy na
stronie internetowej i facebooku: https://www.youtube.com/c/ParafiaTD

  3.W dzisiejsz¹ niedzielê kolekta na budowê cmentarza. Codziennie, po ka¿dej Mszy
œw. w zakrystii indywidualni fundatorzy mog¹ z³o¿yæ ofiarê i dokonaæ wpisu do
Ksiêgi Fundatorów. W przysz³¹ niedzielê (5.07) kolekta bêdzie przeznaczona na
Wy¿sze Œl¹skie Seminarium Duchowne w Katowicach.

  4.W naszym koœciele nie ma ju¿ ograniczeñ miejsc siedz¹cych, jednak mamy
obowi¹zek noszenia maseczek. Zachêcamy by Komuniê œw. przyjmowaæ na
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Wakacje - czas dla duszy!
Modlitwa jest dla duszy tym, czym od-

dech dla cia³a.
Bez modlitwy nasza dusza nie potrafi

najzwyczajniej w œwiecie funkcjonowaæ.
Wakacje to czas, w którym planujemy

odpoczynek, relaks, zwolnienie zawrot-
nego tempa ¿ycia…

Warto chwilkê zastanowiæ siê, czy pla-
nujemy czas dla Boga?

On ma dla nas czas przez ca³¹ dobê, sie-
dem dni w tygodniu, w ka¿dej chwili…
zawsze.

Jest wszechmog¹cy, to prawda, ale Bóg
jest tak¿e Kimœ, kto cierpliwie czeka.
Czeka a¿ my ze swojego czasu  „wykro-
imy dla Niego czas”. O modlitwê w co-
dziennoœci trzeba walczyæ, bo to ona daje
nam si³ê do wszystkiego i na wszystko…
Czas przeznaczony na modlitwê zawsze
przyniesie owoce, nawet jeœli przez jakiœ
czas ich nie widzimy…

Sposobem na dobry odpoczynek, czy-
li na nabranie si³ tak¿e duchowych
jest:

- pielgrzymka (nawet w samotnoœci)

- Eucharystia nie tylko w niedzielê, ale
tak¿e w tygodniu (wtedy szybciej od-
kryjemy Jej niezwyk³oœæ i piêkno)

- codzienna lektura Pisma Œwiêtego

- Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu

- wiele form rekolekcji (ja wybieram siê
na ignacjañskie, które polegaj¹ na
przebywaniu z Bogiem przez siedem
dni w milczeniu, co umo¿liwia pe³-
niejsze s³uchiwanie siê w g³os Pana)

Wbrew pozorom w tym czasie jest do-
stêpnych wiele form rekolekcji, tak¿e on-
line.

Trzeba tylko chêci szukania i znalezie-
nia, a o tê chêæ w³aœnie czasem najtrud-
niej.

Dobry Bo¿e, pomó¿ mi w waka-
cje, w czasie urlopu znaleŸæ czas dla
Ciebie, walczyæ o czas dla Ciebie.
Pomó¿ mi znaleŸæ wytchnienie i
wzrost dla mojej duszy, która pra-
gnie Ciê bardziej mi³owaæ. Amen.

Agata

Diakonia Porz¹dkowa

Mi³o jest przyjœæ do lœni¹cego,
czystego koœcio³a.

Ktoœ to robi, sprz¹ta i dba o to,
by by³o tak, jak jest.

Jeœli chcesz pomóc,
zapraszamy

przyjdŸ w soboty o godz. 7.30.

Zapraszamy
wszystkich chêtnych.

Mo¿na równie¿ przy³¹czyæ siê
do nas

bez deklarowania na sta³e
swojej obecnoœci.
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Migawki z ¿ycia naszej parafii

16.06. - O godz. 18.00 zosta³a odpra-
wiona Msza Œw. w intencji ks. Marka.
Pamiêtajmy o naszym Solenizancie w
naszych osobistych modlitwach nie tyl-
ko od œwiêta, ale ka¿dego dnia.

