
nr 871

Gazetka Rzymskokatolickiej Parafii Podwy¿szenia Krzy¿a Œw.
i Matki Bo¿ej Uzdrowienia Chorych w Katowicach

22 marca 2020

Modlitwa

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy
Ciebie, aby koronawirus z Wuhan
nie siał więcej zniszczeń i aby uda-
ło się  go jak najszybciej opanować.

Prosimy, abyś przywrócił zdro-
wie zakażonym i pokój miejscom,
do których on już dotarł.

Przyjmij tych, którzy zmarli na
skutek tej choroby, pociesz ich ro-
dziny.

Wspieraj i chroń personel me-
dyczny zwalczający wirus, inspi-
ruj i błogosław tym, którzy starają
się opanować sytuację.

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz
i ciał. Czujemy się bezradni, lecz
ufamy Tobie, udziel nam pokoju i
zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj
się nami, prowadź nas w miłości
do Twojego Syna, Jezusa.

Amen

Czwarty tydzień
Wielkiego Postu
Czwarta Niedziela to już druga połowa

Wielkiego Postu. Połowa naszego trudu
i umartwienia, szybko zbliża się Wielka-
noc z obfitością łask płynących z Chrztu
i Eucharystii.

Teksty Niedzieli tchną radością. W śre-
dniowieczu  Czwarta Niedziela była nie-
dzielą róż, ponieważ święcono w tym
dniu róże i nimi się obdarowywano
pierwszymi kwiatami. Papież w tym dniu
poświęca złotą róże, którą obdarza za
zasługi dla Kościoła.

Kapłan odprawia Mszę Sw. W nietypo-
wym kolorze – różowym; jeden jedyny
raz w roku.

W liturgii ulega zmiana nastroju Czy-
tań i Ewangelii. Róże papieskie są także
w Polsce. Pierwszą złotą różę papież ofia-
rował Polsce na pamiątkę śmierci Wła-
dysława Warneńczyka. Sanktuarium na
Jasnej Górze otrzymało dwie złote róże.
Pierwszą od Pawła VI, któremu jednak
władze PRL nie pozwoliły przyjechać do
Polski, więc przywiózł ją dopiero Bene-
dykt XVI. Podczas pierwszej pielgrzymki
do Polski w 1979 r. Jan Paweł II ofiaro-
wał Matce Boskiej Częstochowskiej
własną złotą różę, a w 1987 r. na krakow-
skich Błoniach wręczył różę dla sanktu-
arium w Kalwarii Zebrzydowskiej. W
2006 roku Papież Benedykt XVI uhono-
rował różą Miejsce Pamięci i Muzeum
Auschwitz-Birkenau — ta jedyna papie-
ska róża na świecie jest koloru czarne-
go. (Na podstawie Mszału Rzymskiego)

Beder
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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.

  7.Do czerwca są jeszcze wolne pojedyncze intencje mszalne. Intencje przyj-
mujemy w Kancelarii Parafialnej.

  8.W przyszłą niedzielę (29.03) kolekta na budowę naszego cmentarza parafialnego.
  9. Wszystkich narzeczonych, którzy pragną zawrzeć Sakrament Małżeństwa zapra

szamy do salki nr 2 na ostatnią naukę przedślubną w czwartek (26.03) o godz. 18.45.
10.Pragniemy zachęcić do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, która

jest modlitwą przez 9 m-cy w intencji dziecka, którego życie jest zagrożone w łonie
matki. Uroczyste rozpoczęcie 25 marca, w trakcie Mszy św. o godz. 18.00.

11. W czwartek (26.03), o godz. 18.00 odprawimy Mszę św. w intencji członków
Żywego Różańca oraz Apostolstwa Dobrej Śmierci.

12.Ze względu na zagrożenie koronawirusem w piątek (27.03) nie odbędzie się
procesja Drogi Krzyżowej ulicami naszego osiedla.

