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Chciałam podzielić się ciekawymi myślami zawartymi w wybranych przemó-

wieniach, kazaniach i konferencjach Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

„Radość Zmartwychwstania”
Chrystus Pan przez swoje Zmartwych-

wstanie obudził we wszystkich wielką,
szczęśliwą radość. „Tedy uradowali się
uczniowie, ujrzawszy Pana” (J20,20).
Zniknęły wszystkie ślady straszliwej
Męki. Pozostały tylko blizny, jako dowód
przekonujący Tomasza. Nie było już cier-
pienia w duszy Chrystusa. Piotr w swo-
ich przemówieniach nawiązywał do Męki
i Śmierci Chrystusa, ale Chrystus tak się
zachowywał, jakby tego wszystkiego nie
było. Ludzką słabość przerosła Miłość,
a miłość budzi radość.

Jego radość i pokój udzielały się wszyst-
kim, z którymi się spotykał. Chrystus
chciał tej radości. Sam ją wywoływał i
brał w niej osobisty, żywy udział.

Jego Ciało było odmienione, ale Chry-
stus tak postępował, jak gdyby żadna
zmiana nie nastąpiła. W dalszym ciągu
obcował z uczniami i otoczeniem w spo-
sób zwykły i naturalny. Zasiadał z nimi
do stołu i dzielił się posiłkami. Częściej
nawet niż przed Męką, zapraszał ich, aby
jedli, zachęcając swoim przykładem. Nad
brzegiem Jeziora Tyberiadzkiego zadbał
o to, aby na prawdziwą Wielkanoc przy-
gotować posiłek dla uczniów, zajętych
połowem ryb. Przed Męką rozmnażał
chleb, ale nigdy przedtem sam nie „ku-
charzył”. Uczynił to właśnie po Zmar-
twychwstaniu. Skąd wziął ryby, które
piekł nad brzegiem jeziora? To tajemni-
ca. Ale kazał do nich jeszcze dorzucić
świeżo złowionych i przygotował
uczniom prawdziwą ucztę.

Chrystus nie ukazuje się uczniom w
postaci Zmartwychwstałego Zwycięzcy.
Jest zwykły, codzienny, wchodzi w ludz-

kie sprawy. Nigdy przedtem nie objawiał
takiej serdeczności jak teraz.

Jesteśmy Jego dziećmi, Jego własno-
ścią, Jego dziedzictwem nabytymi wielką
zapłatą, cenną Krwią. Chrystus patrzy na
nas jak na odzyskane skarby. Odnosi się
do nas z niezwykłą serdecznością i miło-
ścią, radując się, że odzyskał to, co zgi-
nęło. Jak Ojciec syna marnotrawnego
cieszył się, gdy syn wracał do domu.

 Chrystus po Zmartwychwstaniu mógł
dobrze „zapłacić” faryzeuszom, Herodo-
wi i Piłatowi, a nawet uczniom, którzy
Go opuścili, zwłaszcza Piotrowi, który
się Go zaparł. Wszystkim. Mógł zapytać:
„gdzieżeście syneczkowie, podziewali
się, gdy ja byłem na Krzyżu?” O nic ta-
kiego nie pytał. Tak się zachowywał, jak
gdyby tego wszystkiego nie było.

Jak wspaniałą rzeczą jest zapomnienie
i przebaczenie. Ono czyni człowieka na-
prawdę wielkim, a jednocześnie bliskim
i braterskim. Taka jest właśnie miłość,
prawdziwa przyjaźń.

Z lekcji danej nam przez Chrystusa
Zmartwychwstałego możemy się na-
uczyć stylu postępowania z naszym oto-
czeniem, umiejętności obchodzenia z
sobą i przekraczania wszystkiego, co
mogłoby dla nas być przykre i bolesne.
Chrystus uczy nas zapomnienia, niezwy-
kłej delikatności i subtelności w odno-
szeniu się do ludzi.. To On wprowadził
nas w nowe życie i w nową atmosferę.

