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

21 czerwca 2020

Dzielê siê myœlami zawartymi w wybranych przemówieniach,
kazaniach i konferencjach Ks. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego:
„Maryja nadziej¹ udrêczonej rodzi-

ny ludzkiej”
Przedziwnie wymowne jest dzia³anie

mocy Bo¿ej przez Maryjê w naszych cza-
sach. Ujrzeliœmy J¹ w wizji Soboru Efe-
skiego, w modlitwie Koœcio³a, w liturgii,
w pobo¿noœci i religijnoœci maryj-
nej, we wspania³ych obrzêdach i
œwiêtach, które Koœció³ ustanawia.
Bóg chc¹c jak gdyby przybli¿yæ
jeszcze bardziej Matkê swoj¹ lu-
dziom, wyprowadza J¹ ze œwi¹tyñ,
ukazuje w polach, wœród gór, na
przedmieœciach, pastwiskach.

Mocny Bóg zawstydza nasz¹ wy-
obraŸniê. Za czasów objawieñ w
Lourdes nie brakowa³o wspania-
³ych pa³aców i wielkich ksiê¿ni-
czek. Za czasów Zwiastowania w
Nazarecie, w ziemi Judzkiej i Izra-
elskiej, nie brakowa³o wspania³ych
pañ, które ¿ywi³y nadzieje, ¿e zostan¹
Matk¹ Mesjasza. Ale potê¿ny Bóg znaj-
duje Matkê dla Zbawcy w pieczarze ma-
³ego miasteczka nazaretañskiego.

W La Salette ma³e dzieci w górach ogl¹-
daj¹ Niewiastê obleczon¹ nie w s³oñce,
ale w zwyk³e szaty, jakie nosz¹ kobiety z
tych okolic. W Fatimie nie na ulicach
wspania³ych miast, ale niemal na pust-
kowiu ukazuje siê Niewiasta, tak¿e „nie
obleczona w s³oñce”, ale z pokornym na-
rzêdziem swej mocy w rêku – z ró¿añ-
cem, którego uporczywie uczy ma³e dzie-
ci. Wygl¹da to niemal na ¿art, którym
Bóg pos³uguje siê dzisiaj wobec œwiata.
Gdy ludzie opowiadaj¹ o potêdze, gro¿¹
sobie wzajemnie i strasz¹ ni¹, w takich

czasach potê¿ny Bóg nadal przemawia
do dumnego œwiata nacjonalistów XIX
wieku i do œwiata atomów XX wieku
przez Dziewczê, które ukazuje siê nie
doktorom filozofii, nie wielkim wodzom,
tylko ma³ym dzieciom.

W XX wieku, dokona³o siê jesz-
cze jedno wielkie objawienie Ma-
ryi. Dokona³o siê ono w auli sobo-
rowej. By³o ukazaniem Maryi w
Koœciele wspó³czesnym. Koœció³
oczekuje od nas, abyœmy ogl¹dali
Maryjê w wewnêtrznej organiza-
cji, w ¿yciu i dynamice wewnêtrz-
nej Koœcio³a dzia³aj¹cego. Tutaj
byli – ju¿ nie ma³a Bernadeta, Hia-
cynta, czy inne dzieci, ale biskupi,
teologowie, biegli, mêdrcy, filozo-
fowie, a nawet przedstawiciele
wspólnot chrzeœcijañskich, które
choæ czcz¹ Chrystusa, to nie za-

wsze rozumiej¹ Maryjê. Im wszystkim
Sobór odwa¿nie pokaza³ Maryjê obecn¹
w misterium Chrystusa i Koœcio³a.

Sobór dochodzi do wniosku, ¿e w Ko-
œciele obok Chrystusa trzeba ukazaæ
Matkê, która jak ongiœ sta³a na Kalwarii,
tak i dziœ stoi wytrwale w Koœciele Bo-
¿ym pod Krzy¿em Chrystusa, krzy¿owa-
nego nieustannie przez œwiat. Jej zada-
nie trwa nadal, bo Chrystus jest ci¹gle
krzy¿owany, bo nadal umiera w duszach,
bo jest wzgardzony. Trzeba staæ wytrwa-
le pod krzy¿em koœcio³a, jak ongiœ pod
Krzy¿em Chrystusa. Trzeba czuwaæ i
obecnoœci¹ macierzyñskiej mocy z Boga
wziêtej, budziæ nadziejê na zmartwych-
wstanie i ¿ycie.           Maria

nie, po ka¿dej Mszy œw. w zakrystii indywidualni fundatorzy mog¹ z³o¿yæ
ofiarê i dokonaæ wpisu do Ksiêgi Fundatorów.

