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„Ja … Nadzwyczajny Szafarz Komunii Œwiêtej
marnujê swój czas dla Boga na Eucharystii”

„Święty Jacku .….wpatrując się w
Twoją wielką miłość do Jezusa ukrytego
pod postaciami chleba i wina, i w Twoją
troskę o krzewienie kultu eucharystycz-
nego, prosimy Cię daj nam poznać jak
umiłować Całym swoim życiem Eucha-
rystię, tak jak i Ty umiłowałeś…”

To fragment z modlitwy zawierzenia
Św. Jackowi - Nadzwyczajnych Szafarzy
Komunii Świętej jaką odmawiamy
wspólnie podczas dni skupienia czy też
naszych corocznych rekolekcji, pielgrzy-
mek, a przede wszystkim w trakcie prze-
żywanego przez każdego z kandydatów
po odbyciu kursu przygotowawczego
Ustanowienia Nadzwyczajnym Szafarzem.

„ …jak umiłować Całym swoim życiem
Eucharystię… „?

… no właśnie jak? Z całą pewnością
poprzez autentyczne pragnienie uczest-
nictwa w NIEJ jak najczęściej. Samo jed-
nak pragnienie nie wystarczy, trzeba zna-
leźć czas, wygospodarować go, a czasa-
mi wręcz „wykradać” go z harmonogra-
mu dnia i codziennych zajęć. Podjąć
wysiłek dotarcia do kościoła. Świadomie
i w pełni uczestniczyć w Eucharystii. Jed-
nym słowem skorzystać z najpełniejszej
i najdoskonalszej formy modlitwy jaką
jest modlitwa liturgiczna. Zrozumieć i
przeżywać każdy JEJ moment, wypowia-
dane słowa i modlitwy czy to celebran-
sa, czy nasze. To zrozumienie pozwala
na głębokie i autentyczne prowadzenie
dialogu z Bogiem. Gdzież jak nie w Eu-

charystii w sposób świadomy praktyku-
jemy 4 podstawowe rodzaje modlitwy:
dziękczynną, przebłagalną, prośby i
uwielbienia? Gdzież jak nie w Euchary-
stii znajdujemy czas na adorację i kon-
templację? Gdzież jak nie po przyjęciu
Ciała Pańskiego – sycimy się JEGO
obecnością – tą fizyczna i tą duchową?
Tak więc jak to kiedyś powiedział arcy-
biskup Grzegorz Ryś * staram się mar-
nować swój czas dla Boga na Euchary-
stii codziennie!

…. * „prawdziwa modlitwa zaczyna się
wtedy, kiedy zaczynasz „marnować czas
dla Boga” – kiedy nie wydzielasz mu
„resztek” swojego czasu, ale wchodzisz
w modlitwę (poświęcasz na nią czas) z
takim nastawieniem: Zobaczę albo nie
zobaczę efektów, poczuję coś albo nie
poczuję. Nieważne. Ważny jesteś Ty,
Boże. A ja wiem, że nie ma bardziej owoc-
nych i wartościowych dla mnie chwil niż
te spędzone z Tobą….;
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KONTA BANKOWE:
Na remont kościoła: Bank Śląski - 42 1050 1214 1000 0023 1548 9068

z tytułem wpłaty - „na cele kultu religijnego”
Na budowę cmentarza: PKO - 74 1020 2313 0000 3102 0189 6703

z tytułem wpłaty - „budowa cmentarza”
Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża św. i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych,

40-877 Katowice, ul. Mieszka I 6, tel. (32) 254 74 00
Strona www i      facebook:   tysiacleciedolne.pl

Wyszukiwanie zmarłych na cmentarzu: katowice-tysiaclecia.artlookgallery.com

internetowej. Komunię św. przyjmujemy przy kapłanie. Osoby, które pragną przy-
jąć komunię do ust ustawiają się na końcu procesji.

  8.W tym roku są jeszcze wolne intencje mszalne, które przyjmuje Kancelaria Parafialna.
  9.Osoby, które z różnych powodów nie ukończyły katechizacji w zakresie szkoły ponad-

podstawowej lub nie przystąpiły do sakramentu bierzmowania zapraszamy na rozpoczy-
nający się w naszej parafii katechumenat w dniu 23 października br. (piątek) o godz. 18.45
w salce nr 2. Jest to także okazja do pogłębienia swojej wiary, czyli spotkania są otwarte
dla wszystkich chętnych i odbywać się będą raz w miesiącu. Termin kolejnego spotkania
będzie podawany na bieżąco.

