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Eucharystia jako dziêkczynienie
Eucharystia jest ofiar¹ dziêkczynienia

sk³adan¹ Ojcu, uwielbieniem, przez któ-
re Koœció³ wyra¿a Bogu swoj¹ wdziêcz-
noœæ za wszystkie Jego dobrodziejstwa,
za wszystko, czego On dokona³ przez
stworzenie, odkupienie i uœwiêcenie
(KKK 1360).

Najdoskonalsz¹ modlitw¹ wdziêczno-
œci jest Msza Œwiêta - Eucharystia. Eu-
charystia jako Ofiara Najœwiêtsza z Cia-
³a i Krwi Chrystusa musi byæ sk³adana w
klimacie dziêkczynienia Bogu Ojcu za
wszystkie Jego dobrodziejstwa. Msza
Œwiêta jest bowiem dziêkczynieniem dla-
tego, ¿e jest ofiar¹. Jest Ofiar¹ Euchary-
styczn¹, Ofiar¹ dziêkczynn¹, Ofiar¹ sk³a-
dan¹ z sercem przepe³nionym wdziêcz-
noœci¹. Ka¿da Msza Œwiêta wymaga od-
powiedniego przygotowania. Eucharystia
to sakrament przypominaj¹cy nam Bo¿¹
obecnoœæ poœród nas. Do sakramentu Eu-
charystii mo¿e przyst¹piæ osoba, która
wczeœniej przyjê³a chrzest i chodzi w
³asce uœwiêcaj¹cej.

Eucharystie powinniœmy wiêc pojmowaæ:
- jako dziêkczynienie i uwielbianie Ojca;
- jako pami¹tkê ofiary Chrystusa;
- jako obecnoœæ Chrystusa dziêki mocy

    Jego s³owa i Jego Ducha.
W Eucharystii uczestniczymy wiêc, nie

jak odizolowane jednostki, ale jako
wspólnota ludzi wierz¹cych. Warto rów-
nie¿ rozwa¿yæ w sposób bardzo konkret-
ny podstawowe postawy eucharystyczne,
do których nale¿¹: dziêkczynienie (ka¿-
da Eucharystia jest dziêkczynieniem) - za
co dzisiaj szczególnie podziêkujemy
Bogu, ofiarowanie, co mo¿emy dzisiaj
Panu Bogu ofiarowaæ, co mo¿emy u sie-
bie zmieniæ, poprawiæ..., mi³oœæ - w jaki
sposób mo¿emy okazaæ ¿yczliwoœæ lu-

dziom, którzy nas otaczaj¹, wœród któ-
rych ¿yjemy.

Termin "eucharystia" oznacza wdziêcz-
noœæ i dziêkczynienie. Dziêkczynienie
przenika ca³¹ liturgiê Mszy Œwiêtej. W
sposób szczególny wyra¿a siê w hymnie
"Chwa³a na wysokoœci Bogu", po czyta-
niach, podczas modlitw przy sk³adaniu
darów, ale najbardziej wyraziœcie w mo-
dlitwie eucharystycznej.

Kiedy jesteœmy zgromadzeni na Mszy
Œwiêtej nie powinniœmy tak¿e zaniedby-
waæ nale¿ytego dziêkczynienia w czasie
i po Komunii œwiêtej. Mo¿emy je wyra-
¿aæ przez modlitwê w ciszy, przez œpiew
pieœni pochwalnej czy uwielbienia To
dziêkczynienie powinno wyraziæ siê tak-
¿e po zakoñczonej Mszy Œwiêtej i roz-
ci¹gn¹æ na ca³y dzieñ i przed³u¿aæ na
przeci¹g ca³ego naszego ¿ycia chrzeœci-
jañskiego, tak, abyœmy prze¿ywali ¿ycie
codzienne w dziêkczynieniu pod kierow-
nictwem Ducha Œwiêtego i przynosili
obfitsze owoce mi³oœci. Uczestnicz¹c
w Eucharystii ka¿dy z nas, uczy siê po-
stawy wdziêcznoœci Bogu i ludziom za
wszystko, kim jest i co posiada.

Ta postawa wdziêcznoœci mo¿e wyra-
¿aæ siê tak¿e w naszych codziennych oso-
bistych modlitwach. Jest przecie¿ tyle
spraw, za które warto Bogu podziêkowaæ.
Warto dostrzegaæ dobro codziennie od
Niego otrzymywane i nie tylko ci¹gle
prosiæ, ale tak¿e dziêkowaæ. Czy dziêkujê
dobremu Bogu za ogrom ³ask i darów,
którymi mnie wci¹¿ obdarza?