  4.W naszym koœciele nie ma ju¿ ograniczeñ miejsc siedz¹cych, jednak mamy
obowi¹zek noszenia maseczek. Zachêcamy by Komuniê œw. przyjmowaæ na
rêkê. O godz. 20.30 w rodzinach odmawiajmy jedn¹ czêœæ ró¿añca œw. prosz¹c
o powstrzymanie koronawirusa i o ochronê naszych rodzin. Przypomnieniem
do wspólnej modlitwy bêdzie g³os dzwonów codziennie o godz. 20.15.

  5.W poniedzia³ek  (22.06) o godz. 18.00 odprawimy Mszê œw. w intencji czcicieli œw.
Rity, patronki spraw beznadziejnych. Po Mszy œw. odmówimy modlitwê do œw.
Rity polecaj¹c nasze proœby, które mo¿na sk³adaæ do skrzynki przy zakrystii.

  6.W poniedzia³ek (22.06) po Mszy wieczornej odbêdzie siê spotkanie dla katechetów.
  7.We wtorek (23.06) spotkanie Parafialnej Rady Ekonomicznej (PRE)o godz. 18.45.
  8.W czwartek (25.06) o godz. 16.30 odprawimy Mszê œw. w intecji dzieci i m³o-

dzie¿y na zakoñczenie Roku Szkolnego. Od 16.00 okazja do spowiedzi.
  9.W czwartek (25.06), o godz. 18.00 odprawimy Mszê œw. w intencji cz³onków

¯ywego Ró¿añca oraz Apostolstwa Dobrej Œmierci. Po Mszy œw. odbêdzie siê
spotkanie ¯ywego Ró¿añca i Apostolstwa Dobrej Œmierci.

10.W pi¹tek, o godz. 17.30 odprawimy Drogê Krzy¿ow¹, polecaj¹c Bogu naszych zmar³-
³ych. Wypominki za zmar³ych przynosimy do zakrystii 20 min. przed nabo¿eñstwem.

11. Doros³ych zapraszamy do Sakramentu Pokuty i Pojednania codziennie pó³ godziny
przed Msz¹ œw. (w czwartki i soboty zawsze od 17.00). kap³ani nie bêd¹ spowiadaæ po
rozpoczêciu Mszy œw. W razie koniecznoœci ksi¹dz bêdzie do dyspozycji po Mszy œw.
Osoby s³abo s³ysz¹ce bêd¹ mog³y skorzystaæ z zamykanego konfesjona³u, który znajduje
siê przy kaplicy œw. Antoniego. Chêæ odbycia takiej spowiedzi prosimy zg³aszaæ kap³ano-
wi, który spowiada obok. W konfesjonale tym spowiadamy te¿ na siedz¹co.

12. W lipcu i sierpniu s¹ jeszcze wolne intencje mszalne. Intencje przyjmujemy
w Kancelarii Parafialnej. Równie¿ przyjmujemy intencje mszalne, które ka-
p³ani odprawi¹ w czasie urlopu w lipcu i sierpniu.

13.Wszystkich parafian „ma³ych i du¿ych”, zapraszamy na Katechezy Domowe. S¹
one dostêpne na naszej stronie internetowej (zak³adka-AKTUALNOŒCI).

