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O NAUCE PRAWDY
Szczęśliwy ten, kogo prawda sama o

sobie poucza, nie poprzez przepływają-
ce głosy i obrazy, lecz przez istotę rze-
czy. Myśl i uczucie często nas zwodzą i
ukazują rzeczywistość niepełnie. Na cóż
to całe drążenie zagadek i niejasności,
kiedy na Sądzie nikt nas nie oskarży o
to, żeśmy czegoś nie rozumieli? Jakże to
niemądre, że zaniedbujemy rzeczy waż-
ne i konieczne, a pociągają nas zgubne i
błahe. Mamy oczy, a nie widzimy!

Po cóż nam się kłopotać o podziały i
rozróżnienia? Ten, do kogo przemawia
przedwieczne Słowo, uwalnia się od
wszelkich zawiłości. Wszystko pochodzi
od jednego Słowa i wszystko mówi o jed-
nym: to jest właśnie początek, który do
nas przemawia. Bez niego nikt nic nie
zrozumie i właściwie nie pojmie.

Im kto bardziej skupiony w sobie, a do
głębi przepojony prostotą, tym więcej,
tym wznioślejsze sprawy bez trudu poj-
muje, bo otwiera się na przyjęcie z góry
światła mądrości. Duch czysty, prosty i
wytrwały nie rozprasza się w zbędnej
krzątaninie, bo wszystko robi dla chwa-
ły Boga, a w głębi spoczywa bez żadnej
osobistej zachłanności. Cóż bardziej ci
przeszkadza i dręczy niż nieprzezwycię-
żony niepokój serca? Człowiek dobry i
pobożny najpierw uporządkuje swoje
wewnętrzne sprawy, zanim przejdzie do
działania na zewnątrz. Wtedy nie odcią-
gają go one ku pragnieniom zrodzonym
ze zgubnych skłonności, lecz sam skie-
rowuje je na szlachetniejszą płaszczyznę
rozumu. A któż dzielniej wojuje niż ten,
kto stara się pokonać samego siebie? To
winno być naszym zadaniem: pokonać

naprawdę samego siebie, stawać się co-
dziennie coraz mężniejszym, coraz lep-
szym w tej walce.

Do każdej doskonałości w życiu mie-
sza się coś niedoskonałego, a żadne do-
ciekanie nie jest wolne od cienia. Pokor-
ne poznanie siebie pewniej prowadzi do
Boga niż głębokie roztrząsania naukowe.
Wiedza i proste poznawanie świata nie
są naganne, bo są dobre same w sobie i
dane nam od Boga, lecz zawsze ważniej-
sze jest czyste sumienie i życie prawe.
Tymczasem ludzie częściej starają się o
wiedzę niż o dobre życie, dlatego błądzą
i tak mało albo wcale nie odnoszą we-
wnętrznej korzyści. Gdyby tak samo gor-
liwie przykładali się do wykorzenienia
wad i pielęgnowania dobra, jak do roz-
trząsania abstrakcyjnych zagadnień, nie
byłoby tyle zła i zbrodni na świecie. To
pewne, że w godzinie Sądu nie zapytają
nas, cośmy czytali, ale co robiliśmy; ani
czyśmy dobrze przemawiali, lecz czy
żyliśmy po Bożemu.

Bardzo szybko przemija chwała świa-
ta. Wielu tych, co mało troszczyli się o
służbę Bożą, tonie w niepewnej wiedzy
swego czasu. Wolą być wielcy niż pokor-
ni, dlatego giną razem ze swymi myśla-
mi. Prawdziwie wielki jest ten, kto ma w
sobie wielką miłość. Prawdziwie wielki
jest ten, kto w głębi czuje się mały i za
nic ma najwyższe godności. Prawdziwie
mądry jest ten, kto wszystko, co ziem-
skie, uważa za śmiecie, byleby Chrystu-
sa pozyskać. I prawdziwie uczony jest
ten, kto pełni wolę Boga, a własnej woli
się wyrzeka.