10.Dorosłych zapraszamy do Sakramentu Pokuty i Pojednania codziennie pół godziny
przed Mszą św. (w czwartki i soboty zawsze od 17.00). kapłani nie będą spowiadać po
rozpoczęciu Mszy św. W razie konieczności ksiądz będzie do dyspozycji po Mszy św.
Osoby słabo słyszące będą mogły skorzystać z zamykanego konfesjonału, który znajduje
się przy kaplicy św. Antoniego. Chęć odbycia takiej spowiedzi prosimy zgłaszać kapłano-
wi, który spowiada obok. W konfesjonale tym spowiadamy również na siedząco.

11. Zbliżamy się do Uroczystości Wszystkich Świętych i naszej modlitwy za zmarłych.
Będziemy jak zawsze odprawiać Msze św. i nabożeństwa za zmarłych zalecanych
w wypominkach. Wypominki za dusze zmarłych możemy składać w zakrystii lub kan-
celarii, wypisując je na specjalnych kartkach, które znajdują się na stojakach przy wyjściu
z kościoła. Imiona i nazwiska zmarłych prosimy wpisywać drukowanymi literami.

12.Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej do Parafian. Dzięki odpowiedzialnej i ofiarnej
postawie naszej wspólnoty parafialnej, udało się przejść przez trudny okres spowodowany
przez pandemię bez większych problemów finansowych. Aktywna odpowiedź Parafian
na nasz Apel, pozwoliła na opłacenie wszystkich obligatoryjnych zobowiązań finanso-
wych Parafii - za co pragniemy wszystkim podziękować. Ograniczenie wpływu z ofiar
składanych podczas niedzielnych Mszy Św. wymusiło jednak konieczność spowolnienia
lub rezygnacji z niektórych zaplanowanych prac remontowych. Dlatego podtrzymujemy
apel Parafialnej Rady Ekonomicznej o dalsze wspieranie finansowe parafii poprzez wpła-
ty na konto. Dziękujemy za zrozumienie i liczymy na dalszą ofiarność.
Nr konta Parafii Podwyższenia Krzyża Św. i MB Uzdrowienia Chorych:
42 1050 1214 1000 0023 1548 9068, tytuł wpłaty: „darowizna na cele kultu religijnego”

13.24 Października Pielgrzymka: "Piekary Śląskie - Mzyki- Siewierz". Są jesz-
cze wolne miejsca. Bliższe Informacje w kancelarii. Serdecznie zapraszamy.

14."Warsztaty Boże" dla dzieciaków w każdą sobotę o godz. 10.00 - 11.00 w salce nr 1.
Każdego tygodnia inny atrakcyjny warsztat z niespodziankami. Serdecznie zapraszamy!

15.Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Bóg zapłać za zrozu
mienie i wszelkie ofiary przelewane na konto bankowe na utrzymanie naszej parafii.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW  (19 - 25 PAŹDZIERNIK 2020)
Msze św. online: w niedziele o 9.30 a w tygodniu o 18.00

PONIEDZIAŁEK (19.10.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + Barbarę Dreszer i ++ z jej rodziny

2/za + Jana Bógdał z prośbą o dar nieba (od rodziny)
  7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/za + matkę Annę w kol. r. śm., ++ brata Józefa, męża Włodzimierza, ojca

Michała i ++ dziadków
2/za ++ Wiesławę, Apolonię i Henryka Wiechułów, ++ Irenę i Zdzisława Kołtonów

WTOREK (20.10.2020 r.) - Wspomnienie św. Jana Kantego, prezb.
  7.00 1/za + żonę Joannę w 4 r. śm., ++ rodziców: Aleksandra i Genowefę Saba

2/do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Piekarskiej pro-
sząc o powrót do zdrowia Agnieszki i Czesława