To jest styl Chrystusa Zmartwychwsta-
łego. Ma być on naszym stylem życia,
pracy i odnoszenia się do ludzi.. Jest to
styl wszystkich miłujących Chrystusa i
wszystkich miłujących się w Chrystusie.

                                                                                                                              Maria

  6.W piątek o godz. 17.30 odprawimy Nabożeństwo Drogi Światła.
  7. Do czerwca są jeszcze wolne pojedyncze intencje mszalne.
  8.Pragniemy włączyć się w modlitwę całego Kościoła o powstrzymanie koronawirusa

i o ochronę naszych rodzin. Po Mszy św. w niedziele odśpiewamy suplikacje. Zachęca-
my o godz. 20.30 w rodzinach odmawiajmy jedną część różańca św. powierzając sięNMP.

  9.Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej do Parafian. Pandemia koronawirusa zmieniła
w ostatnich dniach funkcjonowanie niemalże całego świata. Skutki tej sytuacji dotkliwie
odczuwamy również my, ludzie wierzący – członkowie wspólnoty parafialnej. Brak moż-
liwości fizycznego uczestnictwa w Eucharystii jest dla wielu z nas sytuacją wyjątkową i
niespotykaną. Nie wiemy jak długo będziemy musieli funkcjonować w takiej rzeczywi-
stości. Dlatego poza apelem o łączność modlitewną i udział we Mszach Św. za pomocą
mediów – jako Parafialna Rada Ekonomiczna, czujemy się w obowiązku zaapelować do
Parafian o zatroszczenie się o materialną sferę funkcjonowania naszej parafii. Wszyscy
doskonale wiemy, że koszty utrzymania kościoła pokrywane są z ofiar składanych pod-
czas niedzielnych Mszy św. (tzw. kolekty). W związku z tym, że prawdopodobnie przez
najbliższe niedziele nie będziemy mogli wspierać parafii poprzez ofiary składane podczas
Mszy św. – apelujemy o przekazywanie finansowego wsparcia poprzez wpłaty bezpo-
średnio na konto parafii. Takie solidarne działanie pozwoli naszej parafii przetrwać ten
trudny dla wszystkich okres. Nr konta Parafii Podwyższenia Krzyża Św. i MB Uzdr.Cho-
rych: 42 1050 1214 1000 0023 1548 9068, tytuł: „darowizna na cele kultu religijnego”.

10.Z racji zaistniałej sytuacji Pielgrzymka do Piekar Śl., Mzyk zostaje przełożona na 20.06
11. Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Szczególne podięk.

osobom, które sprzatały i przygotowały kościół . W sobotę o godz.7.30 zapraszamy osoby,
które zadeklarowały pomoc w sprzątania naszego kościoła. Bóg zapłać za zrozumienie
i wszelkie ofiary przelewane na konto bankowe na utrzymanie naszej parafii.

II Niedziela Wielkanocna
- Święto Bożego Miłosierdzia
Święto Miłosierdzia obchodzone jest w

pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli
II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obec-
nie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpi-
sał je do kalendarza liturgicznego naj-
pierw Franciszek kard. Macharski dla ar-
chidiecezji krakowskiej (1985), a potem
niektórzy biskupi polscy w swoich die-
cezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Oj-
ciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku
wprowadził to święto dla diecezji w ca-
łej Polsce, a w dniu kanonizacji Siostry
Faustyny (30 kwietnia 2000 roku) Papież
ogłosił to święto dla całego Kościoła.

Inspiracją do ustanowienia Święta Mi-
łosierdzia było pragnienie Jezusa, które
przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus
powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierw-

sza niedziela po Wielkanocy była świę-
tem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby
święto Miłosierdzia, było ucieczką i
schronieniem dla wszystkich dusz, a
szczególnie dla biednych grzeszników.