Tomasz a Kempis „O naśladowaniu Chrystusa”

KONTA BANKOWE:
Na remont kościoła: Bank Śląski - 42 1050 1214 1000 0023 1548 9068

z tytułem wpłaty - „na cele kultu religijnego”
Na budowę cmentarza: PKO - 74 1020 2313 0000 3102 0189 6703

z tytułem wpłaty - „budowa cmentarza”
Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża św. i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych,

40-877 Katowice, ul. Mieszka I 6, tel. (32) 254 74 00
Strona www i      facebook:   tysiacleciedolne.pl

Wyszukiwanie zmarłych na cmentarzu: katowice-tysiaclecia.artlookgallery.com

10.Naszych starszych i chorych parafian odwiedzimy z posługą sakr. w sobotę - 12 wrze-
śnia Zgłoszenia prosimy kierować do czwartku włącznie do kancelarii lub zakrystii.

11. W sobotę (12.05) wspominając dzień objawień Matki Bożej w Fatimie. Zapraszamy
wszystkich na CZUWANIE FATIMSKIE, które rozpoczniemy o godz. 12.00 Mszą św.
w intencji wszystkich czcicieli MB Fatimskiej. Homilia nt. Eucharystia - Stać przy Chry-
stusowym krzyżu jak Matka. Wszystkie prośby i podziękowania do Matki Bożej prosimy
składać do skarbony przy wejściu do kościoła.

12.Zbiórka ministrantów w sobotę (12.09)  - godz. 9.00. Zapraszamy chłopców,
którzy pragną służyć przy ołtarzu w czasie Mszy św. i nabożeństw.

13.Po wakacyjnej przerwie zapraszamy do czytania naszej gazetki parafialnej „Być bliżej”.
14.W przyszłą niedzielę (13.09) obchodzimy nasz Odpust Parafialny. Słowo Boże

odpustowe wygłosi do nas ks. Gerard Gulba. Sumę Odpustową odprawimy
o godz. 12.30.  Zaś Nieszpory Odpustowe,  odprawimy o godz. 16.30. W tym
dniu w naszym kościele można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunka-
mi: spowiedź sakramentalna, komunia św., modlitwa w intencjach Ojca św. brak
przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego oraz pobożne od-
wiedzenie kościoła i odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”. W ponie -
działek (14.09) o godz. 9.00 odprawimy Mszę św. na naszym Cmentarzu Pa-
rafialnym za wszystkich zmarłych z naszej wspólnoty parafialnej.

15.Terminarz uroczystości I Komunii dla Szkoły Podstawowej nr 58: I Komunia św.  12
września 2020 r., godz. 10.00; 8 września (wtorek), godz. 18.45 - I próba; 10 września
(czwartek), godz. 18.45-II próba; 11 września (piątek) godzina 18.45- spowiedź

16.Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej do Parafian. Dzięki odpowiedzialnej i ofiarnej
postawie naszej wspólnoty parafialnej, udało się przejść przez trudny okres spowodowany
przez pandemię bez większych problemów finansowych. Aktywna odpowiedź Parafian
na nasz Apel, pozwoliła na opłacenie wszystkich obligatoryjnych zobowiązań finanso-
wych Parafii - za co pragniemy wszystkim podziękować. Ograniczenie wpływu z ofiar
składanych podczas niedzielnych Mszy Św. wymusiło jednak konieczność spowolnienia
lub rezygnacji z niektórych zaplanowanych prac remontowych. Dlatego podtrzymujemy
apel Parafialnej Rady Ekonomicznej o dalsze wspieranie finansowe parafii poprzez wpła-
ty na konto. Dziękujemy za zrozumienie i liczymy na dalszą ofiarność.
Nr konta Parafii Podwyższenia Krzyża Św. i MB Uzdrowienia Chorych:
42 1050 1214 1000 0023 1548 9068, tytuł wpłaty: „darowizna na cele kultu religijnego”

17.Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Szczególne podzięk.
dla D.Porządkowej oraz wszystkich osób sprzątających kość.. W przyszłą sobotę o godz.7.30
zapraszamy wszystkich chętnych do sprzątania naszego kościoła. Bóg zapłać za zrozu-
mienie i wszelkie ofiary przelewane na konto bankowe na utrzymanie parafii.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (07 - 13 WRZESIEŃ 2020)
Msze św. online: w niedziele o 9.30 a w tygodniu o 18.00

PONIEDZIAŁEK (07.09.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za dusze w czyśćcu cierpiące (intencje ze skarbonki)

2/za ++ rodziców: Władysława i Władysławę Stój oraz + Helenę Marecką
  7.30 - Różaniec
18.00 - za ++ rodziców: Franciszkę i Józefa Kurzacz oraz ++ teściów
WTOREK (08.09.2020 r.) - ŚWIĘTO NARODZENIA NMP
  7.00 1/za + męża Mariana Stempnika w 3 r. śm.