Popatrzmy jeszcze na Maryjê. Jej ¿ycie
wci¹¿ by³o przepe³nione wdziêcznoœci¹
wobec Boga. To Ona wyœpiewa³a wspa-
nia³y hymn uwielbienia i wdziêcznoœci
"Wielbi dusza moja Pana". B.K.K.

  6.W poniedzia³ek (8.06) o godz. 18.00 zapraszamy na Eucharystiê wszystkich cz³on-
ków diakonii i grup parafialnych. Mszê œw. odprawimy za nich, prosz¹c o b³ogos³a-
wieñstwo Bo¿e w ich s³u¿bie dla naszej wspólnoty. Podczas Eucharystii Homilia nt. O co
w Eucharystii prosicie, stanie siê wam, tylko wierzcie, ¿e otrzymacie.

  7.W œrodê (10.06), po Mszy œw. wieczornej zapraszamy na nabo¿eñstwo do Matki Bo¿ej
Uzdrowienia Chorych z b³ogos³awieñstwem lourdzkim.  W czasie Mszy œw. homilia
nt. Najœwiêtsza Maryja Panna, Matka i Mistrzyni ¿ycia duchowego. Czuwanie modlitew-
ne zakoñczymy Apelem Jasnogórskim. Przy tablicy og³oszeñ, ka¿dego dnia, mo¿na sk³a-
daæ do skarbony podziêkowania i proœby, które bêd¹ odczytane w czasie nabo¿eñstwa. Na
nabo¿eñstwo prosimy przynieœæ œwiece z okapnikiem.

  8.W czwartek (11.06) obchodzimy Uroczystoœæ Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa
(Bo¿e Cia³o). Uroczystoœci rozpoczniemy Msz¹ œw. o godz. 8.00. Po Eucharystii odbê-
dzie siê procesja eucharystyczna po Mszy œw. wokó³ koœcio³a z b³ogos³awieñstwami (tyl-
ko 150 osób). W tym dniu Msze œw. bêd¹ jeszcze odprawiane o godz. 10.00 oraz 12.00
i 17.00. Od godz. 13.00 do 17.00 odbêdzie siê Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu.

  9.W pi¹tek, o godz. 17.30 odprawimy nabo¿eñstwo Via lucis, czyli Drogi Œwiat³a.
Na nabo¿eñstwo prosimy przynieœæ œwiece z okapnikiem.

10.Spotkanie zelatorów ¯ywego Ró¿añca odbêdzie siê w pi¹tek (12.06) o 18.40 w s.nr 2.
11. Naszych starszych i chorych parafian odwiedzimy z pos³ug¹ sakramentaln¹

w sobotê - 13 czerwca. Zg³oszenia prosimy kierowaæ do czwartku w³¹cznie do
kancelarii lub zakrystii. W lipcu i sierpniu nie bêdzie odwiedzin chorych

12.W sobotê (13.06) wspominamy dzieñ objawieñ Matki Bo¿ej w Fatimie. Zapraszamy
wszystkich na CZUWANIE FATIMSKIE, które rozpoczniemy o godz. 18.00 Msz¹ œw.
w intencji wszystkich czcicieli MB Fatimskiej. Podczas Mszy œw. rozwa¿ymy konferen-
cjê nt. Eucharystyczne Cia³o zrodzone z Dziewicy Maryi. Po Eucharystii Godzina Fatim-
ska. Wszystkie proœby i podziêkowania do Matki Bo¿ej prosimy sk³adaæ do skarbony
przy wejœciu do koœcio³a. Na nabo¿eñstwo prosimy przynieœæ œwiece z okapnikiem.

13.Ze wzglêdu na pandemiê nie odbêdzie siê piesza pielgrzymka na Jasn¹ Górê i Festyn.
14.Doros³ych zapraszamy do Sakramentu Pokuty i Pojednania codziennie pó³

godziny przed Msz¹ œw. zaœ w czwartki i soboty od godz. 17.00 - 18.00.
15. 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.

16.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.

