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Dzielę się myślami zawartymi w wybranych przemówieniach, kazaniach i kon-
ferencjach Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

„Nie ma recepty na świętość”
Często szukamy recept na świętość.

Wydaje nam się, że święty musi być bez-
względnie taki, jak go opisują księgi
ascetyczne i mistyczne. Jeżeli któregoś z
elementów brak, to już świętość jest wąt-
pliwa. Tymczasem jest to tylko nasze
ludzkie myślenie, dalekie od myślenia
Bożego. Bóg w świętych swoich ma tak
olbrzymią skalę możliwości dla człowie-
ka, że często nawet nie wiemy, kto jest
bliżej Boga: czy biedak, który nie umie
powtórzyć ani jednego określenia z ka-
techizmu, czy wybitny teolog, który spę-
dził życie nad księgami teologicznymi,
całe życie obracał się wokół spraw Bo-
żych, a do świętości nie doszedł. To jest
Boża tajemnica.

Świętość może być wielka i głośna,
wypełniona cudami. Ale może być rów-
nież cicha, pokorna, niedostrzeżona,
wypowiadająca się tylko w tajemniczym
i nieudolnym szepcie duszy do Boga.

Mamy swój obraz świętości i dlatego
tak trudno jest nam pogodzić się z
prawdą, że świętość to współżycie z
Chrystusem, zespolenie i obcowanie z
Nim na miarę naszych możliwości. Za-
wsze wymaga zaparcia się samego sie-
bie, dźwigania ciężaru własnego życia,
który jest lżejszym lub cięższym krzyżem
każdego z nas, krzyżem bohaterów lub
krzyżem małych dzieci. Każdy z nas zwy-
cięża siebie według własnej miary i moż-
liwości. Ale Bogu to wystarcza, ponie-
waż On dla każdego z nas ma odmienną
miarę i niezwykłą wyrozumiałość.

Religia Chrystusowa jest zaparciem się
siebie, przezwyciężaniem się siebie, a
niekiedy działaniem przeciwko sobie.
Jest dźwiganiem własnego krzyża, pod
który jednak Chrystus zawsze podstawia
swoje ramię. Jest naśladowaniem Chry-
stusa, a więc wspaniałą wspólnotą. Ni-
gdy nie czujemy się osamotnieni, zawsze
niesiemy swój krzyż w towarzystwie
Boga samego. Religia Chrystusowa nie
jest łatwizną życiową. Bóg stawia wyma-
gania, ale jednocześnie pomaga i wspie-
ra. Im trudniejsze zadania Bóg człowie-
kowi wyznacza, tym jest mu bliższy, tym
bardziej Bóg jest w nim obecny.
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  7.W sobotę (21.11) swoje urodziny obchodzi ks. Dawid Majka. Zapraszamy na
Mszę św. w intencji solenizanta, którą odprawimy o godz. 18.00.

  8.Od przyszłej niedzieli (22.11), po Mszy św., w salce nr 1  można nabyć opłatki,
lampiony, świece wigilijne „Caritas” - dzieło pomocy biednym dzieciom, kartki
świąteczne oraz Śląski Kalendarz na rok 2021.

  9.W przyszłą niedzielę (22.11) obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszech-
świata. O godz. 16.30 nabożeństwo, w czasie którego odmówimy Akt poświęcenia rodziny
ludzkiej Chrystusowi Królowi. Kolekta będzie przeznaczona na  potrzeby Archidiecezji.

10.W niedzielę  (22.11) o godz. 17.00 odprawimy Mszę św. w intencji czcicieli św.
Rity, patronki spraw beznadziejnych. Po Mszy św. nabożeństwo połączone
z obrzędem poświęcenia róż. Do skrzynki przy św. Barbarze można składać kart-
ki z wypisanymi prośbami 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.

11. Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje mszalne do czerwca 2021 r.  Zadbajmy
o to, by w niedziele rezerwować intencje mszalne za żywych, a więc urodziny, jubileusze
itp. W tym roku są jeszcze wolne intencje mszalne, które przyjmuje Kancelaria Parafialna.

