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Tegoroczne obchody odpustowe naszej
parafii przeżywamy w czasie pandemii
koronawirusa. Nie ukrywamy, że ta sy-
tuacja  wywołuje wśród nas niepokój i
lęk.  Z pewnością słyszeliśmy, a może
nawet spotkaliśmy się z ludźmi, których
dotknęła ta choroba. W takich okolicz-
nościach trudno nam przezwyciężyć
strach i obawę o zdrowie swoje i naszych
bliskich. Nadal też nie wiemy jak długo
będziemy walczyć z koronawirusem i czy
wystarczy nam sił, aby go pokonać. Trze-
ba zatem w tej trudnej sytuacji zaufać
Panu Bogu, który daje nam ludzi świę-
tych, by wspierali nas w walce z chorobą
oraz uczyli poświęcenia się tym, których
doświadczyło cierpienie. Takim wzorem
na dzisiejszą walkę z pandemią jest nie-
wątpliwie miłości i wiara płynąca z Krzy-
ża Zbawiciela w każdej chwili naszego
życia.  Patrząc na cierpiącego Chrystusa
dziękujemy Bogu za jego miłosierdzie.

Jednak sam podziw i postawa wdzięcz-
ności nie wystarczają do tego, aby pójść
jego śladami. Potrzeba czegoś więcej, a
mianowicie entuzjazmu i chęci czynie-
nia dobra w swoim środowisku życia. Kto
raz doświadczył miłości Boga i innych
ludzi, ten z pewnością ruszy w jego ślady,
znajdując wokół siebie tysiące możliwo-
ści do czynienia dobra.

Patrząc na nasze zmartwienia i obawy,
Krzyż dodaje nam odwagi i pokazuje, że
w najtrudniejszych chwilach życia mo-
żemy być razem, możemy sobie poma-
gać, wspierać się nawzajem, jeden dru-
giego podnosić na duchu, wlewać w ser-
ca nadzieję na szybkie opanowanie pan-

demii. Możemy też dziękować i nie usta-
wać w modlitwie za potrzebujących i szu-
kających w swoim życiu Jezusa.

Z okazji Uroczystości
Odpustowych

pragniemy złożyć wszystkim
naszym Parafianom, Gościom,

Sympatykom, Internautom
i Dobrodziejom Parafii

jak najserdeczniejsze życzenia.
Prosimy Dobrego i Miłosiernego
Boga o potrzebne łaski, zdrowie
i pogodę ducha na każdy dzień.
Niech uwrażliwia nasze serca
na potrzebę służenia bliźnim

i czynienie miłosierdzia
względem ubogich i cierpiących.
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  5.We wtorek (15.09) o godz. 18.45, w sali JP2, odbędzie się spotkanie Parafialnej
Rady Duszpasterskiej (PRD).

  6.W piątek (III piątek miesiąca) zapraszamy na Mszę św. w intencji czcicieli Miłosierdzia
Bożego, którą odprawimy o godz. 18.00. Podczas Eucharystii rozważymy homilię nt.
Łamany chleb jest pokarmem nieśmiertelności. O godz. 17.30 w czasie nabożeństwa
odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji dusz czyśćcowych. Wypominki
za zmarłych przynosimy do zakrystii 20 minut przed nabożeństwem. Na zakończenie
będzie można ucałować relikwie św. Faustyny.

  7.Psycholog dyżuruje w piątek od godz. 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
  8.Jesteś młodym człowiekiem? Chcesz pogłębiać swoją wiarę? Zapraszamy na

spotkania w ramach Ruchu Światło Życie w piątki o godz. 18.45.
  9.Zbiórka ministrantów w soboty - godz. 9.00. Zapraszamy chłopców, którzy pragną

służyć przy ołtarzu w czasie Mszy św. i nabożeństw.
10.W niedzielę (20.09) wspólnota na O. Witosa obchodzi Odpust Parafialny ku czci Pod-

wyższenia Krzyża św. Suma Odpustowa o godz. 11.30, Nieszpory o godz. 15.30.
11.Terminarz uroczystości I Komunii dla Szkoły Podstawowej nr 66:

I Komunia św.  19 września 2020 r., godz. 10.00
14 września (poniedziałek), godz. 18.30 - I próba
16 września (środa), godz. 18.30 - II próba
18 września (piątek), godz. 18.45 - spowiedź