2 za+męża Ryszarda Chromika i ++z rodz: Chromików,Nieszwieców i Przewoźnych
  7.30 - Różaniec
18.00 1/za ++ siostry:  Stanisławę,  Irenę i jej syna Leszka, ++ szwagrów: Tadeusza,

Edmunda, Franciszka, Wacława, z prośbą o radość życia wiecznego
2/w intencji Haliny z ok. 60 r. ur., dziekując Bogu za dar życia, zdrowie,

z prośbą o dalszą Bożą opiekę dla solenizantki i całej rodziny (Te Deum)
18.45 - I próba dzieci kom.
ŚRODA (09.09.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + Kazimierza Grabowskiego w 1 r. śm., (od córki Beaty z mężem)

2/za + mamę i babcię Annę w 1 r. śm. + męża Jerzego i ++ z rodziny z obu stron
  7.30 - Różaniec
18.00 1/za++rodz.: Zofię i Józefa Wilków, + męża Józefa Dudę i ++ dziadków: Froń i Wilk

2/do Trójcy Przenajśw. za wstaw. MB w int.Wojciecha z ok.kol.r.ur., dziękując za
dotychczasowe łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże oraz światło Ducha św. dla sole-
nizanta, całej rodziny i przyjaciół
Homilia: Najświętsza Maryja Panna, Matka pocieszenia

18.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych z błog. lourdzkim
CZWARTEK (10.09.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznegodla ++ Bolesława i Zofii

Maciejowskich oraz + siostry Filomeny
2/w intencji Ireny Nowak z ok. 75 r. ur., z podziękowaniem za dotychczasowe

łaski, z prośbą o Bożą opiekę, błog. i zdrowie
  7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/w intencji Ewy z ok. 60 r. ur. i Marty z ok. 20 r. ur., z podzięk. za otrzymane-

łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błog. na dalsze lata życia (Te Deum)
2/za + Adama Piec w kol. r. śm.

18.45 - II próba dzieci kom.
PIĄTEK (11.09.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + żonę Zofię Czenczek

2/za dusze w czyśćcu cierpiące
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo Drogi Światła
18.00 1/za + męża Jana Niedbałę w 10 r. śm., ++ rodziców, siostrę i brata Niedbałów

2/za + Arkadiusza Niemczyka w 2 r. śm. oraz ++ z rodziny: Niemczyk i Grudniok
18.45 - spowiedź dzieci kom.
SOBOTA (12.09.2020 r.) - UROCZ.NMP PIEKARSKIEJ, gł. patronki archidiecezji
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

  7.00 - za ++ rodz.: Halinę i Huberta oraz ++ dziadków: Gertrudę i Pawła, Barbarę i Jana
10.00 - I Komunia św. dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 58
12.00 - Czuwanie Fatimskie - wprowadzenie figury MB Fatimskiej

- w intencji czcicieli Matki Bożej Fatimskiej
Homilia: Eucharystia - Stać przy Chrystusowym krzyżu jak Matka

17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za + Gerarda Klimas w 5 r. śm.

2/za + Józefa Podsiada w kol. r. śm., Zdzisława Jarzynkę oraz ++ z rodziny Gąsiorów
NIEDZIELA (13.09.2020 r.) - UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA

PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚW.
  7.30 - w intencji Natalii z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie
  9.30 - za + Jerzego Stańczyka (od sąsiadów)
11.00 - w intencji Dolores z ok. 80 r. ur., z podziękowaniem za otrzymane łaski,

z prośbą o Bożą opiekę dla solenizantki i całej rodziny (Te Deum)
12.30 - Suma odpustowa: Za Parafian
16.30 - Nieszpory Odpustowe
17.00 - w intencji Bernarda Kalinowskiego z ok. 85 r. ur., dziękując za otrzymane

łaski, z prośbą o zdrowie i Bożą opiekę
20.00 - za ++ rodziców: Edmunda i Hildegardę Maciejewskich oraz + ojca Józefa Kolasę

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  (6 września 2020)
  1.Msze św - online, w niedzielę o godz. 9.30 a w tygodniu o godz. 18.00. Link na

transmisję z naszego kościoła znajdziemy na stronie internetowej i facebo-
oku: https://www.youtube.com/c/ParafiaTD

  2.Bóg zapłać za wszystkie ofiary materialne składane dzisiaj na potrzeby Archidiecezji.
Przy wyjściu z kościoła można odebrać deklarację na potrzeby naszego kościoła - na
prace remontowe - kolejne stacje Drogi Krzyżowej w kościele górnym oraz remont
schodów wyjściowych. Będzie je można złożyć w przyszłą niedzielę - 13 września.