12.Zapraszamy do Internetowego Systemu Wyszukiwania Osób Pochowanych na
naszym cmentarzu - http://katowice-tysiaclecia.artlookgallery.com/

13.W naszym kościele mamy obowiązek noszenia maseczek. Zachęcamy by Komunię
św. przyjmować na rękę. Jak należy godnie przyjąć Ciało Pana Jezusa na rękę uka-
zują plakaty przy wejściu do kościoła oraz filmik na stronie internetowej. Komunię św.
przyjmujemy przy kapłanie.  Osoby, które pragną przyjąć komunię do ust ustawiają się na
końcu procesji. Zgodnie z komunikatem, prosimy o zrozumienie i zachowanie w kościele
dystansu społecznego 1 osoba na 15m2 (190 miejsc siedzących). Siadamy tylko w miej-
scach zaznaczonych białą kartką. Aktualna sytuacja epidemiczna i nałożone restrykcje są
trudne dla nas wszystkich, ale musimy pamiętać, że ich celem jest troska o nasze zdrowie
i życie. Spotkania diakonii i grup parafialnych są zawieszone.
Pragniemy włączyć się w modlitwę całego Kościoła o powstrzymanie koronawirusa
i o  pokój w naszych rodzinach i w naszej Ojczyźnie. O godz. 20.30 w rodzinach
odmawiajmy jedną część różańca św. Wspólny różaniec transmitowany z naszego
kościoła i prowadzony przez kapłanów w niedziele o godz. 20.30.

14.Od przyszłej niedzieli (22.11) wszystkie Msze Św. i nabożeństwa odprawiane będą
w dolnym kościele, dlatego też zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy w sprzą-
taniu kościoła dolnego - 20 i 21 listopada (piątek i sobota) o godz. 7.30.

15.Bóg zapłać za zrozumienie i wszelkie ofiary przelewane na konto bankowe
na utrzymanie naszej parafii.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW  (16-22 LISTOPADA 2020)
Msze św. online: w niedziele i w tygodniu

PONIEDZIAŁEK (16.11.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + Teresę Krzesińską i dusze w czyśćcu cierpiące

2/za + Krystynę Olek we wspomnienie urodzin
  7.30 - Różaniec
18.00 1/Do Opatrz.B. za wstaw.MB i św. Cecylii Patronki chórów, z podzięk.za 29 lat dzia-

łalności „Dei Patris”, z prośbami: o oddalenie pandemii koronawirusa i wznowienie
przerwanej działaności chóru, o B.bł. i zdrowie dla wszystkich chórzystów na czele
z dyrygent Aldoną i ks.prob., z prośbą o łaskę zbawienia dla ++ chórzystów.

2/Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB w intencji Pelagii z ok. kol. r. ur., z podzięk. za
otrzymane łaski, prosząc o Boże błog., zdrowie i dary Ducha św. dla całej rodziny

3/za ++ siostrę Sylwię i jej męża Józefa w kolejne r. śm.
WTOREK (17.11.2020 r.) - Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zak.
  7.00 1/za+Janinę Zdun w kol.r.śm.,++ojca Jana i siostrę Halinę++teśc: Eugeniusza i Ernę

2/za + Teresę Wrótniak, ++ jej rodziców, dziadków, teściów i siostry z mężami,
+ Klarę Morciszek, ++ jej męża i syna, ++ Walentego i Marię Wójcik, + Filipa
Wrótniak, ++ jego żonę i dzieci ze współmałżonkami i dusze w czyśćcu ciepriące

  7.30 - Różaniec
18.00 1/w intencji Franciszka Tur z ok. 80 r. ur., z prośbą o zdrowie i opiekę MBNP

2/za + syna Piotra Choinkę w kol. r. śm., + męża Floriana, ++ brata Czesława, szwa-
gierkę Kazimierę oraz wszystkich ++ z rodziny

3/za + Marię Bernad w 6 r. śm. oraz ++ z rodziny Bernadów i Byszewskich
18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŚRODA (18.11.2020 r.) - Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dz. i męcz.
  7.00 1/za++matkę Lidię i ojca Władysława Godzwon,++z rodz. i dusze w czyśćcu cierp.