  7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/za + męża Piotra, ++ rodziców: Elżbietę i Czesława Gajewskich, ++ teściów: Fran-

ciszkę i Władysława Motylów, + synową Cecylię i ++ szwagrów: Piotra i Mariana
2/za + Kazimierę Aptazy w 8 r. śm. oraz wszystkich ++ z rodzin: Pogudz i Pawelec

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŚRODA (21.10.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 - za ++ rodziców: Alojzję i Antoniego Grychników, Marię i Romana Woźnia-

ków, + siostrę Irenę oraz ++ braci: Huberta, Ewalda i Jerzego
  7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/za + Władysława Raźniaka

2/za++ rodz.: Teresę i Antoniego, + siostrę Annę,++ brata Andrzeja i bratową Grażynę
3/za + Karolinę Kuźmińską

CZWARTEK (22.10.2020 r.) - Wspomnienie św. Jana Pawła II, pap.
  7.00 1/za + męża Tadeusza Brachaczka w 24 r. śm., oraz ++ z rodzin: Chwilów

i Brachaczków, z prośbą o radość życia wiecznego
2/za ++ Stanisławę i Czesława Śmigielskich, Antoninę i Andrzeja Curyło,

++ z rodzin: Skubisów, Śmigielskich i Curyłów i dusze w czyśćcu cierpiące
  7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/w intencji czcicieli św. Rity

2/do Miłosier.B., za wstawiennictwem MB i św. JP2, w intencji Teresy, Zofii i Jadwigi
oraz ich rodzin, z podzięk. za otrzymane łaski, prosząc o Boże błog., zdrowie, dary
Ducha św. i opiekę Maryi

18.45 - Nabożeństwo do św. Rity
PIĄTEK (23.10.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za ++ rodziców: Mariannę i Józefa Kułagów, ++ braci: Alfreda i Zdzisława

2/intencja wolna
  7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/za + Gertrudę Wyrwas w 14 r. śm.

2/za ++ Stanisławę i Tadeusza Czarneckich

SOBOTA (24.10.2020 r.) - Dzień powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/za ++ Edwarda i Łucjana, ich ++ rodz: Stanisławę i Franciszka,Marię i Władysława

2/intencja wolna
17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/za + ojca Teodora Kloska w 21 r. śm.,

2/za + męża Jana Żurka w kol. r. śm., ++ rodziców: Stanisławę i Henryka,
wszystkich ++ z rodziny Żurków oraz + Henryka Bąka

NIEDZIELA (25.10.2020 r.) - XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
  7.30 - w intencji Adriana, z prośbą o Boże błog. i światło Ducha św. w podejmo

waniu życiowych wyborów, opiekę Maryi Niepokalanej dla całej rodziny
  9.30 - w intencji Henryka z ok. 80 r. ur., z podzięk. Bogu za otrzymane łaski, z prośbą

o dalszą Bożą opiekę i zdrowie dla solenizanta i całej rodziny (Te Deum)
11.00 - w intencji Marii w kol. r. ur., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą

o Bożą opiekę, błog. i zdrowie dla rodziny
12.30 - do Miłosier.Bożego za + Mieczysława Naczas z prośbą o radość życia wiecznego
16.15 - Nabożeństwo różańcowe
17.00 - w intencji Haliny i Zbigniewa z ok. 35 r. śl. dziękując za wspólnie przeżyte

lata prosząc o dalszą Bożą opiekę i błog.
20.00 - za ++ rodziców: Edytę i Huberta Wójcików

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  (18 października 2020)
  1.Msze św - online, w niedzielę o godz. 9.30 a w tygodniu o godz. 18.00. Link na transmisję

z naszego kościoła znajdziemy na stronie internetowej i facebooku:
https://www.youtube.com/c/ParafiaTD

  2.Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe, które odprawiamy w tygodniu o godz. 17.15,
zaś w niedziele o godz. 16.15. Zachęcamy do udziału i przypominamy o możliwości
zyskania odpustu zupełnego przez wypełnienie tej pobożnej praktyki.

  3.Bóg zapłać za wszystkie ofiary materialne składane dzisiaj na Misje.
W przyszłą niedzielę (25.10) kolekta będzie przeznaczona na budowę cmenta-
rza. Codziennie, po każdej Mszy św. w zakrystii indywidualni fundatorzy mogą
złożyć ofiarę i dokonać wpisu do Księgi Fundatorów.