12.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”

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

Redakcja „Być bliżej”



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (14 - 20 WRZESIEŃ 2020)
PONIEDZIAŁEK (14.09.2020 r.) - ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚW.
  7.00 1/za + męża i ojca Henryka Galaszika, ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron

oraz ++ Luizę i Huberta Siedlaczek
2/w intencji wnuka Marcina, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą

o błog. Boże, światło Ducha św. i opiekę Matki Bożej
  7.30 - Różaniec
  9.00 - za wszystkich  zmarłych z naszej wspólnoty parafialnej (Msza na cmentarzu)
18.00 - za + męża Stanisława oraz jego ++ rodziców, prosząc o łaskę zbawienia
18.30 - I próba dzieci kom.
WTOREK (15.09.2020 r.) - Wspomnienie NMP Bolesnej
  7.00 1/do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski dla syna Krzysz-

tofa z ok. 55 r. ur., z prośbą o dalszą opiekę dla niego i całej rodziny
2/w intencji Krystyny Drabczyk z ok. 79 r. ur., dziękując za dotychczasowe

łaski, z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej
  7.30 - Różaniec
18.00 1/z podzięk za otrzymane łaski, dar miłości i rodzicielstwa, z prośbą o zdrowie, nieust.

op. MB i światło D.św. we wszystkich poczynaniach dla Agaty i Oskara z ok. ur.
2/za ++Teklę i Józefa Kozok, ++ dziadk. i babcie Respondek i Kozok,++ z tych rodzin

ŚRODA (16.09.2020 r.) - Wspom. św. męcz. Korneliusza, pap. i Cypriana, bpa
  7.00 1/za + Tadeusza Misiaka w kol. r. śm. oraz ++ rodziców, teściów i rodzeń-

stwo: Jolantę, Krystynę i Erwina
2/za + matkę Elżbietę Kokosza oraz + ojca Stanisława

  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za + męża Kazimierza Gazdę w kol. r. śm., ++ rodziców i krewnych z obu stron

2/za ++ rodz: Józefę i Władysława, + męża Józefa,++ rodzeń: Mariannę i Stanisława
18.30 - II próba dzieci kom.
CZWARTEK (17.09.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/w kol. r. śm matki Heleny, ojca Stanisława, teściów: Marii i Zygmunta, ich rodziców

i rodzeństwo oraz krewnych z rodzin: Jaroń, Kocot, z prośbą o darowanie win i kar
2/z prośbą o Boże Miłosierdzie dla + Franciszka Śmiałka w kol. r. śm.

  7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za + ojca Jakuba w kol. r. śm. oraz jego ++ rodziców i rodzeństwo

2/za + męża Andrzeja Graniewskiego w 5 r. śm., ++ siostry Stanisławę i Wie-
sławę, ++ szwagrów: Aleksandra, Bogdana i Krzysztofa

PIĄTEK (18.09.2020 r.) - ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, zak., patrona Polski
  7.00 1/za + brata Andrzeja Wilka z prośbą o radość nieba

2/za ++ Stefanię i Andrzeja Liburskich, Magdalenę i Józefa Balceraków
oraz ++ Martę Petkowską i Mieczysława Liburskiego

  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego  
18.00 1/w intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego

2/za + męża Rudolfa Wojciechowskiego w 10 r. śm., ++ rodziców, teściów
i rodzeństwo z obu stron
Homilia: Łamany chleb jest pokarmem nieśmiertelności

18.45 - spowiedź dzieci kom.
SOBOTA (19.09.2020 r.) - Dzień powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 - za + ojca Henryka Biskupa w kol. r.śm., + matkę Jadwigę, + ciocię Klotyldę

oraz ++ z rodzin z obu stron
10.00 - I Komunia św. dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 66
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za ++ Stanisława, Marcina, Ryszarda, + dziadka Stanisława oraz + Paulinę Dzięgie-

lewskich, ++ Matyldę i Ludwika Wolnych i dusze w czyśćcu cierpiące
2/za + męża Edwarda Majewskiego w 25 r. śm. oraz ++ z rodzin: Majew-

skich, Wróblów, Kukuczków i + siostrę Władysławę Bryl
NIEDZIELA (20.09.2020 r.) - XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
  7.30 - w intencji Anny i Jana z ok. kol. r. śl., z podziękowaniem za otrzymane