W dniu tym otwarte są wnętrzności mi-
łosierdzia Mego, wylewam całe morze
łask na dusze, które się zbliżą do źródła
miłosierdzia Mojego. Która dusza przy-
stąpi do spowiedzi i Komunii świętej,
dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar.
W dniu tym otwarte są wszystkie upusty
Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).
Pan Jezus określił dokładnie nie tylko
miejsce święta w kalendarzu liturgicz-
nym Kościoła, ale także przyczynę i cel
jego ustanowienia, sposób przygotowa-
nia i obchodzenia oraz wielkie obietni-
ce. Agata



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW    (20 - 26 KWIECIEŃ 2020)
Wszystkie Msze św. i nabożeństwa - online

PONIEDZIAŁEK (20.04.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + męża Gerarda w 18 r. śm., ++ rodziców z obu stron, ++ braci, siostry

i szwagra, z prośbą o życie wieczne
2/za + matkę Mariannę Brózda w 45 r. śm., ++ siostry: Annę Jadwigę i Cecy-

lię oraz ++ braci: Kazimierza, Jana i Stanisława
  7.30 - 12.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 1/w intencji wszystkich członków diakonii i grup parafialnych oraz ich rodzin

2/za + Zuzannę Odrobińską w 5 r. śm.
3/za+męża Grzegorza w 10r.śm.,++ braci Alojzego i Antoniego o Miłosierdzie B.

Homilia: Eucharystia jawi się jako źródło i szczyt całej ewangelizacji
WTOREK (21.04.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB Uzdrowienia Chorych

w intencji Krystyny w Bogu wiadomej sprawie
2/za + Hildegardę Turczyńską (od córki z mężem i wnukiem)

  7.30 - 12.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za + ojca Leopolda w 20 r. śm., + matkę Irenę, ++ dziadków z obu stron,

+ ciocię Wandę i ++ wujków: Tadeusza i Zbigniewa
2/za++teściów: Rozalię i Godfryda Benek,++synów: Joachima i Grzegorza,+szwa-

gierkę Teresę oraz ++ dziad.: Jakuba i Jadwigę oraz Magdalenę i Jana Ciepły
3/za ++ rodziców: Władysława i Urszulę Mirek w kol. r. śm., ++ z rodziny:

Mirek, Dulat, Nowak, Holz oraz dusze w czyśćcu cierpiące
ŚRODA (22.04.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/w intencji Marii w kol. r. ur., dziękując Bogu za przeżyte lata, prosząc

o zdrowie i Boże błog. oraz opiekę Matki Najśw. dla rodziny
2/za + Irenę Liksza (od córki i syna z rodzinami)

  7.30 - 12.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/w intencji czcicieli Św. Rity

2/do Bożej Opatrzności w intencji Tadeusza z ok. ur., z podziękowaniem za
otrzymane dary, z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie

3/za + żonę Zofię Czenczek z prośbą o życie wieczne
CZWARTEK (23.04.2020 r.) - UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, BP I MĘCZ.,  patrona Polski
  7.00 1/w intencji Joachima Las z ok. ur., oraz w intencji jego żony Renaty i syna

Stefana, z prośbą o zdrowie i opiekę MB Nieustającej Pomocy
2/za + Mateusza Plizgę (od brata z rodziną)

  7.30 - 12.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za + męża Jerzego Stępnia z ok. imienin, z prośbą o radość życia wiecznego

2/za + męża Andrzeja Grimana w 1 r. śm. oraz wszystkich ++ z rodziny
3/w intencji młodzieży

PIĄTEK (24.04.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + Helenę Karcz w 30 dniu po śm. (od syna Ryszarda z rodziną)

2/za + Józefę Szpytko (od szwagra Kazimierza z rodziną ze Szczyrku)
  7.30 - 12.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu
17.30 - Nabożeństwo Drogi Światła
18.00 1/za + Krystynę Bazan w 18 r. śm.