14.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. Nie wiemy
jak d³ugo bêdziemy musieli funkcjonowaæ w takiej rzeczywistoœci. Dlatego poza apelem
o ³¹cznoœæ modlitewn¹,  jako Parafialna Rada Ekonomiczna,  czujemy siê w obowi¹zku
zaapelowaæ do Parafian o zatroszczenie siê o materialn¹ sferê funkcjonowania naszej
parafii. 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¿.Krzy¿a Œw. i MB Uzdrowienia Chorych:
42 1050 1214 1000 0023 1548 9068, tytu³ wp³aty: „darowizna na cele kultu religijnego”

15.Strona internetowa parafii jest nadawana z nowego serwera pod adresem:
tysiacleciedolne.pl

16.Dziêkujemy wszystkim osobom za s³u¿bê w naszej wspólnocie. Szczególne
podziêkowania dla Diakonii Porz¹dkowej oraz wszystkich osób, które sprz¹ta³y
koœció³. W przysz³¹ sobotê o godz.7.30 zapraszamy wszystkich chêtnych do sprz¹-
tania naszego koœcio³a. Bóg zap³aæ za zrozumienie i wszelkie ofiary przelewa-
ne na konto bankowe na utrzymanie naszej parafii.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   Wszystkie Msze œw. - online

PONIEDZIA£EK (22.06.2020 r.) - Dzieñ powszedni 
  7.00 1/w intencji kap³anów szczególnie z naszej parafii, dziêkuj¹c za dar kap³añ-

stwa, prosz¹c NSPJ o dar pobo¿noœci, gorliwoœci apostolskiej, œwiêtoœæ ¿ycia
i wytrwanie w mi³oœci Jezusowej

2/za + Antoniego oraz ++ przyjació³ i znajomych
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/w intencji czcicieli Œw. Rity

2/w intencji Bogdana i Salomei z ok. kol. r. œl., dziêkuj¹c za dar sakr. ma³¿eñstwa,
z proœb¹ o potrzebne ³aski, dary Ducha Œw. i Mi³osierdzie Bo¿e dla ca³ej rodziny

3/za + Danielê z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego

WTOREK (23.06.2020 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + ojca W³odzimierza, ++ dziadków: Annê i Micha³a oraz Mariê i Bazylego

2/do Trójcy Przenajœw. za wstaw.MB i œw. Ojca Pio w int.Aleksandra z ok. ur., dziêku-
j¹c za wszelkie ³aski, z proœb¹ o dalsze œwiat³o D. Œw. dla solenizanta i ca³ej rodziny

  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za + mê¿a Stanis³awa w 4 r. œm., + siostrê Irenê i + brata Stanis³awa

2/w intencji Gertrudy Skidan z ok. 91 r. ur. z podziêkowaniem za dotychcza-
sowe ³aski, z proœb¹ o Bo¿¹ opiekê, b³og. i zdrowie (Te Deum)

3/w intencji kap³anów szczególnie z naszej parafii, dziêkuj¹c za dar kap³añ-
stwa, prosz¹c NSPJ o dar pobo¿noœci, gorliwoœci apostolskiej, œwiêtoœæ ¿ycia
i wytrwanie w mi³oœci Jezusowej

18.45 - Modlitwa Uwielbienia

ŒRODA (24.06.2020 r.) - UROCZYSTOŒÆ NARODZENIA ŒW. JANA CHRZCICIELA
  7.00 1/za ++ rodziców: Jana i Alojzê Chor¹¿y oraz + brata Stanis³awa i wszystkich

++ z rodzin z obu stron
2/za + Barbarê w 5 r. œm.

  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za + mê¿a Kazimierza w kol. r. œm. i ++ z pokrewieñstwa

2/za ++ rodziców: Ró¿ê i Ludwika, ++ teœciów: Mariannê i Franciszka,
++ rodzeñstwo oraz + ziêcia Joachima

3/w intencji kap³anów szczególnie z naszej parafii, dziêkuj¹c za dar kap³añ-
stwa, prosz¹c NSPJ o dar pobo¿noœci, gorliwoœci apostolskiej, œwiêtoœæ ¿ycia
i wytrwanie w mi³oœci Jezusowej

CZWARTEK (25.06.2020 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/w intencji kap³anów szczególnie z naszej parafii, dziêkuj¹c za dar kap³añ-

stwa, prosz¹c NSPJ o dar pobo¿noœci, gorliwoœci apostolskiej, œwiêtoœæ ¿ycia
i wytrwanie w mi³oœci Jezusowej

2/za + Janinê Kortynê z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego
  7.30 - Ró¿aniec
16.30 - w intencji dzieci i m³odzie¿y na zakoñczenie roku szkolnego
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/w intencji cz³onków ¯ywego Ró¿añca oraz Apostolstwa Dobrej œmierci