  3.W naszym kościele mamy obowiązek noszenia maseczek. Zachęcamy by Komunię
św. przyjmować na rękę. Jak należy godnie przyjąć Ciało Pana Jezusa na rękę uka-
zują plakaty przy wejściu do kościoła oraz filmik na stronie internetowej.

  4.Prawnik dyżuruje we wtorek od godz. 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
  5.W środę (9.09), po Mszy św. wieczornej zapraszamy na nabożeństwo do Matki Bożej

Uzdrowienia Chorych z błogosławieństwem lourdzkim. Homilia nt. Najświętsza Ma-
ryja Panna, Matka Pocieszenia.. Czuwanie modlitewne zakończymy Apelem Jasnogór-
skim. Przy tablicy ogłoszeń, każdego dnia, można składać do skarbony podziękowania
i prośby, które będą odczytane w czasie nabożeństwa.

  6. Osoby, które pragną czytać Słowo Boże w czasie liturgii zapraszamy na spotkanie
Diakonii Litur gicznej w czwartek (10.09) o godz. 18.45 (Kaplica św. Józefa).

  7.W piątek, o godz. 17.30 odprawimy nabożeństwo Via lucis, czyli Drogi Światła.
Na nabożeństwo prosimy przynieść świece z okapnikiem.

  8.Spotkanie Duszpasterstwa Małżeństw odbędzie się w piątek (11.09) - godz. 19.30 - Msza
św. w kaplicy św. Józefa i spotkanie w sali JPII. Zapraszamy wszystkich małżonków
szukających wspólnoty – do wspólnej modlitwy, do dyskusji nad sprawami wiary i życia.

  9.Jesteś młodym człowiekiem? Chcesz pogłębiać swoją wiarę? Zapraszamy na
spotkania w ramach Ruchu Światło Życie w piątki o godz. 18.45.
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Czym s¹ odpusty parafialne i dlaczego je obchodzimy ?

Odpusty w parafiach obchodzone są
bardzo okazale, szczególnie widoczne
jest to w okresie wakacji, kiedy często
przy okazji uroczystości organizowane są
różnego rodzaju koncerty lub festyny.
Odpust parafialny to święto patronalne
kościoła parafialnego.

Pierwsze budowane kościoły przez
chrześcijan były to przede wszystkim
bazyliki i małe budynki, kościółki. Te
ostatnie wznoszono na grobach lub w
miejscach męczeńskiej śmierci chrześci-
jan. Z czasem małe pomniki “i ołtarze
stawały się budynkami kościelnymi.
Wybór miejsca nie był więc przypadko-
wy. Budowano kościoły w miejscach,
gdzie istniał kult świętych, zwłaszcza
męczenników. Dzięki temu kościoły
otrzymywały swoich świętych patronów.
Dzień nadania tytułu kościołowi stawał
się świętem kościoła i parafii.

Budowa nowego kościoła, a zwłaszcza
ołtarza wymagała posiadania relikwii ja-
kiegoś świętego. Święty, którego relikwie
zdobyto i umieszczono w ołtarzu w spo-
sób naturalny stawał się patronem kościo-
ła. Dzień, w którym wspominano w li-
turgii świętego patrona stał się świętem
kościoła i parafii której patronował.

W parafialne święto, oprócz uroczystej
Mszy św., organizowano procesje, przed-
stawienia obrazujące życie czczonego
świętego, urządzano wspólne zabawy i
uczty. W późniejszych wiekach uczest-
nictwo w święcie patrona kościoła dawa-
ło możliwość uzyskania odpustów. Wte-
dy też święto patronalne kościoła zaczę-
to nazywać odpustem parafialnym. Moż-
liwość uzyskania odpustów zmieniła cha-
rakter parafialnego święta. Podkreślano
konieczność pokuty i nawrócenia, waż-
ne miejsce zajmowała spowiedź.