17.Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej do Parafian. Pandemia koronawirusa zmieni³a
w ostatnich dniach funkcjonowanie niemal¿e ca³ego œwiata. Skutki tej sytuacji dotkliwie
odczuwamy równie¿ my, ludzie wierz¹cy – cz³onkowie wspólnoty parafialnej. Apelujemy
o przekazywanie finansowego wsparcia poprzez wp³aty bezpoœrednio na  konto parafii.
Takie solidarne dzia³anie 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”

18.Dziêkujemy wszystkim osobom za s³u¿bê w naszej wspólnocie. Szczególne podziêk.
dla Diakonii Porz¹dkowej oraz wszystkich osób, które sprz¹ta³y koœció³. W przysz³¹ so-
botê o 7.30 zapraszamy wszystkich chêtnych do sprz¹tania naszego koœcio³a. Bóg zap³aæ
za zrozumienie i ofiary przelewane na konto bankowe na utrzymanie naszej parafii.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (08 - 14 CZERWIEC 2020)
Wszystkie Msze œw. - online

PONIEDZIA£EK (08.06.2020 r.) - Wspomnienie œw. Jadwigi, Królowej
  7.00 1/za ++ dziadków: Mariê i Tomasza, ++ rodziców: Emiliê i Józefa

2/za ++ Lidiê i W³adys³awa Kaczmarskich, + teœcia Rudolfa Grychnika
i ++ wujostwo: Winnickich i Datów

  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/w intencji wszystkich cz³onków diakonii i grup parafialnych oraz ich rodzin

2/do Opatrznoœci Bo¿ej w intencji Jerzego i Bronis³awy z ok. ur., dziêkuj¹c za odebra-
ne ³aski, z proœb¹ o dalsz¹ opiekê oraz w intencji syna ks. Piotra z ok. ur. i zbli¿aj¹-
cych siê imienin, o zdrowie, potrzebne ³aski, wytrwanie w powo³aniu

3/za + Genowefê Mikos w kol. r. œm.
Homilia: O co w Eucharystii prosicie, stanie siê wam, tylko wierzcie, ¿e otrzymacie

WTOREK (09.06.2020 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za ++ rodz.: Zofiê i Józefa Wilków, + mê¿a Józefa Dudê i ++ dziadków: Fron i Wilk

2/za++siostry: Wies³awê w 33r.œm.,+Stanis³awê w 18r.œm.,+ mê¿a Andrzeja Graniew-
skiego, ++ rodz. z obu stron, ++ szwagrów: Bogdana, Krzysztofa i Aleksandra

  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za+m. Alfreda Cofa³ê,++teœciów: Martê i Tomasza,++szwagrów: Leona i Mariana

2/za ++ rodziców: Elfrydê i Bernarda Rzezik
3/za ++ rodziców: Barbarê i Witolda Bijak

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŒRODA (10.06.2020 r.) - Dzieñ powszedni
   7.00 1/za + matkê El¿bietê w 28 r. œm., + ojca Bronis³awa, ++ z rodzin: Bednarz,

Chwila i Kania, z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego
2/za + Czes³awa Sikorê w 6 r. œm., (od ¿ony, dzieci i wnuków)

  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za + mê¿a Franciszka Skrzypca w 19 r. œm. ich ++ rodz. i rodzeñstwo z obu stron

2/za ++ Andrzeja i Miros³awa Wo³yñskich
3/za + Irenê Pruchnik (od Doroty i Roberta Rachowicz)

Homilia: Najœwiêtsza Maryja Panna, Matka i Mistrzyni ¿ycia duchowego.
18.45 - Nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Chorych z b³og. lourdzkim
CZWARTEK (11.06.2020 r.) - UROCZYSTOŒÆ NAJŒWIÊTSZEGO CIA£A

I KRWI CHRYSTUSA (Bo¿e Cia³o)
  8.00 1/za Parafian

2/do Opatrznoœci Bo¿ej z podziêkowaniem za szczêœliwy przebieg operacji
Marii, z proœb¹ o dalsz¹ Bo¿¹ opiekê dla niej, mê¿a i ca³ej rodziny

10.00 - w int.ojca Antoniego z podziêk. za otrzymane ³aski, z proœb¹ o Bo¿e b³og.,
opiekê MB, dary Ducha œw. i zdrowie na dalsze lata pos³ugi kap³añskiej

12.00 - za ++ rodz.: Narcyzê i Zygmunta Zakrzewskich,++ braci: Andrzeja i W³odzimierza
13.00 - 17.00 Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
17.00 - do Mi³osierdzia Bo¿ego z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego dla ++ Zenony

i Witolda Dwojak oraz Krystyny i Zygmunta Kalisz
PI¥TEK (12.06.2020 r.) - Wspom. B³. mêcz. Józefa Czempiela, Emila Szramka
  7.00 1/za++rodz.: Piotra i Mariê Bry³a,+ brata Huberta, bratow¹ Krystynê i pokrewieñstwo

2/w intencji Julii w 2 r. ur., dziêkuj¹c za jej ¿ycie, z proœb¹ o Bo¿e b³og. za
wstwiennictwem Matki Bo¿ej Pompejañskiej dla ca³ej rodziny