2/w intencji Moniki i Tomasza prosz¹c o Bo¿e b³og. i œwiat³o Ducha Œw. na
czas obrony pracy magisterskiej

PI¥TEK (26.06.2020 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za ++ W³adys³awê i Zygmunta Brzezinka oraz dusze w czyœæcu cierpi¹ce

2/intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Droga Krzy¿owa  
18.00 1/za + Jacentego Jêdrusika w 7 r. œm. oraz ++ z rodziny Jêdrusik i Kœciuczyk

2/w intencji Anety i Wojciecha z ok. 16 r. œl., z podziêk. za otrzymane ³aski, z proœb¹
o zdrowie duszy i cia³a, dalsze Bo¿e b³og. oraz  opiekê Matki Bo¿ej i œw. Józefa

3/w intencji kap³anów szczególnie z naszej parafii, dziêkuj¹c za dar kap³añ-
stwa, prosz¹c NSPJ o dar pobo¿noœci, gorliwoœci apostolskiej, œwiêtoœæ ¿ycia
i wytrwanie w mi³oœci Jezusowej

SOBOTA (27.06.2020 r.) - Dzieñ powszedni
   6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/w int. ofiarodawców i budowniczych naszego koœcio³a oraz w int. ks. P. Furczyka

2/w intencji kap³anów szczególnie z naszej parafii, dziêkuj¹c za dar kap³añ-
stwa, prosz¹c NSPJ o dar pobo¿noœci, gorliwoœci apostolskiej, œwiêtoœæ ¿ycia
i wytrwanie w mi³oœci Jezusowej

15.00 - Œlub konkordatowy: Jakub Wardziñski - Joanna Molenda
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/za + Jana we wspomnienie urodzin

2/w intencji Marzeny i Bartosza Konopków w 10 r. œl., dziêkczynna za do-
tychczasowe ³aski, z proœb¹ o zdrowie i Bo¿¹ opiekê na dalsze wspólne lata

NIEDZIELA (28.06.2020 r.) - XIII NIEDZIELA ZWYK£A
(Po ka¿dej eucharystii odœpiewamy suplikacje)

  7.30 - w intencji kap³anów szczególnie z naszej parafii, dziêkuj¹c za dar kap³añ-
stwa, prosz¹c NSPJ o dar pobo¿noœci, gorliwoœci apostolskiej, œwiêtoœæ ¿ycia
i wytrwanie w mi³oœci Jezusowej

  9.30 - za ++ rodziców: Józefê i Nikodema Wiesio³ków, Józefê i Paw³a Jêdraków
oraz ++ z rodzin: Kaumuków, Pilarzów, Jêdraków i Wiesio³ków

11.00 - w intencji: Szymona Brychsy, Jana Szwedy w dniu przyjêcia sakramentu
Chrztu œw. oraz w intencji ich rodziców i rodziców chrzestnych

12.30 - w intencji Heleny z ok. 85 r. ur., z podziêk. za dotychczasowe ³aski, z proœb¹
o dalsze zdrowie, Bo¿¹ opiekê i b³og. dla solenizantki i rodziny (Te Deum)

16.30 - Nabo¿eñstwo czerwcowe do NSPJ
17.00 - do Opatrznoœci Bo¿ej z podziêk. za otrzymane dary, z proœb¹ o b³og.Bo¿e dla Regi-

ny i Tadeusza z ok. 23 r. œl. oraz potrzebne ³aski dla nich, ich bliskich i przyjació³
20.00 - w intencji Katarzyny i Paw³a o szczêœliwy powrót

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (21 czerwca 2020)

  1.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.W dzisiejsz¹ niedzielê kolekta na utrzymanie naszej parafii. W przysz³¹ nie-

dzielê (28.06) kolekta bêdzie przeznaczona na budowê cmentarza. Codzien-
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Migawki z ¿ycia naszej parafii

08.06. – O godz. 18.00 zosta³a odpra-
wiona Msza Œw. w intencji wszystkich
diakonii i grup parafialnych oraz ich ro-
dzin. Podczas homilii rozwa¿any by³ te-
mat: „O co w Eucharystii prosicie, sta-
nie siê wam, tylko wierzcie, ¿e otrzyma-
cie”. Jaka jest moja wiara? Czy przycho-
dz¹c na Eucharystiê i sk³adaj¹c na o³ta-
rzu swoje proœby naprawdê wierzê, ¿e
Bóg mnie wys³ucha? ¯ywy i œwiadomy
udzia³ w Eucharystii prowadzi do g³êbo-
kiej relacja z Jezusem, a tym samym do
przyjêcia Jego myœlenia, podejmowania
decyzji i postêpowania. Ks. Proboszcz
nawi¹zuj¹c do Ewangelii z dnia Mt 5, 1-
12 zwróci³ uwagê, ¿e b³ogos³awieñstwa
maj¹ nam pomóc w prawdziwym prze-
¿ywaniu wiary.