13.Pragniemy włączyć się w modlitwę całego Kościoła o powstrzymanie koronawirusa
i o ochronę naszych rodzin. Codziennie po mszy św. porannej odmówimy w tej intencji
różaniec. Po mszy wieczornej odmówimy specjalną modlitwę, zaś w niedziele po każdej
eucharystii odśpiewamy suplikacje. Zachęcamy też wszystkich parafian do indywidualnej
modlitwy w naszych domach, w gronie rodzinnym. W godzinie miłosierdzia odma-
wiajmy Koronkę oraz o godz. 20.30 w rodzinach odmawiajmy jedną część różań-
ca św. powierzając się opiece NMP.

14.W kancelarii Parafialnej można już nabyć cegiełki na nasz Parafialny Festyn Radości
pt. „Baw się z nami”, który odbędzie się 11 czerwca 2020 r. Każda cegiełka, w cenie 4,50
zł., posiada swój unikatowy numer, który jak co roku zapewni udział w licznych atrak-
cjach i niespodziankach. Serdecznie zapraszamy do włączenia się w akcję.

15.W dzisiejszą niedzielę (22.03) oraz w ygodniu, po każdej Mszy św., przy wyj-
ściu z kościoła można nabyć świece „Paschaliki Wielkanocne-Caritas” - dzieło
pomocy biednym dzieciom oraz kartki świąteczne.

16.7 czerwca br. w Warszawie na Placu Piłsudskiego, o godz 12.00 odbędzie się
Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego. We wtorki od 17.00 - 18.00
w salce nr 2 nasz Klub Inteligencji Katolickiej zapisuje uczestników na karty
wstępu i karty parkingowe oraz wyjazd autokarem.

17.Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Szczególne podzięko-
wania dla Diakonii Porządkowej oraz wszystkich osób, które sprzątały kościół. W przyszłą
sobotę o godz.7.30 zapraszamy wszystkich chętnych do sprzątania naszego kościoła. Bóg
zapłać za wszystkie ofiary materialne na potrzeby archidiecezji.



OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (22 marca 2020)
  1.Zgodnie z zaleceniem  Ks. Arcybiskupa do 29 marca zawieszamy odprawianie

wszystkich nabożeństw w kościele, również Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.
Za wyjątkiem codziennej Mszy św.

  2.W dzisiejszą niedzielę (22.03) o godz. 17.00 odprawimy Mszę św. w intencji czcicieli św.
Rity, patronki spraw beznadziejnych. W czasie Mszy św. (bez dodatkowego nabożeń-
stwa) będziemy szczególnie polecać trudną sprawę walki z koronawirusem.

  3.W czasie Wielkiego Postu w kościele są przygotowane kosze, do których można skła-
dać żywność o dłuższym terminie ważności . Żywność przekażemy biednym.

  4.Wszzystkie spotkania grup i diakonii zawieszamy aż do odwołania.
  5.W sobotę o godz. 7.00 odprawimy Mszę św. w intencji ofiarodawców i budowni-

czych naszego kościoła oraz w intencji Ks. Pawła Furczyka.
  6.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.

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (23 - 29 MARZEC 2020)

PONIEDZIAŁEK (23.03.2020 r.) - Dzień powszedni

  7.00 1/za + Bożenę Szumilczuk w 1 r. śm., + Teresę Szumilczuk w 21 r. śm., + Zbigniewa
Szumilczuk w m-c po śm. + Cecylię Cuber w 5 r. śm. i ++ z rodziny

2/za + matkę Łucję w m-c po śm. oraz + syna Bogdana w kol. r. śm.
  7.30 - Różaniec w intencji powstrzymania koronawirusa i ochronę naszych rodzin
18.00 1/za ++ rodziców: Antoninę w kol. r. śm. oraz Katarzynę i Stanisława Zarzecznych,

++ Józefę i Szczepana Michalskich, ++ pokrew. z obu stron i dusze w czyśćcu cierp.
2/za + Krystynę Sekuła
3/za + żonę Zofię Czenczek z prośbą o życie wieczne

WTOREK (24.03.2020 r.) - Dzień powszedni

  7.00 1/za + Jadwigę Maroń w kol. r. śm. oraz ++ z rodziny Maroń
2/za+m.Mariana Wężowskiego,++ rodziców oraz rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierp.