łaski, z prośbą o dalszą Bożą opiekę dla całej rodziny
  9.30 - w intencji Władysława z ok. 90 r. ur., żony Zyty oraz córek z rodzinami,

z prośbą o dary Ducha św. i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy
11.00 - w intencji Bożeny i Grzegorza Głód z ok. 15 r. śl., z podziękowaniem za

otrzymane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę
12.30 - w int.Jerzego Lebka w 80r.ur.,jego współmałżonki Ireny z ok. ich 55r.śl. z podzięk.za

dotychczasowe łaski, z prośbą o B.błog. dla jubilatów, córki i syna z rodzinami (TD)
17.00 - w intencji Anny i Jana Cofała z ok. ur., z prośbą o dary Ducha św., B.opiekę i błog.
20.00 - w intencji Anny i Zdzisława z ok. 60 r. śl. z podziękowaniem za szczęśliwie

przeżyte lata z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę Matki Bożej
Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE (13 września 2020)
  1.W dzisiejszą niedzielę (13.09) obchodzimy Odpust Parafialny ku czci Podwyższenia Krzyża

św. Słowo Boże odpustowe głosi do nas ks. Gerard Gulba. Sumę Odpustową odpra-
wimy o godz. 12.30.  Zaś Nieszpory Odpustowe, odprawimy o godz. 16.30. W tym
dniu w naszym kościele można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami: spo-
wiedź sakramentalna, komunia św., modlitwa w intencjach Ojca św. brak przywiązania do
jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego oraz pobożne odwiedzenie kościoła i od-
mówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”. W poniedziałek (14.09) o godz. 9.00 odpra-
wimy Mszę św. na naszym Cmentarzu Parafialnym za wszystkich zmarłych z na-
szej wspólnoty parafialnej.

  2.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

  3.Bóg zapłać za wszystkie ofiary materialne i kopertowe składane dzisiaj na
potrzeby naszego kościoła - na prace remontowe - kolejne stacje Drogi Krzy-
żowej w kościele górnym oraz remont schodów wyjściowych. W przyszłą nie-
dzielę kolekta na Wydział Teologicny UŚ.

  4.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.
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Dzielę się myślami zawartymi w wybranych przemówieniach, kazaniach i kon-
ferencjach Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

„Ojcze wszystkich ludów
i narodów”
„Ojcze nasz!” Nie tylko „mój”, ale

„nasz”. Chrystus w ten sposób chciał nas
ustawić wobec wielkiej Rodziny ludzkiej,
wobec miliardów ludzi i pokoleń, o któ-
rych często mówiono, że są „jak piasek
na brzegu morskim”.

Jestem w tym piasku ziarenkiem. Trud-
no uchwycić i wziąć w rękę tylko jedno
ziarenko, położyć na dłoni i przyjrzeć mu
się, Jesteśmy czymś tak nikłym i uwią-
zanym z innymi, że widać nas dopiero w
zespole. Trzeba wielu ziarenek, aby nas
zauważono.

Słusznie więc człowiek woła „Ojcze
nasz”, bo dopiero wtedy może być do-
strzeżony. Bóg Ojciec swym wnikliwym
i ojcowskim okiem doskonale rozróżnia
ziarenka, jednego człowieka od drugie-
go. Tylko On może to uczynić.

Gdy Chrystus uczył nas wołać do Ojca
wszystkich ludzi, kazał nam wołać z całą
gromadą ludzką. My jednak bardzo czę-
sto indywidualizujemy. Nawet gdy mo-
dlimy się „Ojcze nasz”, myślimy o swo-
ich sprawach, drobiazgach, kłopotach.
Zawsze wtedy modlimy się indywidual-
nie. Powinniśmy jednak myśleć społecz-
nie, gromadnie. Apostolska modlitwa jest
zawsze społeczna.

Kościół wychowuje nas, gdy zespala
nas w rodzinie domowej i wiąże przez
potrzebę wzajemnego uczucia i przywią-
zania, przyjaźni i miłości. Tak związani
w rodzinie domowej uczymy się szersze-
go widzenia na świat. Bóg chce wyzwo-
lić nas z naszego małego świata, rozsze-
rzyć nam serce i perspektywy i pokazać
nam wszystkich ludzi. Chrystus, Syn
Ojca narodów i całej rodziny ludzkiej,
pragnie uniwersalności. Nauczywszy nas
kochać rodzinnie i po przyjacielsku, pra-
gnie wprowadzić nas na szersze drogi,
nauczyć miłości powszechnej. Tego wy-

maga kultura osoby.
Inaczej człowiek myśli, gdy ma przed

oczyma wąski świat, a inaczej gdy ten
świat się rozszerzy. Wtedy rozszerza się
umysł, wola i serce, jest już obywatelem
świata.