2/za+męża Jana w 20 r. śm., ++ rodz z obu stron, ++ rodzeństwo i + szwagra Tadeusza
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za ++ rodziców: Józefa i Gertrudę Jelitko,++Jana i Salomeę Buntura,

++ z rodzin: Jelitko, Sobanek, Buntura i Sobiech
2/za + męża i ojca Andrzeja Kumora w 8 r. śm. oraz ++ rodziców z obu stron
3/za + męża Mieczysława oraz ++ rodziców z obu stron, z prośbą o dar nieba

CZWARTEK (19.11.2020 r.) -  Dzień powszedni
  7.00 1/za ++ rodziców: Jadwigę i Fryderyka

2/ za + brata Eugeniusza Wawrzek w 7 r. śm.
  7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za++Halinę i Zdzisława Stefaników,+Wojciecha Gawlika,++ z rodziny Gomułków

2/za + Józefa Wiejaczkę w 35 r. śm.
3/za + męża Janusza w 4 r. śm., ++ rodziców, teściów oraz ++ z rodziny

PIĄTEK (20.11.2020 r.) - Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezb.
  7.00 1/za++rodz: Helenę i Piotra Markiewiczów,++s.: Danutę i Zofię, z prośbą o dar nieba

2/za + męża Jana, ++ rodziców i teściów, + Marię Bosek, + Henryka z ro-
dziną,++ Rudolfa, Andrzeja, Marcina i Lucjana

  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego  
18.00 1/w intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego

2/za + Stanisława Odelgę w 8 r. śm., + synową Grażynę, + męża Józefa, ++ rodziców:
Franciszkę i Jacka, ++ siostry: Helenę i Marię ++ braci: Jana i Stefana

3/za ++ Annę i Stanisława Litmanowiczów
Homilia: Chleb Eucharystyczny zadatkiem niebieskiej chwały

SOBOTA (21.11.2020 r.) - Wspomnienie Ofiarowania NMP
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/za ++ rodziców: Cecylięi Edwarda oraz + brata Jana

2/za + męża Czesława Muzyczuka, ++ rodziców z obydwu stron i ++ rodzeństwo
3/w int.Zofii Jantosz z ok.78 r.ur., z podzięk. za dotychczasowe ł., z prośbą o opiekę,

zdrowie, błog. Boże dla solenizantki, syna Dariusza z dziećmi i córki Ewy z rodziną
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/w intencji ks. Dawida Majki z ok. ur., dziękując Bogu za dar życia, prosząc

o żywą wiarę, gorącą miłość, wierność łasce powołania i dar zdrowia
2/w intencji Natalii z ok. 30 r. ur., jej męża Michała i ich dzieci: Maji i Emilii, dziękując

za wszelkie łaski, prosząc o dalszą Bożą opiekę i błog. dla całej rodziny
NIEDZIELA (22.11.2020 r.) - UROCZYSTOŚĆ JEZ. CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
  7.30 - za + ciocię Alicję Goliasz (od Alicji Sławeckiej)
  9.30 - za ++ Janinę i Franciszka Burzawów oraz + ich syna Janusza
11.00 - w intencji Anny i Michała z ok. 40 r. ur., dziękując za otrzymane łaski, z prośbą o

Boże błog. i dary Ducha św. dla solenizantów, synów i całej rodziny (Te Deum)
12.30 - w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, dalszą opiekę MB i świa-

tło Ducha św. przy podejmowaniu wszystkich decyzji dla Alicji z ok. ur.
16.30 - Nabożeństwo do Chrystusa Króla
17.00 - w intencji czcicieli św. Rity
18.00 - Nabożeństwo do św. Rity
20.00 - w podzięk.za otrzymane liczne łaski w ciągu 30 lat małż. Katarzyny i Mariana,

z prośbą o dalszą Bożą opiekę i wstawiennicwto NMP dla małżonków i rodziny

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  (15 listopada 2020)
  1.Wszystkie Msze św - online z naszego kościoła znajdziemy na stronie interne-

towej i facebooku: https://www.youtube.com/c/ParafiaTD
  2.Bóg zapłać za wszystkie ofiary materialne składane dzisiaj na utrzymanie naszego ko-

