
Dzielê siê myœlami zawartymi w wybranych przemówieniach,
kazaniach i konferencjach Ks. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego:

„Wielkoœæ kap³añskiej s³u¿by”
Na temat kap³ana, jakim powinien byæ,

znamy ró¿ne opinie. „To jest Bo¿y, Chry-
stusowy kap³an, on ma powo³anie”,  „To
chyba pomy³ka, nieporozumienie. Czy
naprawdê ten ksi¹dz jest powo³any?”.
Zawsze w ci¹gu wieków - od
pierwszego powo³ania, któ-
rego dokona³ Chrystus do-
bieraj¹c sobie pierwszych
uczniów, zwanych aposto³a-
mi (Mt 28,19-20) – toczy³a
siê dyskusja i toczyæ siê bê-
dzie do koñca œwiata. Gdy-
by ci wszyscy „udani” czy
nawet „nieudani” kap³ani,
których ¿ycie siê popl¹ta³o i
skomplikowa³o, nie uczynili
nic innego, tylko choæ raz
g³osili s³owo Bo¿e i choæby
odprawili tylko jedn¹ Mszê
œw., mo¿na o nich powiedzieæ, ¿e dali lu-
dziom nieocenione dary. ¯ycie kap³añ-
skie nawet trudne, pe³ne przeciwnoœci i
s³aboœci, ma wielkie znaczenie.

Pierwszy na œwiecie Kap³an Nowego
Przymierza – Jezus Chrystus, te¿ naucza³.
Jedni Go s³uchali, bo naucza³ inaczej ni¿
dotychczas nauczyciele, naucza³ jako ma-
j¹cy w³adzê. Inni mówili: „Czarta ma…”,
„Twarda jest ta mowa, któ¿ jej s³uchaæ
mo¿e”, a nawet: „Œwiadectwo Twoje nie
jest prawdziwe”. Byli te¿ ¿¹daj¹cy zna-
ków: „Uwierzymy, gdy bêdziesz czyni³
znaki i cuda”. A byli i tacy, którzy trwali
przy Chrystusie trzy dni, zapominaj¹c o
g³odzie, bo nie mogli siê oderwaæ od Jego
nauki. I chocia¿ Chrystus przeszed³ do-
brze czyni¹c, skoñczy³ na krzy¿u. Ukrzy-
¿owano Boga-Cz³owieka, bo œwiat nie

móg³ œcierpieæ Jego nauki.
Na przyk³adzie Chrystusa-Wiecznego

Kap³ana mo¿na zrozumieæ dolê czy nie-
dolê Jego kap³anów, których On powo-
³a³. ̄ ycie ka¿dego kap³ana, choæby trud-
ne i ciê¿kie – jest udane. Nikt nie mo¿e

powiedzieæ, ¿e krzy¿ Chry-
stusa nie mia³ znaczenia, a
jego ¿ycie by³o nieudane,
¿e kap³ani, którzy zginêli
za naród i wiarê w wiêzie-
niach i obozach koncentra-
cyjnych-zmarnowali swoje
¿ycie, ¿e kap³an, który tyl-
ko jedn¹ Mszê odprawi³-
zmarnowa³ je. Mo¿na po-
wiedzieæ najgorsze rzeczy
o s³ugach Bo¿ych, ale ta
jedna Msza œwiêta ma dla
ludu Bo¿ego potê¿ne i
zbawcze znaczenie. ¯ycie

kap³ana ju¿ jest udane, bo tworzy i daje
moce czerpane z Chrystusa, jakich œwiat
daæ nie mo¿e.

S³uchacze tej samej nauki, pochodz¹-
cej z tych samych ust kap³ana, jedni wy-
chodz¹ zbudowani, pokrzepieni, a inni –
zgorszeni. Tak by³o ze s³uchaczami sa-
mego Chrystusa. To jest tajemnica Bo¿a.
Choæby nauka, któr¹ g³osz¹ kap³ani wy-
powiedziana by³a nieudolnie, jeœli jest
nauk¹ Bo¿¹, na pewno ma potê¿ne zna-
czenie zbawcze dla ka¿dego s³uchacza.
Trzeba siê modliæ pokornie o œwiat³o, aby
pos³uga kap³anów, nauka Ojca Niebie-
skiego, któr¹ oni opowiadaj¹, nauka przy-
niesiona na ten œwiat przez Syna Bo¿e-
go, przekazana Koœcio³owi i upowszech-
niona przez biskupów i kap³anów – by³a
w nas owocna. Maria
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  8.Wszystkich parafian „ma³ych i du¿ych”, zapraszamy na Katechezy Domowe. S¹
one dostêpne na naszej stronie internetowej (zak³adka-AKTUALNOŒCI). Na doros³ych
czeka pog³êbiona refleksja nad Dziejami Apostolskimi zaœ dla m³odszych nie zabraknie
interesuj¹cych konkursów z nagrodami i spotkañ z ciekawymi bohaterami Bibli.