  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo Drogi Œwiat³a  
18.00 1/za + mê¿a Piotra, ++ rodziców: El¿bietê i Czes³aw Gajewskich, ++ teœciów: Fran-

ciszkê i W³adys³awa Motyl, + synow¹ Cecyliê, ++ szwagrów: Piotra i Mariana
2/za + mê¿a Mariana, ++ Stefaniê i W³adys³awa Stasiaków, ++ El¿bietê i Czes³awa

Gajewskich, ++ dwóch szwagrów, + Mariê Rennert, ++ Bernarda i Janinê Pieczyk
3/do Trójcy Przenajœw.za wstaw. MB Nieust.Pom. w int.Marii, Marianny i Jana, Hele-

ny i Jerzego, dziêkuj¹c za otrzymane ³aski, prosz¹c o b³og. Bo¿e, ³askê wiary
i zdrowia dla nich i pokrewieñstwa

SOBOTA (13.06.2020 r.) - Wspomnienie œw. Antoniego z Padwy, prezb. i dK
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/za ++ ojca Emanuela i matkê Anielê w kol. r.œm.

2/za + ¿onê Zofiê Czenczek z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego
3/za ++ dziadków: Helenê i Stanis³awa Rajnich oraz + wujka Ryszarda

17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 Czuwanie Fatimskie - wprowadzenie figury MB Fatimskiej

1/w intencji czcicieli Matki Bo¿ej Fatimskiej
2/za+Antoniego Serokê we wspom.im.,++rodz. z obu stron, ++ siostry i szwagrów

Homilia: Eucharystyczne Cia³o zrodzone z Dziewicy Maryi
NIEDZIELA (14.06.2020 r.) - XI NIEDZIELA ZWYK£A

(Po ka¿dej eucharystii odœpiewamy suplikacje)
  7.30 - za + Alicjê Goliasz (od siostrzenicy Alicji S³aweckiej)
  9.30 - w intencji Anity z ok. 50 r. ur., z podziêkowaniem Bogu za otrzymane ³aski,

z proœb¹ o dalsz¹ opiekê, b³og. i zdrowie dla niej, mê¿a i syna (Te Deum)
11.00 - za + mê¿a Janusza w kol. r. œm. (od ¿ony, synów z ma³¿onkami i wnuków)
12.30 - za + Krystynê Kania (od grupy ¯ywego Ró¿añca)
16.30 - Nabo¿eñstwo czerwcowe do NSPJ
17.00 - za + mê¿a Miros³awa w 1 r. œm.
20.00 - za+mê¿a Mariana Gach w 6r.œm.,+mamê Mariê Hyra,wszystkich ++ z rodziny Hyra

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (7 czerwca 2020)
  1.Dzisiaj obchodzimy Uroczystoœæ Najœwiêtszej Trójcy. Koñczy siê okres spo-

wiedzi i Komunii œw. Wielkanocnej. W niedziele o godz. 16.30 zapraszamy na
nabo¿eñstwa czerwcowe do NSPJ.

  2.Wszystkie Msze œw - online. Link na transmisjê z naszego koœcio³a znajdziemy
na stronie internetowej i facebooku: https://www.youtube.com/c/ParafiaTD

  3.Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na Wydzia³ Teologiczny UŒ. Bóg zap³aæ! Przy
wyjœciu z koœcio³a mo¿na odebraæ deklaracjê na potrzeby naszego koœcio³a - na prace
remontowe - kolejne stacje Drogi Krzy¿owej w koœciele górnym oraz remont scho-
dów wyjœciowych. Bêdzie je mo¿na z³o¿yæ w przysz³¹ niedzielê - 14 czerwca.

  4.W naszym koœciele nie ma ju¿ ograniczeñ miejsc siedz¹cych, jednak mamy obo-
wi¹zek noszenia maseczek. Zachêcamy by Komuniê œw. przyjmowaæ na rêkê.

  5.Z dniem 6 czerwca br. odwo³ana zosta³a ogólna dyspensa od obowi¹zku uczestnictwa
w niedzielnej Mszy œw. Zgodnie z przepisami prawa koœcielnego „wierni s¹ zobowi¹zani
do uczestnictwa w Eucharystii w niedzielê i dni nakazane, chyba, ¿e s¹ usprawiedliwieni
dla wa¿nego powodu, np. choroba. Dok³adne zarz¹dzenia znajdziemy na stronie naszej
parafii. Zostaj¹ przywrócone wszystkie nabo¿eñstwa.
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