Aktualnie odpusty  parafialne obcho-
dzone są bardzo uroczyście, ale także z
podkreśleniem duchowych przeżyć wier-
nych. Zachęca się do korzystania z sa-

kramentu pokuty, uczestnictwa we Mszy
św., procesji oraz innych modlitwach
dziękczynnych i błagalnych. Główna
Msza św. celebrowana w odpust ofiaro-
wana jest za wszystkich parafian. Zosta-
ła zachowana praktyka udzielania odpu-
stu związana z uczestnictwem w uroczy-
stościach parafialnych.

Odpust parafialny, czyli święto patro-
nalne kościoła parafialnego jest przede
wszystkim świętem wspólnoty wier-
nych tworzącej parafię. To szczególny
czas łaski i Bożego miłosierdzia. To
dzień, w którym każdy wierzący ma
okazję doświadczyć w sposób bardzo
konkretny łaski Bożej miłości, wyra-
żającej się w darze odpustu. Daje oka-
zję poznania świętego patrona parafii
i uwielbienia Boga za jego orędownic-
two i opiekę. Świętowanie odpustu
parafialnego przypomina także o po-
wołaniu do świętości każdego chrześci-
janina. BKK

Pielgrzymka do Piekar

W tym roku nie mogłam udać się do
Piekar Śląskich, by osobiście pokłonić się
Matce Bożej. Bardzo cieszyłam się jed-
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w maju:
Sumera Krzysztof, Tysiąclecia 19
Konarkowski Edyta, B.Chrobrego 9
Rodycz Aleksander, Tysiąclecia 1
Burczyk Józef, Piastów 9/160
Mesyasz Stanisław, Piastów 18
Praski Aleksander, Piastów 3
Dzieża Bogumił, Piastów 5
Dymek Stanisław, Tysiąclecia 41
Sajewicz Maria, Mieszka I 5
Soszalski Rajmund, Z.Czarnego 6
Dziopak Monika, B.Chrobrego 37
Łukasik Sławomir, Piastów 18
Tkacz Czesław, Piastów 9
Nalepa Łucja, Piastów 3
Kania Krystyna, Piastów 26
Gajewski Krzysztof, Piastów 9
Lipok Wanda, Tysiąclecia 21
Krzystanek Adela, Tysiąclecia 25
Kowalska-Mazelanik Irena, Piastów 26
Pepłowska Ingeborga, Piastów 11
w czerwcu:
Halemba Justyna, Tysiąclecia 1
Kleszcz-Gawlik Ewa, Z.Czarnego 6
Hoszek Magdalena, Tysiąclecia 19
Szimpel Krystyna, Mieszka I 5
Handy Jerzy, Piastów 24
Wiercimok Władysław, B.Chrobrego 9
Sroka Danuta, Tysiąclecia 19
Zelder Marian, Tysiąclecia 4
Dyga Elżbieta, Piastów 9

W ostatnich miesi¹cach odeszli do Pana:

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

Janeczko Julia, Z.Czarnego 9
Śpiewok Klaus, Piastów 24
Surmik Joanna, Piastów 16
Kołodziej Adela, Piastów 18
Zuber Irena, Z.Czarnego 10
w lipcu:
Hüebner Zofia, Tysiąclecia 13
Zackiewicz Bolesław, Piastów 3
Bojko Adam, Piastów 16
Cierzyński Mieczysław, B.Chrobrego 38
Dworaczek Jerzy, Piastów 24
w sierpniu:
Błażków Jan, Z.Czarnego 4
Puchniarski Olivier, B.Chrobrego 13
Kokosza Elżbieta, Tysiąclecia 47
Mitrowski Grzegorz, Mieszka I 15
Stańczyk Jerzy, Piastów 10
Szczepan Zofia, B.Chrobrego 2
Teodorczyk Joanna, Piastów 22
Szymański Andrzej, Piastów 9
Piosik Lidia, Z.Czarnego 10
Szmyrgałło Anna, Z.Czarnego 4

ne do najgłębszego zjednoczenia z Bo-
giem. To moment, aby z całą odpowie-
dzialnością, jako Rodzice subtelnie to-
warzyszyć w pierwszych krokach dziec-
ka na nowej duchowej drodze.

Czy zadbam o wspólną modlitwę
z dzieckiem?

Czy jako rodzic zadbam o to, aby moje
dziecko uczestniczyło regularnie
w Mszy św.?

Czy zadbam o regularną spowiedź
mojego dziecka?

Czy zadbam o to, aby moje dziecko
uczestniczyło w lekcji religii, nie trak-
tując jej jako kolejnego przedmiotu do
zaliczenia, ale jako pomoc w poznaniu
Boga i zgłębianiu wiary?