  7.30 - Różaniec w intencji powstrzymania koronawirusa i ochronę naszych rodzin
18.00 1/za + męża Zdzisława w kol. r. śm., ++ rodziców i pokrewieństwo z obu stron

2/za + męża Jerzego Stępnia w 5 r. śm.
3/za + Jadwigę Śmiałek w kol. r. śm. z prośbą o Boże Miłosierdzie

ŚRODA (25.03.2020 r.) - UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

  7.00 1/za + Adama Piec z okazji urodzin
2/intencja wolna

  7.30 - Różaniec w intencji powstrzymania koronawirusa i ochronę naszych rodzin
18.00 1/za wstawiennictwem Niepok.Poczęcia NMP w int.osób podejmujących Duchową

Adopcję Dziecka Poczętego zagrożonego zagładą, o łaskę wytrwania w modlitwie
2/za + Marię Mynarek w 36 r. śm.,+ męża, + córkę Janinę, ++ rodziców z obu

stron oraz + Adama Stencla
3/za++rodz.: Annę i Ludwika.++z rodz: Nakoniecznych, Poledników, Lubowieckich

CZWARTEK (26.03.2020 r.) - Dzień powszedni   

  7.00 1/ za + Mateusza Plizgę (od rodziny Mąciorów)
2/intencja wolna

  7.30 - Różaniec w intencji powstrzymania koronawirusa i ochronę naszych rodzin
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/w intencji członków Żywego Różańca oraz Apostolstwa Dobrej śmierci

2/za ++ Helenę i jej syna Andrzeja Gałków, ++ rodziców: Mariannę i Augu-
styna i + brata Józefa Czubów z prośbą o życie wieczne

3/ za+m.Mariana Gach w 6 r. śm.+ mamę Marię Hyra i wszystkich ++ z rodziny Hyra

PIĄTEK (27.03.2020 r.) - Dzień powszedni 

  7.00 1/w intencji córki Lidii z ok. imienin, z podziękowaniu za otrzymane łaski
z prośbą o łaskę wiary i błog. Boże dla niej i rodziny

2/za dusze w czyśćcu cierpiące
3/ za + ojca Karola Frosztęgi w kol. r. śm. i ++ z rodziny

  7.30 - Różaniec w intencji powstrzymania koronawirusa i ochronę naszych rodzin
18.00 1/za + Jerzego Sonka (od córki, zięcia i wnuków)

2/za + syna Grzegorza Szojdę w 15 r.śm.

SOBOTA (28.03.2020 r.) - Dzień powszedni  

  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/w intencji ofiarodawców i budowniczych naszego kościoła, w int. ks. P. Furczyka

2/za ++ rodziców: Genowefę i Wiesława Grzesików, ++ dziadków z obu stron
i ++ teściów: Helenę i Michała Bąków

3/za ++ kolegów Ryszarda i Stanisława
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu 
18.00 1/za + męża Jana w 5 r. śm., ++ rodziców z obu stron, + siostrę Marię

z mężem, + siostrę Irenę i + szwagra Jana
2/intencja wolna

NIEDZIELA (29.03.2020 r.)   - V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Po każdej eucharystii odśpiewamy suplikacje

  7.30 - w int.Benedykta z kol. r. ur., dziękując Bogu za otrzymane łaski prosząc o zdrowie
  9.30 - za + Stefana Mondrego w 13 r. śm. oraz wszystkich ++ z rodziny: Mon-

drych, Królów i Kopryjaników
11.00 1/ w intencji Anieli z ok. 75. r. ur. z podziękowaniem za otrzymane łaski,

z prośbą o zdrowie i dary Ducha św. dla solenizantki oraz całej rodziny
2/ w intencji Emilii Kula w dniu przyjęcia Sakramentu Chrztu św.