  9.Zachêcamy wiernych do korzystania w okresie wielkanocnym, który trwa do Niedzieli
Najœwiêtszej Trójcy (7 czerwca) z Sakramentu Pokuty i Pojednania i do pe³nego uczest-
nictwa we Mszy œw., tzn. z przyjêciem Komunii œw. Jest to wymóg przykazania koœcielne-
go. Mo¿na go wype³niæ, uczestnicz¹c we Mszy œw. równie¿ w dni powszednie, do czego
usilnie zachêcamy parafian. Okazja do spowiedzi œw. w niedziele - pó³ godziny przed
Msz¹ œw. a w tygodniu - od godz. 17.00.

10.Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej do Parafian. Apelujemy o przekazywanie fi-
nansowego wsparcia poprzez wp³aty bezpoœrednio na konto parafii. Takie solidarne dzia³-
anie 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”

11.We wszystkie Niedziele maja ok. godz. 20.30, zapraszamy przed komputery
na „Parafialny ró¿aniec online”. To modlitwa, w której ³¹czymy siê z ca³ym
Koœcio³em, prosz¹c Maryjê o wstawiennictwo i ustanie pandemii koronawi-
rusa oraz o pokój w naszych rodzinach.

12.Dziêkujemy wszystkim osobom za s³u¿bê w naszej wspólnocie. W przysz³¹
sobotê o godz.7.30 zapraszamy osoby, które zadeklarowa³y pomoc w sprz¹tania
naszego koœcio³a. Bóg zap³aæ za zrozumienie i wszelkie ofiary przelewane na
konto bankowe na utrzymanie naszej parafii.

Katechezy domowe – przemyœlenia 1

Czym dla mnie jest
Koœció³?

Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e Koœció³
przez du¿e „K” to nie ten du¿y budynek,
który odwiedzamy w niedziele i œwiêta,
lecz to MY chrzeœcijanie - duchowni i
œwieccy.

Koœció³ dla mnie to wspólnota. Myœlê,
¿e ka¿dy cz³owiek ma wewnêtrzn¹ po-
trzebê przynale¿noœci do kogoœ, do gru-
py. To daje poczucie si³y i celowoœci dzia-
³ania, sensu istnienia.

Dziêki Koœcio³owi mogê lepiej pozna-
waæ Boga i rozumieæ, czego ode mnie
oczekuje. Mogê poczuæ Jego bliskoœæ.
Udzia³ we mszy œw. i liturgia bardzo mi
w tym pomagaj¹. Niezmiernie wa¿ne jest
równie¿ S³owo Bo¿e i katechezy, które
pomagaj¹ mi kszta³towaæ moje postawy
¿yciowe i moje sumienie.

Uczestnictwo w liturgii, ró¿nych wspól-
notach parafialnych i diakoniach rozsze-
rza nie tylko kr¹g moich znajomych, ale
zwiêksza grono osób, na które mogê li-
czyæ w trudnych chwilach. To jakby
cz³onkowie mojej rodziny. £atwiej rów-
nie¿ dostrzec drugiego cz³owieka, który
jest w potrzebie i potrzebuje pomocy.

Z modlitwy Pana Jezusa podczas ostat-
niej wieczerzy:

„Ojcze Œwiêty, proszê nie tylko za nimi,
ale i za tymi, którzy dziêki ich s³owu bêd¹
wierzyæ we Mnie, aby wszyscy stanowili
jedno… Objawi³em im Twoje imiê i na-
dal bêdê objawia³, aby mi³oœæ, któr¹ Ty
Mnie umi³owa³eœ, w nich by³a i Ja w
nich”. (J 17, 20-26).

Ma³gorzata



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (25 - 31 MAJ 2020)
Wszystkie Msze œw. - online (po Mszy œw. wieczornej odmówimy : Litaniê Loretañsk¹)

PONIEDZIA£EK (25.05.2020 r.) - Dzieñ powszedni 
   7.00 1/za + Blandynê Grzesiok w 1 r. œm., jej + mê¿a Floriana oraz ++ z rodziny

Frankowicz i Grzesiok, prosz¹c dla nich oradoœæ ¿ycia wiecznego
2/za ++ z rodziny: Sobek i Palarczyk oraz + mê¿a Alfreda Kasperek

  7.30 - 12.00  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/za + Ryszarda Œmiejê

2/do Mi³osier.B. o radoœæ ¿ycia wiecznego dla + Henryka Stanis³awowskiego w 20
d.po œm., ++ rodz.: Genowefê i Jana, + br.Tymoteusza i + Antoniego Grafa w 40r.œm.