Po Eucharystii rozpoczê³a siê modlitwa
uwielbienia, której tematem by³y: „Skraj-
noœci duchowe’. Ks. Dawid zwróci³ uwa-
gê na dwie najwiêksze skrajnoœci - emo-
cje i wypieranie lêku. Ks. Dawid podkre-
œli³, ¿e duchowoœæ oparta tylko i wy³¹cz-
nie na emocjach prowadzi do wypatrze-
nia duchowego. Tylko zachowanie „nor-
malnoœci” zapewnia nam rozwój naszej
duchowoœci i prawdziwej relacji z Bo-
giem. Po krótkim wprowadzeniu przed
Najœwiêtszym Sakramentem rozwa¿ali-
œmy Ewangeliê z dnia Mt 5, 43-48.

19.06. - O godz. 19.00 w kaplicy Œw.
Józefa zosta³a odprawiona Msza Œw. w
intencji solenizantów z miesi¹ca kwiet-
nia, maja i czerwca nale¿¹cych do Dusz-
pasterstwa Ma³¿eñstw. Ks. Marek nawi¹-
zuj¹c do Uroczystoœci Najœwiêtszego
Serca Pana Jezusa zwróci³ uwagê, ¿e tak
jak pod obrazem Jezusa Mi³osiernego
znajduje siê podpis: „Jezu ufam Tobie”,
tak pod obrazem Najœwiêtszego Serca
Jezusa winien widnieæ napis: „Bóg jest
Mi³oœci¹”. Ks. Marek zwróci³ siê rów-
nie¿ do nas ma³¿onków, abyœmy zawsze
w Sercu Jezusa szukali pokoju i ukoje-
nia. Po Eucharystii udaliœmy siê na

wspólne œwiêtowanie do sali Œw. Jana
Paw³a II.

20.06. - O godz. 11.00 ks. Dziekan Jó-
zef W³osek udzieli³ Sakramentu Bierz-
mowania grupie 58 osób. Podczas homi-
lii ks. Proboszcz podkreœli³, ¿e w Sakra-
mencie Bierzmowania ka¿dy otrzymuje
dary Ducha Œwiêtego i dziêki Jego dzia-
³aniu tworzymy wspólnotê Koœcio³a -
Mistyczne Cia³o Chrystusa. Ks. Józef
nawi¹zuj¹c do Ewangelii Mt 25, 14-30
zwróci³ siê do Bierzmowañców, aby do-
brze wykorzystywali swoje dary i talen-
ty dziel¹c siê nimi z innymi poprzez od-
wa¿ne przyznawanie siê do wiary.

Mo¿e i my powinniœmy sobie zadaæ
pytanie: jak wykorzystujemy ró¿norod-
noœæ darów i talentów we wspólnocie
Koœcio³a? Jak dzielimy siê nasz¹ wiar¹
w naszych œrodowiskach rodzinnych czy
zawodowych? Czy jesteœmy przyk³adem
dla m³odych ludzi?

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:   tysiacleciedolne.pl
Wyszukiwanie zmar³ych na cmentarzu: katowice-tysiaclecia.artlookgallery.com
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 Cierpienie ma sens
Cierpienie choæ trudne dla cz³owieka

jest czêœci¹ naszego ziemskiego ¿ycia.
Ka¿dy cz³owiek prze¿ywa jakieœ cierpie-
nie  Przyczyny cierpienia s¹ ró¿ne: cho-
roba, utrata kogoœ bliskiego, utrata pra-
cy, zdrada, szczególnie ze strony osoby,
której siê ufa³o, jakiœ kataklizm, strata
maj¹tku, osamotnienie, wyrzuty sumie-
nia, starzenie siê. ¯adne cierpienie nie
pochodzi od Boga.