12.30 - w intencji Ireny z ok. 80 r. ur., z podziękowaniem za dotychczasowe łaski,
prosząc o dalszą Bożą opiekę i błog. dla solenizantki i całej rodziny

17.00 - za ++ Teofila i Elżbietę Erenfeld oraz Annę i Walentego Kichard
20.00 - za + Stefanię Rak (od sąsiadów z ul. Tysiąclecia 33)
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Powo³ani przez Chrystusa
do s³u¿by przy Jego o³tarzu

W naszej parafii jest
grupa chłopców i
młodzieńców, która
bardzo mocno anga-
żuje się w życie reli-
gijne naszej parafii –
są to ministranci. Jak
mówi nasz opiekun (a
jest nim ks. Marek

Wachowiak) jesteśmy ministrami od
spraw kościelnych. Jest nas w tej chwili
ponad 20 chłopców w różnym wieku –
może nie za dużo, ale i tak cieszymy się
z każdego nowego, który przyjdzie do
naszej grupy. Jesteśmy w kościele odpo-
wiedzialni za przebieg liturgii. Naszym
podstawowym obowiązkiem jest służba
na mszach świętych. Przychodzimy na
jedną wybraną przez nas mszę od ponie-
działku do piątku oraz na mszę w nie-
dziele. Na mszach świętych między in-
nymi czytamy Pismo Święte, dajemy
wiernym znaki, kiedy wstać lub klęknąć
przy pomocy dzwonków oraz asystuje-
my księżom podczas ofiarowania darów.
Co tydzień w sobotę rano spotykamy się
na zbiórce, podczas której omawiamy
bieżące sprawy grupy. Jest także czas na
gry i zabawy. Bierzemy udział w spotka-
niach z ministrantami innych parafii na-
szego dekanatu, na przykład: w czasie
turnieju piłkarskiego, czy dni skupienia.
Frajdę daje nam także Olimpiada Litur-
giczna, w czasie której możemy wyka-
zać się znajomością liturgii. W planach
mamy także różne wycieczki – na pew-
no ciekawe. Na co dzień staramy się swo-
im zachowaniem i postępowaniem dawać
świadectwo wiary w środowisku, w któ-
rym żyjemy poprzez kulturalne zachowa-
nie, właściwe słownictwo i życzliwość
okazywaną innym. Staramy się także w
samej naszej grupie być dobrymi dla in-
nych i szczególną troską otaczać młod-
szych. W okresie od listopada do stycz-

nia odwiedzamy parafian z kolędą. Po-
święcamy na nią sporą część tego czasu.
Nie jest to łatwe, dlatego chcemy bardzo
podziękować za życzliwość jakiej do-
świadczyliśmy podczas kolędy. Za poda-
rowane nam słodycze albo za szklankę
wody. Pomogły nam one przetrwać okres
kolędowy. Prosimy o modlitwę za naszą
grupę i mamy prośbę, żebyście zachęca-
li swoich synów i wnuków, by dołączyli
do grona ministrantów.

Ruch Œwiat³o-¯ycie
w naszej Parafii

Oaza młodzieżo-
wa w naszej Para-
fii jest stosunko-
wo niewielka – li-
czy ośmiu uczest-
ników, dwie ani-
matorki i księdza
moderatora. Ta

grupa zajmuje się w parafialnej wspól-
nocie rozwojem młodzieży – co piątek
po wieczornej Eucharystii niezłomna je-
denastka spotyka się, by budować rela-
cje, dowiadywać się czegoś nowego o
sobie i Bogu oraz by przygotować się do
letnich rekolekcji poprzez formację w
małych grupach. Co oazowicze robią dla
Parafii? W każdy pierwszy piątek mie-
siąca razem z małżeństwami Domowe-
go Kościoła posługują podczas Mszy o
18:00. Na festynie parafialnym pomagają
przy grach i zabawach. Pakują sianko w
setki foliowych torebek, żeby każda ro-
dzina na naszym osiedlu mogła je poło-
żyć na wigilijnym stole. Prowadzą czu-
wanie przed pasterką i przy Bożym gro-
bie. Pomagają roznosić paczki do bied-
nych rodzin, ludzi samotnych i chorych.
I – co najważniejsze – pokazują, że w
naszej Parafii jest młodzież, która szuka
Boga, żyje w przyjaźni z Jezusem i
świadczy o Nim.

Stanisław T.
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Moje œwiadectwo.....