09.06. – O godz. 18.45 rozpoczê³a siê
modlitwa uwielbienia. Ks. Dawid przy-
gotowa³ pod rozwagê Psalm 91 oraz
Psalm 131. Po spontanicznej modlitwie
„zawierzenia” nast¹pi³o indywidualne
b³ogos³awieñstwo. Podczas modlitwy
bardzo mocno wybrzmia³y s³owa z Psal-
mów: „Ucieczko moja i Twierdzo, mój
Bo¿e…Uspokoi³em i uciszy³em moj¹ du-
szê…Z³o¿y³em nadziejê w Panu, teraz i
na wieki”.

Z³ó¿ nadziejê w Panu, oddaj i zawierz
Jezusowi siebie i ca³e swoje ¿ycie.
PrzyjdŸ i odpocznij w Nim, a On uciszy
i uspokoi Twoj¹ duszê, byœ móg³ w pe³ni
radowaæ siê Jego obecnoœci¹ – teraz i na
wieki!

W tym dniu w salce nr 1 odby³o siê rów-
nie¿ krótkie spotkanie organizacyjne Dia-
konii Liturgicznej z ks. Proboszczem.

10. 06. – Na Mszy Œw. o godz. 18.00
ks. Marek podczas homilii rozwa¿y³ te-
mat: „Najœwiêtsza Maryja Panna, Matka
i Mistrzyni ¿ycia duchowego”. Ks. Ma-
rek zwróci³ uwagê, ¿e na naszej drodze

pielgrzymowania Ÿród³em jest Euchary-
stia. Tam gdzie jest Jezus tam te¿ jest
Maryja, dlatego to Ona jest najdoskonal-
szym wzorem wiary, nadziei i zjednocze-
nia z Chrystusem. Ks. Marek podkreœli³
równie¿, ¿e Maryja jest Mistrzyni¹ w s³u-
chaniu i w gotowoœci wype³niania s³owa
Bo¿ego, dlatego od Niej winniœmy uczyæ
siê ¿ycia duchowego.

Po Eucharystii rozpoczê³o siê nabo¿eñ-
stwo do Matki Bo¿ej Uzdrowienia Cho-
rych z b³ogos³awieñstwem lourdzkim.

11.06. – Po Mszy Œw. o godz. 8.00 roz-
poczê³a siê procesja eucharystyczna
wokó³ koœcio³a, p

13.06. – Msz¹ Œw. o godz. 18.00 roz-
poczê³o siê Czuwanie Fatimskie. Ks.
Leszek podczas homilii rozwa¿y³ temat:
„Eucharystyczne Cia³o zrodzone z Dzie-
wicy Maryi”. Ks. Leszek zwróci³ uwa-
gê, ¿e tak jak aposto³owie, tak i my zo-
staliœmy wybrani do wype³niania misji
poprzez œwiadectwo swojego ¿ycia. W
pe³nieniu misji ma nam pomóc Maryja,
która jest wzorem przyjmowania i wy-
pe³niania woli Bo¿ej. Ks. Leszek podkre-
œli³ równie¿, ¿e Jezus, który narodzi³ siê
w Betlejem narodzi³ siê równie¿ w Wie-
czerniku ustanawiaj¹c Eucharystiê, i da-
j¹c nam swoje Cia³o, jako eucharystycz-
ny pokarm.

Po Eucharystii ks. Dawid poprowadzi³
modlitwê ró¿añcow¹ wraz z rozwa¿ania-
mi Tajemnic Radosnych. Po modlitwie
odby³a siê procesja z figur¹ Matki Bo¿ej
Fatimskiej wokó³ koœcio³a.