Chodzi o to, abyśmy wołając w modli-
twie „Ojcze nasz” stanęli w obliczu ca-
łej Rodziny ludzkiej, uświadomiwszy
sobie związek ze wszystkimi ludźmi
przez miłość, zapragnęli, by cała rodzi-
na ludzka wołała w niebo: „Ojcze nasz!”.
Ojcze białych, czarnych i żółtych, miłych
i niemiłych.

Skoro chrześcijanie powtarzają te dwa
słowa „Ojcze nasz” bardzo często, to
konsekwentnie powinni by wyciągnąć z
tego wszystkie wnioski i poszerzać po-
jemność swojej miłości. Bardzo trzeba się
o to starać. „Ojcze nasz” to modlitwa
bardzo społeczna i apostolska. Przez taką
modlitwę Chrystus przygotowywał swo-
ich uczniów do postawy i pracy apostol-
skiej. A potem posłał ich na cały świat:
„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”,
klasy i warstwy społeczne: tych co mi-
łują i tych, którzy wam źle czynią, tych
co pokazują wam serce, i tych co poka-
zują wam język.

Czy już umiemy odmawiać „Ojcze
nasz?” Maria

Wspólnota Anonimowych Seksoholi-
ków w Polsce pomagająca wychodzić
z uzależnień seksualnych proponuje w
ramach programu 12 kroków możli-
wość organizacji spotkania dla osób
uzależnionych. Przesyłamy dane kon-
taktowe e-mail: kip@sa.org.pl oraz
numery telefonów: 504 037 351 lub
604 960 393, z których można skorzy-
stać zapraszając członków wspólnoty
na spotkanie lub przekazać je osobom
potrzebującym pomocy.
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Kindersztuba albo rzecz o przychodzeniu w porê
Asertywność w ostatnich czasach świę-

ci tryumfy. Uczone głowy podpowiadają,
jak wylać na zewnątrz swoje emocje,
uczucia, określić granice; ale najczęściej
ten wylew dokonuje się z pustych dzba-
nów. Wszystko mi wolno, nie wolno mnie
ograniczać. Sobiepaństwo rozwija się jak
rozmaryn.

Nurt poczucia własnej wartości wlewa
się szeroko i do Kościoła. Nie jest to by-
najmniej poczucie Dziecięctwa Bożego,
a raczej wyznaczanie gra-
nicy, jak daleko mogę na-
rzucić swoje rewelacyjne
dywagacje  przeciwko
temu co chce od nas Bóg.

Rzecz dotyczy punktual-
nego przychodzenia na
Msze Św.

Jezus zaprasza nas na
ucztę, podaje jej czas i
miejsce. Jak ważne jest to
przekaz  dowiadujemy się
z lektury dwóch przypo-
wieści zamieszczonych w
Ewangelii św. Mateusza
(Przypowieść o uczcie kró-
lewskiej Mt 22) i św. Łuka-
sza (Przypowieść o uczcie
Łk 14, 15-24). Nie będę
przytaczał ich treści, a po-
zwolę sobie zaprosić do lektury indywi-
dualnej. Jedno co z nich wynika to spra-
wa obecności. Pozwalamy sobie mnie-
mać o naszym wybraństwie, nie dopusz-
czając myśli, że inni mogą nas wyprze-
dzić, a my ich nie docenialiśmy.  Druga
bardzo ważna sprawa to zachowanie.
Właśnie na ucztę mamy przybyć właści-
wie odziani w szaty weselne, ale to ozna-
cza również nasze przybycie w czasie,
kiedy uczta się zaczyna. Można by skwi-
tować to słowami „kto ma uszy, niech
słucha”.