Cierpienie jeœli nie zostanie dojrzale
zaakceptowane i wkomponowane w
¿ycie, staje siê ciê¿arem nie do uniesie-
nia. ¯yj¹c na ziemi wszyscy podlegamy
cierpieniu. Ostateczny sens choroby ka¿-
dy cz³owiek musi odkryæ sam dla siebie
w samotnoœci, jednak nieœæ go nie same-
mu, ale z Jezusem. Tylko Jezus Chrystus
zaproszony przez cz³owieka, jako ktoœ
chciany i kochany mo¿e wejœæ w nasze
choroby i cierpienia i nadaæ im sens. Sam
Bóg w Jezusie Chrystusie, który sta³ siê
Cz³owiekiem, przyj¹³ ludzkie istnienie i
tym samym ludzkie cierpienie. Jezus za-
akceptowa³, prze¿y³, przezwyciê¿y³ cier-
pienie.

Jezus daje cz³owiekowi czas, aby cz³o-
wiek Go wybra³ i przy Nim zosta³. Nie-
kiedy takim czasem jest cierpienie. Ob-
razuje to scena ukrzy¿owania.(£k23,32-
43). Jezus Chrystus poœrodku, z³oczyñ-
cy – jeden po jego lewej i drugi po pra-
wej stronie. Wszyscy trzej swoje cierpie-
nie prze¿ywaj¹ w sposób zupe³nie od-
mienny. Jezus wci¹¿ mi³uje Ojca i pro-
wadzi z Nim dialog. £otr skruszony uzna-
je s³usznoœæ kary, jak¹ ponosi za swe czy-
ny i prosi Jezusa o ³askê ¿ycia w Jego
Królestwie. Drugi z ³otrów, zachowuje
postawê buntu, ur¹ga cierpi¹cemu Spra-
wiedliwemu, który „nic z³ego nie uczy-
ni³” (£k23,41). Kto rozpozna³ pod³oœæ
swego czynu – jest ocalony. Kto tkwi w
uporze i zak³amaniu – zgin¹³ na wieki.
Cierpienie zbuntowanego ³otra nie ma
¿adnego sensu. To osoba Jezusa Chry-

stusa jest kluczem do sensu otaczaj¹cej
rzeczywistoœci i tego wszystkiego czym
wype³nione jest nasze ¿ycie. Za ka¿dym
razem, gdy przychodzi cierpienie, serce
cz³owieka musi na nowo stan¹æ wobec
Chrystusa i w dialogu z Nim zrozumieæ,
jak postêpowaæ; z Niego zaczerpn¹æ
mocy do udŸwigniêcia tego doœwiadcze-
nia.

W cierpieniu trzeba przywo³ywaæ Du-
cha Œwiêtego, którego Jezus nazwa³ Po-
cieszycielem. On wnosi nowe œwiat³o,
które sprawia, i¿ nie koncentrujemy siê
tylko na sobie i swoim cierpieniu. Œw.
Faustyna zanotowa³a w Dzienniczku:
„Jezu, dziêkujê Ci za codzienne drobne
krzy¿yki, za przeciwnoœci w moich za-
miarach, za trud ¿ycia wspólnego, …, za
poni¿anie przez innych,…za pos¹dzanie
niewinne, za s³abe zdrowie i wyczerpa-
nie si³, za zaparcie siê w³asnej woli,…za
pokrzy¿owanie wszystkich planów,…
Dziêkujê Ci, Jezu za cierpienia we-
wnêtrzne, za osch³oœci ducha, za trwogi,
lêki i niepewnoœci,… za pokusy i ró¿ne
doœwiadczenia, za udrêki…, za godzinê
œmierci.” (nr 342-3) Ta prosta zakonnica
– bez studiów teologicznych, ca³e ¿ycie
ciê¿ko pracuj¹ca fizycznie – odkry³a sens
cierpienia, który jest aktualny; „jak cho-
robê mierzy siê termometrem, a silna
gor¹czka mówi nam o wielkoœci choro-
by, tak w ¿yciu duchowym cierpienie jest
termometrem, który mierzy mi³oœæ Bo¿¹
w duszy” (nr 774).