3

Bo¿ena S.
KONTA BANKOWE:
Na remont koœcio³a: Bank Œl¹ski - 42 1050 1214 1000 0023 1548 9068

z tytu³em wp³aty - „na cele kultu religijnego”

Na budowê cmentarza: PKO - 74 1020 2313 0000 3102 0189 6703
z tytu³em wp³aty - „budowa cmentarza”

Parafia p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a œw. i Matki Bo¿ej Uzdrowienia Chorych,
40-877 Katowice, ul. Mieszka I 6, tel. (32) 254 74 00

Strona www i      facebook:   tysiacleciedolne.pl
Wyszukiwanie zmar³ych na cmentarzu: katowice-tysiaclecia.artlookgallery.com

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

„Stwórcza Mi³oœæ Boga w Trójcy
Œwiêtej Jedynego”

By³ „czas”, gdy na œwiecie unosi³ siê
tylko Duch Bo¿y, który jest Mi³oœci¹,
który zawiera w sobie mo¿liwoœci stwór-
cze i odwieczny plan. Wszystko siê w tej
mi³oœci zawiera i z czasem nape³ni glob
i okr¹g ziemi. Wszystko to Mi³oœæ, któr¹
jest sam Bóg i poza ni¹ nie ma nic.

Mówimy bardzo po ludzku, na miarê
naszych pojêæ: „by³ czas”, „na pocz¹t-
ku”. W Bogu nie ma czasu i ¿adnych
nastêpstw: „przedtem”, „potem”, „by³o”,
„bêdzie”. W Bogu wszystko zawsze i
równoczeœnie  J e s t. W Bogu, w tym
absolutnym Bycie „nast¹pi³o„ upodoba-
nie w Mi³oœci, z której rodzi siê Syn
Bo¿y.

Jest to przedziwna Jednoœæ. Ca³¹ Mi-
³oœæ, jak¹ mia³ Ojciec, da³ Synowi, tak i¿
mi³oœæ Syna istotowo w niczym nie jest
mniejsza od Mi³oœci Ojcowskiej. „Ja i
Ojciec jedno jesteœmy” (J 10,30). Tak
doskona³a jednoœæ wymaga równej mi-
³oœci. W Trójcy Œwiêtej spotka³y siê rów-
ne Mi³oœci. Dlatego te¿ istnieje w Niej
niepowtarzalna Jednoœæ, bo ca³y Ojciec
udziela siê Synowi i ca³y Syn jest skiero-
wany ku Ojcu. Zwi¹zani s¹ wspólnym
Duchem, który jest Ich Mi³oœci¹, Œwiê-
tym Tchnieniem, pochodz¹cym od Ojca
i Syna.

Dot¹d by³ tylko Ojciec, Syn i Duch:
Ojciec, który odwiecznie rodzi Syna,
Syn, który jest zrodzony przez Ojca,
Duch, który od Ojca i Syna pochodzi.
By³o udzielanie siê Mi³oœci w najtajniej-
szych g³êbinach Trójcy Œwiêtej. I mog³a-
by istnieæ tylko ta wielka absolutna Mi-
³oœæ i nic poza ni¹. Ale mi³oœæ ma to do
siebie, ¿e z natury swej jest rozlewna,
pragn¹ca siê udzielaæ. Mi³oœæ promieniu-
je, wychodzi niejako z siebie, a przez to
wyjœcie - udziela mi³oœci i zawsze stano-
wi jakiœ akt Ojcostwa. Rozpoczyna siê
wiêc „³añcuch mi³oœci”, maj¹cy swój
pocz¹tek w g³êbiach Trójcy Œwiêtej i jak-
by przelewaj¹cy siê na zewn¹trz. To jest
w³aœnie stworzenie. „Uczyñmy œwiat…
uczyñmy cz³owieka…” to znaczy prze-
ka¿my cz¹stkê Naszej Mi³oœci. Przeka¿-
my j¹ istocie stworzonej na nasz obraz i
podobieñstwo, która by³aby zdolna przy-
j¹æ nasz¹ Mi³oœæ, uczestniczyæ w niej i
p³aciæ mi³oœci¹ za otrzyman¹ Mi³oœæ.

Jesteœmy wiêc z Mi³oœci i dla Mi³oœci.
Maria
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