  4.Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje mszalne do czerwca 2021 r.  Za-
dbajmy o to, by w niedziele rezerwować intencje mszalne za żywych, a więc
urodziny, jubileusze itp.

  5.Wszystkich narzeczonych, którzy pragną zawrzeć Sakrament Małżeństwa zapraszamy
do salki nr 2 na ostatnią naukę przedślubną w czwartek (22.10) o godz. 18.45.

  6.W czwartek  (22.10) o godz. 18.00 odprawimy Mszę św. w intencji czcicieli św. Rity,
patronki spraw beznadziejnych. Po Mszy św. nabożeństwo połączone z obrzędem po-
święcenia róż. Do skrzynki przy św. Barbarze można składać kartki z wypisanymi prośba-
mi i podziękowaniami, które będą odczytane w czasie nabożeństwa. Po nabożeństwie
udzielimy błogosławieństwo relikwiami św. Rity. W czasie Mszy św. zbierzemy kolektę
na zapłacenie Figury św. Rity.

  7.W naszym kościele mamy obowiązek noszenia maseczek. Zachęcamy by
Komunię św. przyjmować na rękę. Jak należy godnie przyjąć Ciało Pana
Jezusa na rękę ukazują plakaty przy wejściu do kościoła oraz filmik na stronie
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Komunikat Komisji ds. Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów KEP

W związku z zapytaniem o publiczne
inicjatywy krytyczne wobec Komunii św.
na rękę, przypominamy, że chociaż
główną formą przyjmowania Komunii w
Polsce jest Komunia do ust (Wskazania
KEP z 2005 r. nr 40), to jednak nie ozna-
cza to, że inne zatwierdzone przez Ko-
ściół formy miałyby być same z siebie
niegodne, niewłaściwe, złe lub grzeszne,
jeśli spełnia się warunki stawiane w tej
kwestii przez prawo liturgiczne.

Niewłaściwe i krzywdzące wiernych
jest twierdzenie, że przyjmowanie Komu-
nii św. na rękę, jest brakiem szacunku
wobec Najświętszego Sakramentu. Po-
dobnie niesprawiedliwe jest ukazywanie
osób przyjmujących Komunię św. na rękę
jako tych, którzy „winni są Ciała i Krwi
Pańskiej”, z założeniem, że czynią to bez
uszanowania, którego domaga się św.
Paweł w 1 Liście do Koryntian. Co praw-
da Sobór Trydencki używa tego fragmen-
tu na przypomnienie o godnym i pełnym
czci przyjmowaniu Ciała Pańskiego, ale
nadaje mu również wymiar duchowy,
ukazując że niegodnym jest przyjmowa-
nie Komunii w grzechu (Dekr. o Euch.,
sesja 13: 1/A, r. 7). Dodajmy, że słowo
„niegodne” oznacza to, czego się nie
godzi czynić, a tymczasem Kościół w
swoim prawie uznaje za „godny” zarów-
no jeden, jak i drugi sposób przyjmowa-
nia Komunii. Potępiając jeden z godzi-
wych sposobów przyjmowania Komunii
św., wprowadza się nieład i podział w
rodzinie Kościoła.

Nie można też stwierdzić, iż Komunia
św. na rękę jest sama z siebie profanacją.
W ten sposób zarzucałoby się Stolicy
Apostolskiej, która dopuszcza Komunię
na rękę, że akceptuje profanację (por.
Mszał Rzymski, OWMR 161, rzymska
instrukcja Redemptionis Sacramentum nr
92). Tymczasem faktyczna profanacja
Eucharystii to czyn „mający znamiona
dobrowolnej i poważnej pogardy okazy-

wanej świętym postaciom” (instr. Re-
demptionis Sacramentum 107, por. KPK
kan. 1367). Nie można więc zarzucać
profanowania Eucharystii osobom, któ-
re z różnych powodów pragną przyjąć z
wiarą i czcią Komunię św. na rękę,
zwłaszcza w okresie pandemii.