Niedawno przeżyłam ogromny wstrząs.
Mój 53-letni Syn stracił przytomność i
przez dłuższy okres czasu znajdował się
w śpiączce. Samodzielnie pracował tyl-
ko mózg. Pozostałe narządy funkcjono-
wały za pomocą kroplówek i aparatów.
Gdy zobaczyłam Go pierwszego dnia,
wyglądał jakby nie żył. Na chwilę zwąt-
piłam w Miłosiernego Boga. To było
działanie szatana. Po opamiętaniu bez-
warunkowo oddałam Syna Panu Jezuso-
wi, dziękując MU za otrzymany Krzyż i
prosząc, by uczynił z moim dzieckiem
wszystko, co postanowił. Wówczas po-
czułam tą ogromną niewypowiedzianą
Miłość mojego Boga, tak ogromną, że
zabrakło mi tchu. Na ułamek sekundy
znalazłam się w Niebie. Od tego momen-
tu wbrew logice byłam niewypowiedzia-
nie szczęśliwa. Następnego dnia zaanga-
żowałam mnóstwo ludzi prosząc ich o
Modlitwę. Najpierw poprosiłam o Nią
mojego Księdza Proboszcza. Potem Ze-
latorki Żywego Różańca oraz całą moją
Rodzinę i Rodzinę mojego nie żyjącego
Męża. Nawet tych z Rodziny, którzy od
dawna są „na bakier” z Panem Bogiem
oraz bardzo dużo przyjaciół i znajomych,
a nawet mniej znajomych osób. Sama w
intencji Syna codziennie odmawiam
wszystkie cztery części Różańca Św.
Wierzę i zawsze wierzyłam w potęgę Mo-
dlitwy. I stał się CUD – autentyczny
CUD. Po kilkunastu dniach Syn został
wybudzony ze śpiączki farmakologicz-
nej. Jest świadomy i już samodzielnie od-
dycha. Mimo, że stan Jego zdrowia jest
jeszcze bardzo ciężki – wątroba, nerki,
żołądek i serce są w bardzo złym stanie
–wiem, że jest pod całkowitą Opieką
Pana Jezusa i Jego Niepokalanej Matki i
wiem, że Miłosierny Bóg bardzo Go ko-
cha , bardzo kocha też mnie i bez wyjąt-
ku każdego człowieka. I tu znowu kolej-
ny CUD: ludzie, modlący się w intencji
mojego Syna, szczególnie ci, którzy nie

byli zbyt blisko Boga – nawracają się.
Wiem to z ich wypowiedzi. Dwaj kuzyni
mojego Syna, którzy bardzo daleko ode-
szli od Pana Boga nawracają się, bo też
uwierzyli w Cud i szczerze zaczęli się
modlić. Wiem to od nich samych. Tak
działa nasz STWÓRCA. Dzisiaj, po po-
niedziałkowej nauce misyjnej oddałam -
siebie, dzieci, wnuczęta i całą naszą
bliską i dalszą Rodzinę – Panu Jezuso-
wi, prosząc go posługiwanie się nami
według JEGO przenajświętszej WOLI.
Wiem, że już zawsze będę dziękować
Bogu za każdą radość, smutek, za każdy
mój Krzyż, za wszystko co mnie spotka,
bo to wszystko otrzymam z JEGO
wszechmocnej, sprawiedliwej i miłosier-
nej Ręki. Wcześniej też dziękowałam
Panu Jezusowi za Krzyże, które mnie
dotykały, za radości, które otrzymywa-
łam z Jego wszechmocnej Ręki, ale były
one spokojne, nie tak entuzjastyczne jak
są teraz. Po usłyszeniu dzisiejszej nauki
misyjnej uświadomiłam sobie, że od kil-
kunastu lat w moim 81-letnim życiu spo-
tykam Anioła Starości, Anioła Choroby,
a mojego Syna na bardzo krótką chwilę
dotknął Anioł Śmierci. Stąd mocno wie-
rzę, że od momentu ciężkiej choroby
Syna, przez te wszystkie dni Pan Jezus
otoczył nas i wielu modlących się ( a była,
jest ich cała rzesza) -  szczególną Miło-
ścią.  Tak – TO BYŁ, TO JEST AUTEN-
TYCZNY CUD. Lidia Szymanowska
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KOMUNIA DUCHOWA

Sobór Trydencki (1551) naucza:
"Odnośnie do korzystania z tego święte-

go sakramentu ojcowie nasi słusznie i mą-
drze rozróżnili trzy sposoby jego przyjmo-
wania. Uczyli, że: jedni przyjmują go tyl-
ko sakramentalnie, jak grzesznicy; inni tyl-
ko duchowo, mianowicie ci, którzy w pra-
gnieniu spożywając ów podawany niebiań-
ski chleb - żywą „wiarą, która działa przez
miłość” - odczuwają jego owoc i pożytek;
inni wreszcie przyjmują go zarówno sakra-
mentalnie, jak i duchowo" - Sobór Try-
dencki, Dekret o Najświętszym Sakramen-
cie Eucharystii, r. 8.