3/do Mi³osier.B. za wstaw. œw. JPII w int.Ma³gorzaty i Sebastiana z ok.ur. z podziêk.
za otrzymane ³aski z proœb¹ o zdrowie, B. b³og. oraz dary Ducha œw. dla nich oraz
wnucz¹t: Natalii, Dominiki i Tymoteusza

WTOREK (26.05.2020 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + Stanis³awa Szwedy

2/za + mamê Karolinê Turek z okazji Dnia Matki, z proœb¹ o ¿ycie wieczne
  7.30 - 12.00  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/w intencji œp. mamy Anieli, z podziêkowaniem za jej macierzyñstwo i mi³oœæ

2/za ++ rodziców: Antoninê, Katarzynê i Stanis³awa Zarzecznych oraz Józefê i Szcze-
pana Michalskich, ++ pokrewieñstwo z obydwu stron i dusze w czyœæcu cierpi¹ce

3/za+m. i ojca Wac³awa S³awiñskiego z ok.ur.,++rodz. z obu stron i + brata Norberta
ŒRODA (27.05.2020 r.) - Dzieñ powszedni
   7.00 1/za + ojca Stanis³awa Szczygielskiego w 40 r. œm., + matkê Mariannê,

+ mê¿a Mariana, ++ teœciów oraz ++ z rodzin: Szczygielskich i ¯y³ków
2/za + brata Jerzego w 11 r.œm. i ++ z rodziny Œwierczyñskich

  7.30 - 12.00  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/za+ br.Janusza w 21r.œm.,+bratow¹,+m. Mieczys³awa,++ rodziców: Zofiê i Leona

2/za ++ bratow¹ Anielê Matlok i jej mê¿a Leonarda
3/za ++ rodziców: Rozaliê i Bernarda, ++ rodzeñstwo: Romana, Emiliê i Aloj-

zego oraz dusze w czyœæcu cierpi¹ce
CZWARTEK (28.05.2020 r.) - Dzieñ powszedni  
  7.00 1/za ++ rodz. Halinê i Huberta oraz ++ dziadków: Gertrudê i Paw³a, Barbarê i Jana

2/za ++ ojca Antoniego, matkê Jadwigê, bratow¹ Józefinê i brata Mariana
oraz ++ z rodziny: Matejczyk i Zwad³o

  7.30 - 12.00  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/w intencji cz³onków ¯ywego Ró¿añca oraz Apostolstwa Dobrej œmierci

2/za ++ rodziców: Janinê i Andrzeja Szczepaników
3/za++rodz.: Zofiê i Rajmunda Szeligów,+ s.Jadwigê,+ m.Janusza Krenczyka,

++ rodz.: Mariê i Henryka Krenczyk,+s. Krystynê,+ br. Micha³a Krenczyk z rodz.
PI¥TEK (29.05.2020 r.) - Wspomnienie œw. Urszuli Ledóchowskiej
  7.00 1/za + ojca Ludwika Wróbla w 55 r. œm. oraz ++ z rodziny: Wróblów, Majew-

skich, Kukuczków oraz + siostrê W³adys³awê Bryl
2/za+m.Weronikê Gabor w kol.r.œm.,+tatê Jerzego oraz ++ z rodziny: Gabor i Gawlik

  7.30 - 12.00  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
14.00 - œlub konkordatowy: Adam Osoba- Agnieszka Niewiara
18.00 1/za + Mieczys³awa Naczas w 1 r. œm., z proœb¹ o ¿ycie wieczne

2/za ++ rodziców: Bronis³awê i Józefa oraz + siostrê Gabrielê
3/za + Monikê Kulozik w 10 r.œm.

SOBOTA (30.05.2020 r.) - Wspomnienie œw. Jana Sarkandra, przeb. i mêcz.