Przypominamy także wszystkim szafa-
rzom Komunii, zwyczajnym i nadzwy-
czajnym, że są oni zobowiązani do prze-
strzegania prawa liturgicznego, które sta-
nowi, że kiedy nie ma niebezpieczeństwa
profanacji, nie można ani zmuszać, ani
zabraniać Komunii w jednej czy drugiej
formie (por. Redempt. Sacr. nr 12). Sza-
farze nie mogą twierdzić, że samo udzie-
lenie Komunii na rękę stanowi niebez-
pieczeństwo profanacji, jeśli wierny z
wiarą i szacunkiem prosi o tę formę Ko-
munii. Prawo oceniania i zmieniania
praktyki liturgicznej należy do Stolicy
Apostolskiej i dopóki ona uznaje Komu-
nię na rękę za godziwy sposób udziela-
nia wiernym Ciała Pańskiego, nikt nie
powinien tego sposobu potępiać. Kto zaś
to czyni, wprowadza nieład i podział w
rodzinie Kościoła. Może się natomiast
zdarzyć, że w okresach nadzwyczajnych,
jak np. trwająca epidemia, biskupi na
swoim terenie tymczasowo zawężą obo-
wiązujące prawo (por. List kard. Saraha
z 3 września br.), czemu należy być za-
wsze posłusznym, aby zachować w Ko-
ściele pokój, o który modlimy się we
Mszy przed samą Komunią.

Niech szafarze udzielający Komunii na
rękę poczuwają się do szczególnie wiel-
kiej dbałości o cześć wobec Najśw. Sa-
kramentu, zwracając uwagę na to, aby
przy Komunii nie dopuścić do“gubienia
okruszyn Hostii. W tym celu powinni
dbać o jakość stosowanych do Mszy ho-
stii, z wielką uwagą dbając o to, aby się
nie kruszyły i nie pozostawiały na dło-
niach wiernych okruszyn. Warto też przy-
pomnieć za Mszałem, że „ilekroć przy-
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Zapraszamy parafian do udziału w zbiór-
ce zużytego sprzętu elektrycznego (RTV
i AGD np. pralki, telewizory, kompute-
ry). Do 4 listopada do godz. 10.00 moż-
na składać zużyty sprzęt przy wejściu do
sali Jana Pawła II. Zbiórkę przeprowa-
dzi Green Office Ecologie a przychody
z akcji pozwolą na wsparcie Polskich
Misjonarzy.

Przygotowanie liturgii
w II poniedzia³ek miesi¹ca
MSZA ŒW. DLA DIAKONII
I GRUP PARAFIALNYCH,

GODZ. 18.00

Październik 2020
- Żywy Różaniec

Listopad 2020
- Chór "Dei Patris"

Grudzień 2020
- Klub Inteligencji Katolickiej

Styczeń 2021
- Parafialna Rada Duszpasterska

Luty 2021
- Diakonia Liturgiczna

Marzec 2021
- Diakonia Porządkowa

Kwiecień 2021
- Duszpasterstwo Małżeństw

Maj 2021
- Odnowa w Duchu św.

Czerwiec 2021
- Diakonia Słowa

Wrzesień 2021
- Bractwo Adoracji

Jak nale¿y godnie przyj¹æ
Cia³o Pana Jezusa na rêkê:

1.Ciało Pana Jezusa w Komunii św.
przyjmujemy zawsze w postawie sto-
jącej.

2.Podchodząc w procesji, ściągamy
maseczkę jednocześnie przyklękając
lub kłaniając się tylko.

3.Podchodząc do kapłana wyciągamy
w jego kierunku lewą dłoń, prawą
dłoń składamy pod lewą.

4.Unosimy ręce na wysokość ramion.
5.Kapłan kładzie Ciało Pańskie na

lewą dłoń.
6.Wiemy, stojąc przed kapłanem, prawą

ręką zabiera Ciało Pańskie z lewej
dłoni i spożywa przy kapłanie.

7.W żadnym wypadku wiernemu nie
wolno odchodzić z Ciałem Pańskim
od kapłana, przy którym ze czcią
i miłością powinno sic spożyć Ciało
Chrystusa.

8.Odchodząc na swoje miejsce, zakłada-
my maseczkę.
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Migawki z ¿ycia naszej parafii

03.10. - odbyła się coroczna pielgrzym-
ka członków i sympatyków grupy KIK
do Krakowa Łagiewnik, przeniesiona z
Niedzieli Miłosierdzia z kwietnia br. Wy-
ruszyliśmy z błogosławieństwem nasze-
go opiekuna ks. Artura.