ścioła. W dzisiejszą niedzielę (15.11) nasi ministranci zbierają przed kościołem ofiary
materialne na Fundację Papieską Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Bóg zapłać!

  3.W poniedziałek (16.11.) o godz. 18.00 w naszym kościele Msza św., z okazji 29-
tej rocznicy działalności chóru „Dei Patris” w naszej parafii.

  4.W piątek (20.11) o godz. 18.45 w zakrystii odbędzie się spotkanie Diakonii
Słowa, która redaguje naszą gazetkę parafialną „Być blizej”.

  5.W piątek (III piątek miesiąca) zapraszamy na Mszę św. w intencji czcicieli Miłosierdzia
Bożego, którą odprawimy o godz. 18.00. Podczas Eucharystii homilia nt. Chleb Eu-
charystyczny zadatkiem niebieskiej chwały. O godz. 17.30 w czasie nabożeństwa
odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji dusz czyśćcowych. Wypo-
minki za zmarłych przynosimy do zakrystii 20 minut przed nabożeństwem.

  6.W piątek (20.11) o godz. 18.45 kolejne spotkanie dla wszystkich chętnych, którzy pragną
przystąpić do sakramentu bierzmowania, uzupełnić swoją wiedzę w zakresie kateche-
zy szkoły ponadpodstawowej lub zwyczajnie pogłębić swoją wiarę. Zapraszamy bardzo
serdecznie wszystkich zainteresowanych. Spotkanie ma charakter otwarty.
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Kongregacja do spraw Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów

Z radością powróćmy do Eucharystii!
List o celebrowaniu liturgii w czasie
i po pandemii COVID 19    (cz. 2)

Świadomi faktu, że Bóg nigdy nie
opuszcza ludzkości, którą stworzył, i że
nawet najcięższe próby mogą przynosić
owoce łaski, przyjęliśmy oddalenie od
ołtarza Pańskiego jako czas postu eucha-
rystycznego, służący z pożytkiem temu,
byśmy na nowo odkryli żywotne znacze-
nie, piękno i niezmierzoną wartość Eu-
charystii. Kiedy to tylko możliwe, trzeba
jednak powrócić do Eucharystii z oczysz-
czonym sercem, z odnowionym zadzi-
wieniem, z mocniejszym pragnieniem, by
spotkać Pana, trwać przy Nim i przyjąć
Go, aby zanieść Go braciom, dając świa-
dectwo życia wypełnionego wiarą, miło-
ścią i nadzieją.

Ten czas wyrzeczenia może dać nam
łaskę zrozumienia serca naszych braci
męczenników z Abiteny (z początku IV
wieku), którzy wobec oczywistego wy-
roku śmierci odpowiedzieli swoim sę-
dziom ze spokojnym zdecydowaniem:
„Sine Dominico non possumus”. Bez-
względnego non possumus (nie możemy)
i bogactwa znaczeniowego przymiotni-
ka użytego w formie rzeczownika Domi-
nicum (tego, co należy do Pana), nie
można przetłumaczyć za pomocą jedne-
go słowa. Króciutka formuła kryje w so-
bie wielkie bogactwo odcieni znaczeń,
które dzisiaj możemy rozważać:

– Nie możemy żyć, być chrześcijana-
mi, w pełni realizować swojego człowie-
czeństwa oraz pragnień dobra i szczęścia,
które nosimy w sercu, bez Słowa Boże-
go, które podczas celebracji urzeczywist-
nia się i staje się żywym słowem, wypo-
wiadanym przez Boga do tego, kto dzi-
siaj otwiera serce, by słuchać;