Sporo lat temu, będąc jeszcze dziec-
kiem, słyszałem takie uwagi: „O N.N.

znowu idzie dzisiaj księdza rozebrać”.
Oczywiście dotyczyło to przychodzenia
na Mszę Św. nierzadko po kazaniu. Kie-
dyś sporadyczny sarkazm, dzisiaj co-
dzienność. W jednej z parafii, którą dane
mi było obserwować przez wiele lat,
przedsionek po wieżą był pełen, a na
schodach do kościoła brakowało miejsca.
Wszystko zapełniało się do kazania.
Czyżby dla nas był wzorem Putin, po-
zwalający sobie na godzinne i więcej po-

ślizgi w przychodzeniu
na spotkanie. Przecież
jest to lekceważenie, go-
spodarza i współbiesiad-
ników, sami chcemy, aby
nas szanowano (stąd ta
cała asertywność), ale już
my niekoniecznie. Jakoś
nie przyjdzie nam do gło-
wy, że swoim postępowa-
niem stawiamy się na
równi z szatanem kuszą-
cym Jezusa na pustyni.
Domagamy się w bez-
czelny sposób wymusić
na Jezusie miłosierdzie,
przebaczenie, na koniec
zrozumienie, że nasze
Jego lekceważenie to w
zasadzie nic nie znaczy.

Aż tak czasami uszami wyobraźni słyszę
taki dialog:

„Jezus – Nie przychodziłeś na czas, kie-
dy na ciebie czekałem.

Dusza – No co ty, Jezusie, ale w końcu
przyszedłem, musisz mi to puścić w nie-
pamięć.”Monty Python by się nie po-
wstydził.

I na koniec, taka refleksja: Najczęściej
słyszę to, gdy mowa o niewyobrażalnym
cierpieniu i zagładzie - „Gdzie był Bóg?”,
pytają zimni, letni, gorący, a najgłośniej
niewierzący, a może Bóg chciałby odpo-
wiedzieć „no co ty, przecież przed Ewan-
gelią zdążyłem”. Beder



Kwadrans mi³oœci,
czyli rachunek sumienia
wed³ug œw. Ignacego Loyoli

Rachunek sumienia kojarzy się nam z
bilansem dobrych uczynków oraz grze-
chów, które popełniliśmy. Dokonujemy
go najczęściej przed przystąpieniem do
sakramentu Spowiedzi Świętej. Jednak
Święty Ignacy z Loyoli proponuje prak-
tykę codziennego rachunku sumienia,
który jest modlitwą. Trwa tylko  15min
,a bardzo porządkuje świat wewnętrzny
w nas( emocje oraz myśli).

Ignacjański rachunek sumienia rozpo-
czynamy znakiem krzyża

1. Podziękować Bogu, naszemu Panu
za otrzymane dobrodziejstwa - stanąć
w Bożej obecności i zobaczyć wszystkie
dobrodziejstwa, którymi obdarzył mnie
dziś Pan. Ten punkt polega na odszuki-
waniu „śladów Bożej obecności” w mo-
jej codzienności. Dziękujemy od  rzeczy
najprostszych np.  zaśniadanie przez
ogromne łaski, np. życie. Wyższą szkołą
jest dziękowanie za to, czego nie rozu-
miem oraz za rzeczy trudne. Wdzięcz-
ność ma przeniknąć całe moje serce i
umysł.

2. Prośba, by Pan i Stwórca  dał mi
łaskę poznania grzechów i siłę do po-
rzucenia ich.

Mówiąc obrazowo: to tak, jakby ktoś
w ciemnym pokoju zapalił światło i po-
kazał mi nad czym mam pracować, albo
jaki owoc przyniosło moje konkretne za-
chowanie. Ten punkt inicjuje Pan Bóg,
który pragnie nam to pokazać, a my cier-
pliwie oczekujmy.

3. Przegląd  dnia- zastanawiam się,
jakie wydarzenie, albo czyjeś słowo
najbardziej mnie ucieszyło oraz co
było dla mnie najtrudniejsze.

( zastanawiamy się nad tym,  przecho-
dząc w myślach po kolei pory dnia np.
od wstania z łóżka do śniadania, od śnia-

dania, do wyjścia do pracy, od powrotu z
pracy do obiadu itd, albo godzina po go-
dzinie). Rozważamy, jakie uczucia oraz
myśli nam wtedy towarzyszyły.