Pierwszym etapem pobytu było Cen-
trum JPII „Nie lękajcie się”, gdzie w
Kościele Relikwii (Dolnym) uczestniczy-
liśmy we mszy św. Po mszy św. wzięli-
śmy udział w prelekcji zorganizowanej
w Kościele Górnym, na której przedsta-
wiono historię powstania Centrum, jej
najważniejsze obiekty oraz objaśniono
najważniejsze mozaiki o. Marco Rupni-
ka, zdobiące Kościół Górny oraz Kapli-
ce - polską, maryjną (z relikwią sutanny

lgnie do palców jakaś cząstka Hostii,
zwłaszcza po łamaniu Chleba i Komunii
wiernych, kapłan powinien otrzeć palce
nad pateną, a jeśli to konieczne, obmyć
je. Ma również zebrać cząstki znajdują-
ce się poza pateną” (OWMR 278). Kon-
gregacja ds. Nauki Wiary w 1972 r. wy-
jaśniła, że „zasadniczo otarcie palców
nad pateną powinno wystarczyć. Ale
mogą się zdarzyć i takie przypadki, w
których konieczna jest ablucja palców,
jeśli np. wyraźnie widoczne partykuły
pozostaną przyklejone do palców z po-
wodu pocenia się” (dekl. De fragmentis
eucharisticis). Jeśli kapłani są zobowią-
zani do sprawdzenia, czy na dłoniach nie
pozostały okruszyny Hostii (OWMR
278), podobnie powinni postępować
wierni. Dlatego ci, którzy z uzasadnio-
nych powodów proszą o Komunię na
rękę, zaraz po spożyciu Ciała Pańskiego
powinni uważnie obejrzeć dłonie oraz
zebrać i spożyć ze czcią każdą widoczną
okruszynę, która mogła oderwać się od
Hostii.

Bp  Adam Bałabuch
Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i

Dyscypliny Sakramentów KEP

2020 - Rokiem Œwiêtego Jana Paw³a IIpapieskiej) oraz chrzcielną. Później uda-
liśmy się do Sanktuarium Miłosierdzia
Bożego gdzie był czas na indywidualną
modlitwę i adorację przy obrazie Jezusa
Miłosiernego oraz przy relikwiach św.
siostry Faustyny. Uwieńczeniem piel-
grzymki było uczestnictwo w Koronce do
Bożego Miłosierdzia w Sanktuarium
Łagiewnickim.

Umocnieni duchowo wróciliśmy wie-
czorem do domu.      AP

06.10. - O godz.18.45 rozpoczęła się
wieczorna modlitwa uwielbienia. Ks
Dawid we wprowadzeniu zwrócił uwa-
gę na bardzo istotną rzecz - abyśmy świa-
domie podejmowali modlitwę. Przed
Najświętszym Sakramentem rozważali-
śmy Ewangelię z dnia Łk 10, 38-42. Ile
jest we mnie z Marty, a ile z Marii? Czy
potrafię zachować równowagę w swoim
życiu? Czy potrafię słuchać tego, co Bóg
ma mi do powiedzenia? Przyjdź, usiądź
przy Panu, wsłuchaj się w Jego słowo i
odpocznij przy Nim w każdy wtorek.

09.10. - O godz.19.00 w kaplicy Św.
Józefa ks. Marek odprawił Mszę św. w
intencji solenizantów z miesiąca paź-
dziernika, należących do grupy Duszpa-
sterstwa Małżeństw. Po Eucharystii spo-
tkaliśmy się w sali Św. Jana Pawła II na
poczęstunku oraz wspólnym oglądaniu
zdjęć z wyjazdu do Szczytnej.

10.10. - O godz.10.00 grupka dzieci
spotkała się z ks. Leszkiem w ramach
„Bożych warsztatów”. Korzystając z
pięknej pogody, dzieci wykonywały szki-
ce naszego kościoła, a następnie wraz ze
swoim opiekunem cieszyły się grą w pił-
kę. Pragniesz, aby Twoje dziecko miło
spędziło sobotni poranek, przyprowadź
je w sobotę, na godz. 10.00 do salki nr 2.
Na wszystkie dzieci czeka ks. Leszek i
wiele atrakcyjnych niespodzianek.