W PRAKTYCE ZATEM:
W sytuacji, gdy nie ma możliwości

przyjęcia komunii św. poprzez spoży-
cie Ciała/Krwi Pańskiej, można - jeśli
się jest w stanie łaski uświęcającej -
wzbudzić pragnienie przyjęcia komu-
nii i powiedzieć o nim Bogu w dowol-
nej formie, prosząc o sakramentalne
zjednoczenie z Chrystusem. Skutkuje
to faktycznym przyjęciem łaski Naj-
świętszego Sakramentu.

Optymalną sytuacją jest uczynienie
tego w trakcie uczestnictwa w trans-
misji mszy św. (ale UCZESTNICTWA
- a nie tylko oglądania z robieniem jed-
nocześnie innych rzeczy...). W innych
przypadkach zacząć warto od aktu
pokuty, rozważenia czytań z dnia, a
przed aktem komunii duchowej odmó-
wić modlitwę Pańską oraz "Panie, nie
jestem godzien...".

Migawki z ¿ycia naszej parafii

8.03. - O godz.16.15 kolejne Gorzkie
Żale....

9.03. - O godz.18.00 została odprawio-
na Msza św. W intencji wszystkich człon-
ków grup i diakonii parafialnych oraz ich

rodzin. Komunia św. rozdzielana była
pod dwiema postaciami Ciała i Krwi Pań-
skiej. W homilii nt. „Kościół euchary-
styczny jest Kościołem misyjnym” ks.
Proboszcz zwrócił uwagę, że misja nie
może nam się kojarzyć tylko i wyłącznie
z otrzymaniem do ręki Krzyża i wyjaz-
dem do Afryki. Każda Eucharystia koń-
czy się słowami: „Idźcie w pokoju Chry-
stusa”, a to jak podkreślił ks. Józef zo-
bowiązuje nas do niesienia Chrystusa
tym, którzy Go nie znają lub oddalili się
od Niego. Ks. Proboszcz przytoczył sło-
wa Św. Jana Chryzostoma: „Uczniem
Chrystusa jest ten, kto z pilnością, do-
kładnością i uwagą słucha Słowa Boże-
go oraz realizuje zawarte przy chrzcie św.
przymierze z Bogiem, korzystając z
otrzymanych darów”. Ks. Józef podkre-
ślił również, że misja przyniesie owoce
tylko wtedy, gdy będziemy czerpać z
misji eucharystycznej.

Po zakończeniu Eucharystii rozpoczę-
ło się krótkie spotkanie, podczas które-
go przedstawiciele Oazy Młodzieżowej
oraz ministrantów przedstawiły swoją
działalność w naszej parafii. Na zakoń-
czenie zostało odprawione przed Naj-
świętszym Sakramentem krótkie nabo-
żeństwo w intencji przedstawionych
grup.

10.03. - O godz.18.45 rozpoczęła się
modlitwa uwielbienia. Temat modlitwy:
„Zawsze jest Nadzieja”. Ks. Dawid we
wprowadzeniu podkreślił, że „Nadzieja”,
to imię Boga, który jest zawsze przy nas,
nawet w chwilach naszej ciemności, cier-
pienia i trudów. Przed Najświętszym Sa-
kramentem rozważaliśmy fragment
Ewangelii (J 8, 3-11). Modlitwą Ignace-
go Loyoly zakończyliśmy trwanie przed
Chrystusem.