4. Prosić Pana Boga naszego o prze-
baczenie win - prosimy, by Bóg przeba-
czył nam nasze grzechy oraz byśmy po-
trafili przebaczyć Bogu, a także sobie
samemu. Najlepiej wyobrazić sobie sce-
nę biblijną, kiedy Miłosierny Ojciec
przyjmuje z otwartymi ramionami i
ogromną radością syna, który zrozumiał
swój błąd i powrócił do do domu. Niech
przebaczenie przeniknie moje serce i
umysł.

5. Postanowić poprawę za Jego łaską
- nie chodzi o to, by własnymi siłami pró-
bować  się zmieniać, nawracać czy po-
konywać słabości, bo będziemy skazani
na porażkę. Nie czynimy jakichś wielkich
postanowień! Niech to będzie jedna,
drobna zmiana, np. jeśli w poprzednich
punktach wyszło nam, że byliśmy niecier-
pliwi, to w tym punkcie prosimy Boga o
1% więcej cierpliwości na kolejny dzień.

Agata

Jak nale¿y godnie przyj¹æ
Cia³o Pana Jezusa na rêkê:

1.Ciało Pana Jezusa w Komunii św.
przyjmujemy zawsze w postawie sto-
jącej.

2.Podchodząc w procesji, ściągamy
maseczkę jednocześnie przyklękając
lub kłaniając się tylko.

3.Podchodząc do kapłana wyciągamy
w jego kierunku lewą dłoń, prawą
dłoń składamy pod lewą.

4.Unosimy ręce na wysokość ramion.
5.Kapłan kładzie Ciało Pańskie na

lewą dłoń.
6.Wiemy, stojąc przed kapłanem, prawą

ręką zabiera Ciało Pańskie z lewej
dłoni i spożywa przy kapłanie.

7.W żadnym wypadku wiernemu nie
wolno odchodzić z Ciałem Pańskim
od kapłana, przy którym ze czcią
i miłością powinno sic spożyć Ciało
Chrystusa.

8.Odchodząc na swoje miejsce, zakłada-
my maseczkę.

Migawki z ¿ycia naszej parafii

01.09. - O godz.18.45 po długiej prze-
rwie rozpoczęła się modlitwa uwielbie-
nia, w której wraz z ks. Dawidem zawie-
rzaliśmy Jezusowi wszystkie sprawy oso-
biste, parafialne i całego Kościoła. Na
zakończenie każdy otrzymał indywidu-

alne błogosławieństwo. Zapraszamy w
każdy wtorek, na godz. 18.45, aby uwiel-
biać Jezusa ukrytego w Najświętszym
Sakramencie.

03.09. - O godz.18.45 w salce nr 1 od-
było się spotkanie Bractwa Adoracji Naj-
świętszego Sakramentu. Na spotkaniu
był obecny ks. Proboszcz, który podzię-
kował wszystkim za służbę w parafii. Na
zakończenie spotkania animatorka gru-
py - pani Halinka przekazała sprawy or-
ganizacyjne.

Również o godz.18.45 w kościele od-
było się spotkanie Nadzwyczajnych Sza-
farzy Komunii Świętej. Ks. Proboszcz
przekazał informacje dotyczące komuni-
kowania chorych Parafian w czasie pan-
demii.

04.09. - O godz. 18.45 odbyło się spo-
tkanie Diakonii Słowa. Wraz z ks. Pro-
boszczem ustaliliśmy tematy artykułów
na najbliższy kwartał. Cieszymy się, że
do diakonii dołączyła nowa osoba. Za-
chęcamy wszystkich, którzy chcieliby
dzielić się słowem z innymi na spotka-
nie, które odbędzie się w listopadzie.

Również w tym dniu swoje spotkanie z
ks. Dawidem miała młodzież „Oazowa”.
Zapraszamy młodzież, która pragnie do-
brze spędzić czas ze swoimi rówieśnika-
mi oraz pogłębić relację z Panem Bo-
giem, na spotkania w każdy piątek o
godz. 18.45.

05.09. - O godz.10.00 ks. Marek odpra-
wił Mszę św. w intencji dzieci pierwszo-
komunijnych ze szkoły „Omega” i Szko-
ły Nr 60. 15-to osobowa grupa trzecio-
klasistów po raz pierwszy przyjęła Pana
Jezusa do swojego serca. Otoczmy na-
sza modlitwą zarówno dzieci jak i ich
rodziców.

O godz.18.00 została odprawiona Msza
św. w intencji ks. Leszka Flisa. Pamię-
tajmy o Solenizancie w naszych modli-
twach. Bożena S.
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