 Bożena S.

18 maja 1920 r. urodził się w Wadowi-
cach Karol Wojtyła - metropolita krakow-
ski, kardynał, Ojciec Święty, św. Jan
Paweł II. Od setek lat pierwszy papież
nie-Włoch, pierwszy papież Polak zajmu-
je szczególne miejsce w naszej historii.
„40-krotnie okrążył Ziemię”, by móc spo-
tkać się z każdym człowiekiem spragnio-
nym Miłości, szacunku i pokoju. 16 paź-
dziernika 1978 r. podczas siódmego gło-
sowania, Karol Wojtyła został wybrany
papieżem.

Jan Paweł II, cały należący do Maryi i
Jej oddany, którego dewizą były słowa
„Totus Tuus”, podjął się misji spełnienia
prośby Maryi z Fatimy, by oddać Kościół
i świat Jej Niepokalanemu Sercu. Przyj-
mując papieską posługę, powiedział
m.in: „Bałem się przyjąć ten wybór, ale
zrobiłem to w całkowitym zaufaniu do
Jego Matki, Panienki Przenajświętszej”.
Przez całe swoje życie Św. Jan Paweł II
był gorliwym czcicielem Najświętszej
Bogurodzicy Maryi i ten kult i nabożeń-
stwo uczynił treścią swojego życia i po-
sługiwania. Jako papież zawierzenia, na
Jasnej Górze dokonał w 1979 r. donio-
słego aktu zawierzenia Matce Bożej na-
szej Ojczyzny i jej przyszłości, a także
całego Kościoła Chrystusowego i jego
misji we współczesnym świecie, a w
1999 r. zawierzył całą ludzką rodzinę na
trzecie tysiąclecie. 13 maja 1981 r. na
Placu św. Piotra w Rzymie papież został

ciężko ranny w wyniku zamachu, które-
go dokonał turecki terrorysta. Papieża -
jak sam mówił - uratowała Matka Boża.
Kontynuował wielką ewangelizację wol-
nych ludzi, uczył Polaków i społeczność
całego świata, by oparli swe życie na
wartościach podtrzymujących rodzinę
oraz prawa człowieka, w tym prawo do
życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
Z niespotykaną pogodą i miłością, ale i
niezwykłą siłą i pewnością wskazywał
całemu światu jak życie czynić bardziej
ludzkim. Nieustannie podkreślał, że ro-
dzina to największy skarb narodu. Uczy-
nił centrum swojego nauczania troskę o
rodzinę i słowem oraz przykładem uczył,
jak ważna jest tradycyjna rodzina w życiu
społecznym i narodowym. W trosce o
młodych, zainicjował systematyczne spo-
tkania – Światowe Dni Młodzieży. Pa-
pież był orędownikiem dialogu między
wyznawcami wszystkich religii, a także
stałym pielgrzymem odwiedzającym lu-
dzi w odległych zakątkach świata. W
trakcie swego pontyfikatu odwiedził 129
krajów. Beatyfikował 1340 osób, kano-
nizował 483. Dialog z człowiekiem pro-
wadził także za pośrednictwem licznych
encyklik.

2 kwietnia 2005 r. po jednym z najdłuż-
szych pontyfikatów, pożegnaliśmy z
ogromnym bólem naszego umiłowanego
papieża, który zmarł, pokazując wartość
i godność życia w cierpieniu i w staro-
ści. Jan Paweł II został beatyfikowany 1
maja 2011 r., a 27 kwietnia 2014 r. został
kanonizowany. Odszedł do Domu Ojca,
ale, jak wierzymy, wstawia się codzien-
nie za nami i błogosławi z nieba, przy-
pominając nam swoje przesłanie: "Nie
lękajcie się!". I my oddajmy się Maryi
Królowej naszej i zawierzajmy Jej naszą
codzienność, nasze łatwe i trudne spra-
wy, nasze całe życie. Bądźmy Jej czci-
cielami na wzór naszego Wielkiego Ro-
daka i szerzmy Jej chwałę. J.Z.
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