Cierpienie obecne jest w naszym œwie-
cie pod ró¿nymi postaciami. Istnieje tak-
¿e i po to, aby wyzwalaæ w cz³owieku
mi³oœæ, bezinteresowny dar z siebie na
rzecz innych ludzi. To cierpieniu nieja-
ko zawdziêczamy bezinteresown¹ mi³oœæ
jaka budzi siê w sercu cz³owieka. Cier-
pi¹cego trzeba dostrzec, zatrzymaæ siê
przy nim, pochyliæ siê, wzruszyæ siê, zo-
baczyæ jego stan, aby podj¹æ pomoc, któ-
ra wymaga od nas poœwiêcenia swojego

czasu, ryzyka, oraz pieniêdzy. Przyk³a-
dem w tym wzglêdzie jest przypowieœæ
o Mi³osiernym Samarytaninie. (£k 10,25-
37).

Cierpienie nie jest najwiêkszym nie-
szczêœciem cz³owieka. Wiêkszym jest
grzech, a najbardziej radykalnym nie-
szczêœciem cz³owieka jest brak mi³oœci.
Bóg umi³owa³ cz³owieka do koñca sta-
j¹c siê bezgranicznym darem z siebie na
krzy¿u i uobecnia to w Eucharystii. Cier-
pienie jednoczy cz³owieka z Chrystusem
cierpi¹cym i uwielbionym, o czym pisze
Œw. Pawe³: „Wspólnie z Nim cierpimy
po to, by te¿ wspólnie mieæ udzia³ w
chwale” (Rz 8,17)

Cierpienie w ¿yciu cz³owieka jest fak-
tem. Zmagaj¹c siê z cierpieniem swoim i
innych zawsze mo¿emy liczyæ na Boga,
który daje cz³owiekowi to, co w danej
chwili jest dla niego najlepsze. Tylko
dziêki Bogu ka¿de cierpienie ma sens.

Maria

W czasie wakacji

KANCELARIA  PARAFIALNA
BÊDZIE CZYNNA:

  Poniedzia³ek -------------
  Wtorek  7.30-10.00

16.00 - 18.00
  Œroda -------------
  Czwartek 16.00 - 18.00
  Pi¹tek 16.00 - 18.00

Modlitwa wspólnoty

„Po tym wszyscy poznaj¹, ¿eœcie
uczniami moimi, gdy mi³oœæ wza-
jemn¹ mieæ bêdziecie”.

Duchu Œwiêty Bo¿e nape³nij na-
sze serca i rozpal ogniem wzajem-
nej mi³oœci! Zjednocz w dzia³aniu
i prowadŸ nasze grupy i diakonie
parafialne abyœmy byli prawdziw¹
wspólnot¹ pos³uszn¹ Koœcio³owi.
Niech ka¿dy nasz czyn odda Ci
chwa³ê. Amen

PATRONOWIE
NASZYCH GRUP I DIAKONII

Bractwo Adoracji Najœwiêtszego Sa-
kramentu - œw. O.Pio

Chór "Dei Patris" - œw. Cecylia
Diakonia Porz¹dkowa - œw. Józef
Diakonia S³owa - œw. Pawe³
Duszpasterstwo Ma³¿eñstw - B³. Aloj-

zy i Maria Beltrame Quattrocchi
Grupa Górników - œw. Barbara
Klub Inteligencji Katolickiej

       - œw. Augustyn
Lektorzy i ministranci - œw. Tarsycjusz
Odnowa w Duchu Œw.

          - MB Nieustaj¹cej Pomocy
Rodzice kap³anów i sióstr zakonnych

-  œw. Jan Pawe³ II
Ruch Œwiat³o-¯ycie

- S³. Bo¿y Franciszek Blachnicki
Nadzwyczajni Szafarze Komunii

   - œw. Jacek
Zespó³ Charytatywny

     - œw. Brat Albert,
¯ywy Ró¿aniec

    - MB Królowo Ró¿añca
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