Czy pomogę mojemu dziecku, aby
Pierwsza Komunia Święta była począt-
kiem pełnego udziału w życiu Kościo-
ła? Bożena S.
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Obawy przed przyjêciem
Komunii Œwiêtej od Nadzwy-
czajnego Szafarza

Ostatnio w  naszym życiu pojawiło się
wiele zmian, na które nie mamy wpły-
wu, ale żeby zadbać o dobro, a przede
wszystkim o zdrowie innych, przystoso-
wujemy się do nich. Przyjmowanie Pana
Jezusa do naszego serca powinno się
odbywać zgodnie z prośbami naszych
Księży – na rękę i zachowując odpowied-
ni odstęp, tak żeby osoba, stojąca przed
nami w kolejce mogła na spokojnie i bez
pośpiechu przystąpić do sakramentu. Ko-
munia Święta przyjęta z rąk księdza lub
szafarza nadzwyczajnego ma takie samo
znaczenie, bo najważniejsze jest godne
jej przyjęcie, a nie sama osoba, która jej
udziela. Niektórzy wolą przyjąć Komu-
nię z rąk księdza, ale na pytanie z czego
wynika ich zachowanie nie potrafią jed-
noznacznie odpowiedzieć. Najczęściej
powtarzają się stwierdzenia: „od księdza
lepsza”, „nadzwyczajny szafarz jest
mniej godny”, „nadzwyczajny szafarz
jest moim znajomym i się wstydzę”. Kon-
ferencja Episkopatu Polski 2 maja 1990
r. „określiła warunki, według których bi-
skupi diecezjalni w Polsce mogą zasto-
sować kan. 910 i 230 KPK, czyli powo-
łać nadzwyczajnych szafarzy Komunii
św.”. Nadzwyczajny szafarz, spełniając
swą funkcję, nie przestaje być człowie-
kiem świeckim. Spełnia on swoją misję
na mocy sakramentów chrztu i bierzmo-
wania, z upoważnienia biskupa. Nie
może to być przypadkowa osoba, a peł-
nienie funkcji szafarza nie jest łatwe.
Każdy z nich musi wyróżniać się żywą
wiarą i spełniać tę posługę świadomie, z
całym oddaniem i pilnie. Nie można po-
wierzyć takiego zadania wiernemu, któ-
rego życie nie jest przykładne, bo np. żyje
w kontrakcie cywilnym lub jest uzależ-
niony. Nadzwyczajni szafarze to napraw-
dę osoby nadzwyczajne, które poświę-

cają swój czas prywatny, aby bezpłatnie
i bezinteresownie służyć innym. Nadzwy-
czajny szafarz Komunii Świętej to posłu-
ga liturgiczna odpowiadająca na rzeczy-
wiste potrzeby wiernych, ustanowiona
przede wszystkim z myślą o chorych oraz
o zgromadzeniach liturgicznych, podczas
których bardzo liczni wierni pragną przy-
jąć Komunię. Dlatego bardzo zasmucił
mnie fakt, kiedy usłyszałam, że podczas
niesienia Pana Jezusa do chorych ludzie,
którzy widzą księdza bez wahania potra-
fią się przeżegnać i przyklęknąć, ale je-
śli z Komunią w ciszy i w modlitewnym
skupieniu idzie szafarz to nikt już nie
wykona tych gestów. Przecież to nie
przed człowiekiem klękamy i się żegna-
my, tylko przed Panem Jezusem…

Chciałabym bardzo podziękować
wszystkim osobom posługującym w
naszej parafii, w szczególności wszyst-
kim nadzwyczajnym szafarzom –
niech Bóg Was błogosławi i udziela
Wam wielu łask, żebyście codziennie
znajdywali siły i sens w swojej posłu-
dze. J.Z.

Czekam na Ciebie Jezu...

Maj kojarzy nam się z nabożeństwami
majowymi oraz z uroczystością Pierwszej

Komunii Świętej. W tym roku było ina-
czej. Z powodu pandemii w świątyniach
majowe niedziele przeżywane były bez
dzieci pierwszokomunijnych. Jednak na-
leżałoby się zastanowić nad tym, czy tych
dzieci bez zewnętrznej otoczki (stroju,
wierszyków, zaproszonych gości, prezen-
tów) pomimo wszystko nie powinno być
w kościele? Czy spotkanie z Jezusem
Eucharystycznym ma być jednorazowym
epizodem dla dziecka?