– Nie możemy żyć jako chrześcijanie
bez uczestnictwa w Ofierze Krzyża, w
której Pan Jezus daje siebie bez reszty,

aby swoją śmiercią zbawić człowieka,
który umarł wskutek grzechu; Odkupi-
ciel jednoczy ze sobą ludzkość i przypro-
wadza ją do Ojca; w uścisku Ukrzyżo-
wanego każde ludzkie cierpienie znajdu-
je światło i pokrzepienie;

– Nie możemy bez uczty eucharystycz-
nej, bez stołu Pańskiego, do którego je-
steśmy zaproszeni jako dzieci i bracia,
by przyjmować tego samego Chrystusa
Zmartwychwstałego, obecnego w ciele,
krwi, duszy i bóstwie w Chlebie z nieba,
który nas krzepi w radościach i w tru-
dach ziemskiego pielgrzymowania;

– Nie możemy bez wspólnoty chrześci-
jańskiej, rodziny Pana: potrzebujemy
spotkań z braćmi, z którymi nas łączy
dziecięctwo Boże, braterstwo z Chrystu-
sem, powołanie i dążenie do świętości i
zbawienia dusz w całej bogatej różnorod-
ności wieku, osobistych historii życia,
charyzmatów i powołań;

– Nie możemy bez domu Pańskiego,
który jest naszym domem, bez świętych
miejsc, gdzie narodziliśmy się dla wiary,
gdzie odkryliśmy opatrznościową obec-
ność Pana i miłosierny uścisk Jego ra-
mion, podnoszący tego, kto upadł, gdzie
uświęciliśmy swoje powołanie do życia
zakonnego lub małżeńskiego, gdzie za-
nosiliśmy błagania i dziękczynienia, cie-
szyliśmy się i płakali, gdzie powierzali-
śmy Ojcu naszych najbliższych, którzy
doszli do kresu ziemskiego pielgrzymo-
wania;

– Nie możemy bez dnia Pańskiego, bez
niedzieli, która przynosi światło i nadaje
sens kolejnym dniom pracy oraz rodzin-
nym i społecznym obowiązkom.

O ile środki społecznego przekazu
swoją cenną działalnością służą chorym
i innym ludziom niemogącym pójść do
kościoła, i wyświadczyły wielką przysłu-
gę, transmitując Mszę Świętą w czasie,
gdy nie było możliwości przeżywania jej
we wspólnocie, żadna transmisja nie
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we wrześniu:
Niewiński Janusz, Tysiąclecia 1
Gąsiorek Krystyna, Piastów 5
Dreszer Barbara, Tysiąclecia 47
Gawełek Krystyna, Tysiąclecia 41
Kosuda-Kowalska Barbara, Mieszka I 5
Korbaś Urszula, B.Chrobrego 37
Pytkiewicz Danuta, Piastów 26
Sobota Waldemar, Piastów 3
Tylek Zofia, B.Chrobrego 13
Komisarczyk Stanisława, Piastów 3
Loewe Walter, Piastów 10
Rybak Bożena, B.Krzywoustego 2
Bógdoł Jan, Tysiąclecia 21
w październiku:
Jastrzębski Jan, Tysiąclecia 1

Odeszli do Domu Ojca:

Wieczny odpoczynek racz im daæ Panie. A œwiat³oœæ wiekuista
niechaj im œwieci.. Niech odpoczywaj¹ w pokoju wiecznym. Amen.