  7.00 1/w int.ofiarodawców i budowniczych naszego koœcio³a oraz w int. ks. P. Furczyka
2/za + Irenê Pruchnik (od Wioletty Szudy z rodzin¹)

18.00 1/za zmar³ych w maju:
2/za + Hildegardê Mering z ok. ur., oraz ++ z jej rodziny
3/za + ¿onê Zofiê Czenczek w 11 m-cy po œm. z proœb¹ o ¿ycie wieczne

NIEDZIELA (31.05.2020 r.) - UROCZYSTOŒÆ ZES£ANIA DUCHA ŒWIÊTEGO
Po ka¿dej eucharystii odœpiewamy suplikacje

  7.30 - za++rodz.: Mariê i Jana Spitol,Waleriê i W³adys³awa Hojny,++dziadków z obu stron
  9.30 - dziêkczynna w intencji: Teresy, Zofii, Jadwigi oraz ich rodzin, z proœb¹

o umocnienie w wierze, nadziei i wzajemnej mi³oœci oraz o dary Ducha œw.
11.00 - w intencji Agnieszki z ok. 20 r. ur., dziêkuj¹c za otrzymane ³aski, z proœb¹

o Bo¿¹ opiekê i b³og. dla solenizantki i ca³ej rodziny
12.30 - z podziêk.za dar ¿ycia, otrzymane ³aski, nieustann¹ opiekê MB i Anio³ów Stró¿ów,

z proœb¹ o zdrowie duszy i cia³a, dary Ducha œw. oraz Bo¿e b³og. i opiekê MB
Nieustaj¹cej Pomocy na dalsze lata ¿ycia dla mamy Ma³gorzaty z ok. 70 r. ur. (TD)

17.00 - w intencji ojca Ryszarda Ciurzyñskiego z ok. 77 r. ur., z podziêkowaniem za
otrzymane ³aski, z proœb¹ o zdrowie i dalsze Bo¿e b³og.

20.00 - w intencji Henryka z ok. kol. r. ur., z podziêk.za wszelkie ³aski, z proœb¹ o b³og. Bo¿e
dla jubilata, ¿ony, dzieci, wnuków i prawnuków: Amelii, Julii i Mateusza

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (24 maja 2020)
  1.W maju, po Mszy œw. wieczornej bêdziemy odmawiaæ Litaniê Loretañsk¹.
  2.Wszystkie Msze œw - online. Link na transmisjê z naszego koœcio³a znajdziemy

na stronie internetowej i facebooku: https://www.youtube.com/c/ParafiaTD
Nasz koœció³ przez ca³y dzieñ jest otwarty. Od poniedzia³ku a¿ do pi¹tku,
w godz. 7.30 - 12.00 odbêdzie siê Adoracja Najswiêtszego Sakramentu.

  3.Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na utrzymanie naszego koœcio³a. Bóg za-
p³aæ! Zaœ w przysz³¹ niedzielê kolekta na potrzeby Archidiecezji.

  4.Istnieje mo¿liwoœæ uczestniczenia w Eucharystii - 1 osoba na 10 m2. W naszym ko
œciele siadamy w miejscach oznaczonych bia³ymi kartkami, przestrzegaj¹c obowi¹zku
noszenia maseczek. Miejsc jest 250. Komunia œw. bêdzie rozdawana na rêkê. Prosi-
my o przyjêcie godnej postawy i zachowanie odpowiedniej odleg³oœci 1,5 m od sie-
bie. Przypominamy, ¿e dyspensa od obowi¹zku uczestnictwa w niedzielnej Mszy œw.
wci¹¿ obowi¹zuje a¿ do odwo³ania dlatego, w trosce o zdrowie nas wszystkich,
w dalszym ci¹gu zachêcamy do prze¿ywania Mszy œw. online (strona parafialna
i facebook) i  przyjêcia Komunii Duchowej.

  5. W czerwcu, w lipcu i sierpniu s¹ jeszcze wolne intencje mszalne. Intencje
przyjmujemy w Kancelarii Parafialnej. Równie¿ przyjmujemy intencje
mszalne, które kap³ani odprawi¹ w czasie urlopu w lipcu i sierpniu.

  6.Ze wzglêdu na pandemiê nie odbêdzie siê tegoroczna pielgrzymka mê¿czyzn
i m³odzieñców do sanktuarium Matki Bo¿ej Piekarskiej,  piesza pielgrzym-
ka na Jasn¹ Górê, procesja Bo¿ego Cia³a oraz Festyn Parafialny.

  7.Pragniemy w³¹czyæ siê w modlitwê ca³ego Koœcio³a o powstrzymanie koronawirusa
i o ochronê naszych rodzin. O godz. 20.30 w rodzinach odmawiajmy jedn¹ czêœæ ró¿añ
ca œw. Przypomnieniem do wspólnej modlitwy jest g³os dzwonów codziennie o 20.15.
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