Droga Mamo, drogi Tato! Jeśli pra-
gniesz dla swojego dziecka szczęśliwe-
go życia pomóż mu w tej drodze. A naj-
szczęśliwszą z dróg, to DROGA z Chry-
stusem. Pomóż odkrywać dziecku świat
prawdy, a PRAWDĄ jest Chrystus. Sam
Jezus o sobie powiedział: „Ja jestem
drogą i prawdą i życiem” (J 14, 6). Nie
można skupić się tylko i wyłącznie na
przygotowaniu dziecka do Pierwszej
Komunii Świętej, i mówieniu mu o ocze-
kiwaniu na Chrystusa jako na „gościa”.
Gość przychodzi w odwiedziny, a póź-
niej odchodzi. A przecież Chrystus, któ-
ry przychodzi w dniu Pierwszej Komu-
nii Świętej jest wprawdzie Gościem, ale
nie tylko na chwilę.

Jezus przychodzi i pragnie być z nami
na zawsze. Może warto bardziej skoncen-
trować się na przygotowaniu dziecka do
udziału we Mszy św. I tu drodzy Rodzi-
ce musicie zrozumieć, że żaden ksiądz,
katecheta czy nauczyciel nie zrobi tego
za was. Nawet jeśli byłby to najwspanial-
szy wykład na lekcji religii. Tylko przy-
kład rodziców i doświadczenie przeży-
wania Eucharystii może nauczyć dziec-
ko prawdziwej miłości do Jezusa oraz bu-
dowania z Nim serdecznej relacji. Dla-
tego, jeśli nie udało się Wam odpowied-
nio przygotować waszego dziecka do
spotkania z Jezusem, to warto zadbać o
to, aby Pierwsza Komunia Święta nie
była końcem, ale początkiem pięknej, ro-
dzinnej przygody z Jezusem. Pamiętaj-
my, że dziecko przystępując do Pierw-
szej Komunii Świętej zostaje dopuszczo

nak, że mogę odbyć pielgrzymkę wirtu-
alną. Dzięki transmisji telewizyjnej mo-
głam uczestniczyć w uroczystej Eucha-
rystii. Byłam wdzięczna pątniczkom, któ-
re uczestniczyły osobiście w uroczysto-
ściach w Bazylice piekarskiej za stwo-
rzenie takiej atmosfery, że poczułam się
współuczestniczką tego spotkania. Z
wielką uwagą wysłuchałam homilii wy-
głoszonej do wszystkich kobiet przez ar-
cybiskupa Jana Romea Pawłowskiego
pracownika Sekretariatu Stanu Stolicy
Apostolskiej.

Homilia poświęcona była RODZINIE.
Przestrzegał przed współczesnymi siła-
mi, które chcą ją zniszczyć. Apelował o
jej ochronę i dbałość o to, by była zdro-
wa i silna. Abp Pawłowski stwierdził, że
mówiąc „rodzina” ma na myśli zarówno
małżeński związek kobiety i mężczyzny
oraz ich potomstwo, ale także dziadków
oraz wnuków i prawnuków.  Polską tra-
dycją było, że istniała rodzina wielopo-
koleniowa, że młodzi i starsi mieszkali
razem, tworzyli wspólnotę, gdzie nie tyl-
ko przychodziło się spać czy zjeść, ale
gdzie się uczyło życia, słuchało życiowe-
go doświadczenia, gdzie się czuło kocha-
nym i chcianym, gdzie się widziało pięk-
no starości, a płacz za umierającym
dziadkiem z gromnicą w ręku przeplatał
się z kwileniem niemowlaka, co się do-
piero narodził. To jest ludzkie, normal-
ne, nieodczłowieczone.

Zaapelował o szacunek i miłość do
dziadków i ofiarowanie im czasu. „Jak
dasz czas, to odkryjesz inny wymiar, inny
czas twojego życia, zobaczysz, że za-
czniesz żyć pełniej, radośniej, że twoje
życie stanie się błogosławione, z sensem,
poukładane, że będziesz umiał wybierać
to, co najlepsze?(…).  Czas ludzkiego
życia odmierza się miłością”.

Na zakończenie zwrócił się do pątni-
czek: „Chciejcie być nam, wszędzie
gdzie jesteście, odblaskiem Najświętszej
z Matek”. D.M.
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