Ptasiński Andrzej, B.Chrobrego 2
Smołczyk Kazimierz, Tysiąclecia 78
Remień Regina, Piastów 26
Cholewa Wojciech, Tysiąclecia 47
Wardach Jan, Tysiąclecia 19
Pałasz Marian, Tysiąclecia 4
Wójcik Piotr, Piastów 16
Bożek Leon, B.Chrobrego 32
Dominikowska Wanda, Z.Czarnego 10
Szymoszek Witold, Tysiąclecia 19
Nowak Anna, B.Chrobrego 2
Sonnek Rajmund, Mieszka I 9
Dróżdż Janina, B.Chrobrego 43
Krynicki Marian, B.Chrobrego 32

Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej
do Parafian. Pandemia koronawirusa
zmieniła w ostatnich dniach funkcjonowa-
nie niemalże całego świata. Skutki tej sy-
tuacji dotkliwie odczuwamy również my,
ludzie wierzący – członkowie wspólnoty
parafialnej. Ograniczone możliwości fi-
zycznego uczestnictwa w Eucharystii są
dla wielu z nas sytuacją wyjątkową i nie-
spotykaną. Nie wiemy jak długo będzie-
my musieli znów funkcjonować w takiej
rzeczywistości. Dlatego poza apelem o
łączność modlitewną i udział we Mszach
Św. za pomocą mediów-jako Parafialna
Rada Ekonomiczna, czujemy się w obo-
wiązku zaapelować do Parafian o zatrosz-
czenie się o materialną sferę funkcjono-
wania naszej parafii. W związku z tym, że
prawdopodobnie przez najbliższe niedzie-
le będziemy w sposób ograniczony wspie-
rać parafię poprzez ofiary składane pod-
czas Mszy św. – apelujemy o przekazy-
wanie 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:
tytuł wpłaty:„darowizna na cele kultu reli-
gijnego” 42 1050 1214 1000 0023 1548 9068

O KOMUNII DUCHOWEJ

Sobór Trydencki (1551) naucza:."Odno-
śnie do korzystania z tego świętego sakramen-
tu ojcowie nasi słusznie i mądrze rozróżnili
trzy sposoby jego przyjmowania. Uczyli, że:
jedni przyjmują go tylko sakramentalnie, jak
grzesznicy; inni tylko duchowo, mianowicie
ci, którzy w pragnieniu spożywając ów po-
dawany niebiański chleb - żywą „wiarą, któ-
ra działa przez miłość” - odczuwają jego owoc
i pożytek; inni wreszcie przyjmują go zarów-
no sakramentalnie, jak i duchowo".

W PRAKTYCE ZATEM:
W sytuacji, gdy nie ma możliwości przyję-

cia komunii św. poprzez spożycie Ciała/Krwi
Pańskiej, można - jeśli się jest w stanie łaski
uświęcającej - wzbudzić pragnienie przyję-
cia komunii i powiedzieć o nim Bogu w do-
wolnej formie, prosząc o sakramentalne zjed-
noczenie z Chrystusem. Skutkuje to faktycz-
nym przyjęciem łaski Najświętszego Sakra-
mentu. Optymalną sytuacją jest uczynienie
tego w trakcie uczestnictwa w transmisji mszy
św. (ale UCZESTNICTWA - a nie tylko oglą-
dania z robieniem jednocześnie innych rze-
czy...). W innych przypadkach zacząć warto
od aktu pokuty, rozważenia czytań z dnia, a
przed aktem komunii duchowej odmówić
modlitwę Pańską oraz "Panie, nie jestem go-
dzien...".
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może się równać z osobistym udziałem
w Eucharystii ani nie może go zastąpić.
Same transmisje mogą nas nawet odda-
lić od osobistego i głębokiego spotkania
z Bogiem Wcielonym, który wydał nam
siebie nie w sposób wirtualny, ale rze-
czywisty, mówiąc: „Kto spożywa moje
Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a
Ja w nim” (J 6,56). Fizyczny kontakt z
Panem jest żywotny, niezbędny, niezastą-
piony. Kiedy już określono i podjęto kon-
kretne środki ograniczające do minimum
możliwość zakażenia wirusem, niech
wszyscy koniecznie zajmą z powrotem
swoje miejsce w zgromadzeniu braci,
niech odkryją na nowo niezastąpioną
wartość i piękno celebracji, niech za-
proszą i przyciągną zaraźliwym en-
tuzjazmem braci i siostry, którzy są
zniechęceni, wystraszeni, nazbyt
długo nieobecni czy pogubie-
ni.