12.03. - O godz.18.45 w kaplicy Św.
Józefa odbyło się spotkanie Diakonii Li-
turgicznej. Bożena Stencel

Duchowa Adopcja

,,Nie zabijaj,ale raczej chroń życie,
chroń zdrowie i szanuj godność ludzka
każdego człowieka, niezależnie od jego
rasy czy religii, od poziomu inteligencji,
stopnia świadomości czy wieku, zdrowia
czy choroby. Nie zabijaj, ale raczej, przyj-
mij drugiego człowieka jako dar Boży -
zwłaszcza jeśli jest to twoje własne dziec-
ko. Nie zabijaj, ale raczej staraj się po-
moc swoim bliźnim, aby z radością przy-
jęli swoje dziecko, które - po ludzku bio-
rąc - uważają, ze pojawiło się nie w po-
rę''.(Święty Jan Paweł II)

Odrzucenie daru życia jest straszliwym
dramatem całej rodziny, pozbawia bo-
wiem życia nie tylko dziecko, ale skazu-
je matkę i ojca na bardzo bolesne konse-
kwencje grzechu, który sięga pokoleń,
jeśli nie podejmie się pokuty.

Odbierając życie dziecku człowiek sta-
wia się w miejscu Boga, uzurpując sobie
prawo swobodnego decydowania o życiu
i śmierci, niszcząc Boże plany wobec nie-
powtarzalnej istoty ludzkiej, która wcze-
śniej zaistniała w zamyśle Boga, nim zo-
stała poczęta w łonie matki. Jak mówi
księga Jeremiasza: ,,Zanim ukształtowa-
łem cie w łonie matki - znałem cie. Za-
nim przyszedłeś na świat - poświeciłem
cie''.

Dziecko jest owocem miłości, aborcja
zabija miłość, ustępując miejsca ducho-
wi śmierci, uwalniając lawinę negatyw-
nych uczuć działających destrukcyjnie na
cala rodzinę. Największą cenę płaci po-
zbawione życia dziecko, zaraz po nim
ofiara jest matka, którą najbardziej doty-
kają skutki tego czynu. Konsekwencje
ponosi także ojciec, który często przez
wiele lat nie zdaje sobie z tego sprawy.
Ojciec dziecka, wywierając presje na
matce i zmuszając ja do aborcji, jest win-
ny, choć

nie uczestniczył w niej bezpośrednio.
Świadomość i poczucie wielkiego życio-
wego błędu powoduje u matki i ojca nad-
mierne obciążenie psychiczne, kończą-
ce się często nerwica lub depresja oraz
osłabieniem mocy duchowych i psychicz-
nych. Osłabienie to dotyka cale społe-
czeństwo.

Niewiara w Boże przebaczenie i nie
możność przebaczenia sobie powoduje
cierpienie. Te wielka ranę może uleczyć
tylko Bóg, ponieważ jest ona związana z
poczuciem winy, a winę leczy jedynie
przebaczenie. Podejmij modlitwę ducho-
wej adopcji, a uratujesz nie tylko dziec-
ko zagrożone zabiciem, ale uchronisz
także cale rodziny przed zgubnymi skut-
kami grzechu przeciwko życiu.

Kulozik Rajnold, Piastów 16
Pruchnik Irena, Tysiąclecia 35
Myślińska Aleksandra, Piastów 10
Wieczorek Jerzy, Tysiąclecia 47/127
Bieńkowski Tomasz, Z.Czarnego 6
Juzaszek Marian, Tysiąclecia 41
Szumilczuk Zbigniew, Piastów 26
Kuszka Jerzy, B.Chrobrego 43
Ficek Ruta, Tysiąclecia 47
Wierucka Barbara, Piastów 18
Bieniek Krystyna, Piastów 10
Przybylska Elżbieta, Tysiąclecia 25
Klety Jerzy, Tysiąclecia 4
Hellwig Edward, Piastów 26

W lutym odeszli do Pana:

Wieczny odpoczy-
nek racz im daæ
Panie. A œwiat³oœæ
wiekuista niechaj
im œwieci.. Niech
odpoczywaj¹ w po-
koju wiecznym.
Amen.

Kopyciak Stanisław, Z.Czarnego 10
Kasperkiewicz Zofia, Tysiąclecia 21
Bednarczyk Wacław, B.Chrobrego 38
Christ Urszula, Piastów 22
Dudek Katarzyna, Z.Czarnego 6

B.M.
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