2/w intencji Ryszarda z ok. 80 r. ur., z podziękowaniem Bogu za życie i otrzymane
łaski, z prośbą o  dalszą opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy nad całą rodziną

3/za + Elżbietę Klima oraz jej + męża Zbigniewa
SOBOTA (25.04.2020 r.) - ŚWIĘTO ŚW. MARKA, EWANGELISTY
  7.00 1/w intencji ofiarodawców i budowniczych naszego kościoła i w int. ks. P. Furczyka

2/w intencji Marka dziękując Bogu za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą
o Boże błog., opiekę Matki Bożej oraz Dary Ducha św.

3/za + męża Marka oraz ++ szwagrów: Zbigniewa i Andrzeja
  7.30 - 12.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za + męża Sylwestra Jokiel w kol. śm. oraz ++ pokrew. z rodzin: Poloczek i Jokiel

2/za ++ Aleksandrę, Rafała, Ilonę i Wiesława Cokot
NIEDZIELA (26.04.2020 r.) - 3 NIEDZIELA WIELKANOCNA - suplikacje
  7.30 - za Parafian
  9.30 - za+Stanisława Kopyciaka+AnnęiStanisławaBoryn,MariannęiWładysława Kopyciak
11.00 - w intencji Henryka z ok. 80 r. ur., z podziękowaniem za otrzymane łaski

z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB dla solenizanta i rodziny
12.30 - w intencji Heleny w 85 r. ur. i Zdzisława w 90 r. ur. oraz z ok. ich 65 r. śl., z podzięk.

za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie na
dalsze lata życia dla jubilatów oraz ich dzieci z rodzinami (Te Deum)

17.00 - za + ojca Józefa Kwitek
20.00 - za+męża Mariana Gach w 6r.śm.,+mamę Marię Hyra,wszystkich ++z rodziny Hyra

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  (19 kwietnia 2019)

  1.Dzisiajszą niedzielę (19.04) obchodzimy jako święto Miłosierdzia Bożego. O godz.
16.30 odprawimy nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Wszystkie Msze św i nabo-
żeństwa  - online. Link na transmisję z naszego kościoła znajdziemy na stronie inter-
netowej i facebooku:
https://www.youtube.com/channel/UCE8FzeRn61Xhv06nw0BVvoQ/live
Nasz kościół przez cały dzień jest otwarty. Od poniedziałku aż do soboty, w godz.
7.30 - 12.00 odbędzie się Adoracja Najswiętszego Sakramentu.

  2.Zgodnie z najnowszym  zarządzeniem ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca, od ponie-
działku (20.04), zostaje przywrócona w parafiach możliwość uczestniczenia w Eu-
charystii. Zaleca się jednak, aby uczestniczyły w niej przede wszystkim osoby zwią-
zane z przyjętą intencją Mszy św., z zachowaniem zasady wskazanej przez władzę
państwową 1 osoba na 15m2. W naszym kościele siadamy w miejscach oznaczonych
białymi kartkami, przestrzegając obowiązku noszenia maseczek. Przypominamy,
że dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. wciąż obowiązuje
aż do odwołania dlatego, w trosce o zdrowie nas wszystkich, w dalszym ciągu zachę-
camy do przeżywania Mszy św. online (strona parafialna i facebook). Do kościoła
górnego wchodzimy wejściem bocznym.

  3.W poniedziałek (20.04) o godz. 18.00 odprawimy Mszę św. w intecji wszyst-
kich członków diakonii i grup parafialnych. Podczas Eucharystii Homilia nt.
Eucharystia jawi się jako źródło i szczyt całej ewangelizacji.

  4.W środę o godz. 17.30 odprawimy nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych.
  5.W środę (22.04) o godz. 18.00 odprawimy Mszę św. w intencji czcicieli św. Rity,

patronki spraw beznadziejnych. W czasie Mszy św. (bez dodatkowego nabo-
żeństwa) będziemy szczególnie polecać trudną sprawę walki z koronawirusem.
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