Dykasteria chce potwierdzić
pewne zasady i zasugerować
pewne linie działania dla uła-
twienia szybkiego i bezpieczne-
go powrotu do celebrowania
Eucharystii. Należyta dbałość o
przestrzeganie norm higieny i bezpie-
czeństwa nie może prowadzić do wyja-
łowienia gestów i obrzędów, do nieświa-
domego nawet siania lęku i poczucia za-
grożenia wśród wiernych.

Od Księży Biskupów oczekuje się roz-
tropnych, ale stanowczych działań wo-
bec władz publicznych, by nie sprowa-
dzały one uczestnictwa wiernych w Eu-
charystii do kategorii „zgromadzeń” i nie
uznawały go za równorzędne czy wręcz
podrzędne wobec różnych form spotkań
rekreacyjnych.

Określanie norm liturgicznych nie leży
w kompetencji władz świeckich, lecz pra-
wo kierowania sprawami liturgii mają
tylko kompetentne władze kościelne (por.
„Sacrosanctum concilium”, 22).

Wiernym należy ułatwić udział w cele-
bracjach, ale bez improwizowanych eks-

perymentów liturgicznych i przy pełnym
poszanowaniu zawartych w księgach li-
turgicznych norm, które określają prze-
bieg celebracji. Liturgia, będąca doświad-
czeniem sacrum, świętości i przemienia-
jącego piękna, jest przedsmakiem harmo-
nii wiecznego szczęścia: należy zatem
dbać o godność miejsc, wyposażenia
kościołów, sposobów sprawowania świę-
tych obrzędów, zgodnie z rzeczowym
zaleceniem Soboru Watykańskiego II:
„Obrzędy niech się odznaczają szla-
chetną prostotą” („Sacrosanctum conci-
lium”, 34).

Należy uznać prawo wiernych do przyj-
mowania Ciała Chrystusa i do adorowa-
nia Pana obecnego w Eucharystii w prze-
widzianych formach, bez ograniczeń

wykraczających poza zasady higieny
określone przez władze publiczne

lub przez Księży Biskupów.
Podczas Eucharystii wierni ado-

rują obecnego w niej Zmartwych-
wstałego Jezusa; widzimy zaś, jak
łatwo zanika zmysł adoracji, mo-
dlitwa adoracji. Prosimy Pasterzy,

by w swoich katechezach podkreślali
konieczność adoracji.

Niezawodną zasadą chroniącą przed
zbłądzeniem jest posłuszeństwo. Posłu-
szeństwo normom określanym przez
Kościół, posłuszeństwo Księżom Bisku-
pom. W trudnych czasach (mam na my-
śli na przykład wojny, pandemie) Księża
Biskupi i Konferencje Episkopatów
mogą ustalać tymczasowe normy postę-
powania, których należy przestrzegać.
Posłuszeństwo chroni skarb powierzony
Kościołowi. Zasady wprowadzone przez
Księży Biskupów i Konferencje Episko-
patów tracą ważność, kiedy sytuacja wra-
ca do normy.

Kościół wciąż będzie troszczyć się o
osobę ludzką w jej integralności. Daje
świadectwo nadziei, nakłania do zaufa-
nia Bogu, przypomina, że ziemskie życie
jest ważne, ale znacznie ważniejsze jest
życie wieczne: wspólne życie z Bogiem

przez całą wieczność jest naszym celem,
naszym powołaniem. Taka jest wiara
Kościoła, o której przez długie wieki da-
wały świadectwo rzesze męczenników i
świętych, takie jest pozytywne głoszenie,
które uwalnia od jednostronnych uprosz-
czeń, od ideologii: z należytą dbałością
o zdrowie publiczne Kościół łączy gło-
szenie i towarzyszenie na drodze do
wiecznego zbawienia dusz. Nadal zatem
powierzajmy się ufnie Bożemu miłosier-
dziu, przyzywajmy wstawiennictwa bło-
gosławionej Dziewicy Maryi, salus infir-
morum et auxilium christianorum, w in-
tencji tych wszystkich, których ciężko
doświadcza pandemia i wszelkie inne
cierpienie; nie ustawajmy w modlitwie
za tych, którzy opuścili ziemskie życie,
jednocześnie zaś ponówmy postanowie-
nie, by być świadkami Zmartwychwsta-
łego i głosicielami niezachwianej nadziei,
która przekracza granice tego świata.

Robert kard. Sarah
Prefekt

Migawki z ¿ycia naszej parafii

01.11. - O godz.16.30 rozpoczęło się
nabożeństwo za zmarłych. Tym razem w
kościele, a nie tak jak zazwyczaj na
cmentarzu. Może właśnie obecna sytu-
acja jeszcze bardziej pomogła nam prze-
żyć dzień Wszystkich Świętych w zadu-
mie i refleksji nad życiem i jego przemi-
janiem. Dlatego warto każdego dnia za-
biegać o świętość tak, jakby miałby to
być nasz ostatni dzień życia na ziemi.

02.11. - O godz.9.00 została odprawio-
na Msza św. za zmarłych spoczywających
na naszym cmentarzu parafialnym oraz
za dusze zalecane w wypominkach. Rów-
nież tego dnia Msza św. odprawiana była
w kościele, a nie na cmentarzu.

03.11. - O godz.18.45 rozpoczęła się
modlitwa uwielbienia. Przed Najświęt-
szym Sakramentem Sakramentem wraz
z ks. Dawidem rozważaliśmy Ewangelię
z dnia (Łk 14, 15-24), a następnie odmó-

wiliśmy litanię do Imienia Jezus.
04.11. - Na Mszy św. o godz. 18.00,

podczas homilii rozważany był temat:
„NMP, Królowa wszechświata”. Ks. Le-
szek zwrócił uwagę, że Maryja pozosta-
jąc całkowicie podporządkowana Chry-
stusowi-i, jest Królową, która ma władzę
nad światem, udzieloną Jej przez Syna.
Podkreślił również, że Maryja jako za-
troskana Matka o każdego człowieka ma
nam pomóc w drodze do osiągnięcia zba-
wienia.

Po Eucharystii rozpoczęło się nabożeń-
stwo do MB Uzdrowienia Chorych z bło-
gosławieństwem Lourdzkim.

06.11. - Na Mszy św. o godz. 18.00 pod-
czas homilii rozważany był temat: „Ob-
rzędy wstępne - „kod drogi”. Ks. Dawid
nawiązując do tematu, podkreślił jak
ważny jest „kod drogi”, czyli „kod do-
stępu”, aby zrozumieć czym jest Eucha-
rystia. Ks. Dawid zwrócił uwagę, że
Msza św. składa się z czterech części.
Należą do nich: obrzędy wstępu, liturgia
słowa, liturgia eucharystyczna i obrzędy
zakończenia. Ks. Dawid podkreślił, że
każdy gest, słowo, a nawet pieśni, które
występują w Eucharystii mają swoje głę-
bokie znaczenie. Bardzo ważne w litur-
gii są obrzędy wstępu, ponieważ wszyst-
ko, co ważne w życiu, ma swój począ-
tek, wy-maga wprowadzenia i dobrego
przygotowania. Obrzędy wstępu mają
przede wszystkim na celu zjednoczenie
wszystkich uczestników liturgii ( nie je-
steśmy jednostkami, ale jednym Ciałem
w Chrystusie) oraz przygotowanie
wszystkich do uważnego słuchania Sło-
wa Bożego i do owocnego udziału w li-
turgii eucharystycznej. Ks. Dawid zwró-
cił uwagę, że przychodząc na Euchary-
stię w oczach Pana Boga, każdy z nas
jest równy i dla Niego najważniejszy, bez
względu na to kim jest oraz jakie ma
wykształcenie. Podkreślił również, że
Eucharystii nie można zrozumieć bez
uświadomienia sobie - gdzie przychodzi-
my i z Kim się spotykamy. Bożena S.
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