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

„Kościół pasterzy i mędrców”
Syn Boży od początku swego pojawie-

nia się na ziemi, jednoczy wokół siebie
wszystkich. Przy Bożej Dziecinie klękają
społem: Aniołowie, pasterze i mędrcy.

Uderza nas przedziwna harmonia rodzą-
ca się między światem niebian i ziemian.
„Jasność Boża” ogarnia ludzi, pasterze
słyszą głosy anielskie, rozmawiają o
Bogu Narodzonym, spieszą posłuszni
wskazaniom z nieba. A w szopie Betle-
jemskiej jakże ten lud pasterski czuje się
dobrze ! Zostali wezwani, pojęli swoje
prawa do Boga, oglądali Go własnymi
oczyma i wracali „wielbiąc i chwaląc
Boga za wszystko, co słyszeli i widzie-
li…” (Łk 2,20)

Betlejem łączy niebo i ziemię, ale tak-
że sprowadza Boga między ludzi i uczy
ich patrzeć na siebie braterskimi oczy-
ma. Przy Matce z Dzieciątkiem, obok
pasterzy – mędrcy ! A wszyscy są tu tyl-
ko dziećmi Bożymi. To jest właśnie sens
i potęga Betlejemskiego zrównania
warstw społecznych ! Mędrcy przyszli do
stajni, a pasterze do Pałacu Króla Naro-
dzonego. Podziwiamy wiarę Mędrców ze
Wschodu, którzy przyszli do Jeruzalem
szukać Boga.

Chrystus pragnął objawić się narodom.
Z chwilą, gdy przy Bożym Dzieciątku
uklękli przedstawiciele różnych narodów,
rozpoczęło się dzieło Kościoła Po-
wszechnego, całego Ludu Bożego.
Żłobek dziecięcy Jezusa jest Kołyską
Kościoła Powszechnego.

Kościół-Matka rodzi Boga w duszach
takich, jakimi one są. Może dusza jest

stajnią i stać ją tylko na słomę? A może
jest pałacem i przyjmuje Boga na złocie?
Mniejsza o słomę i złoto. Ważna jest du-
sza.  Nie można gwałtem przerabiać staj-
ni w pałac. Nie trzeba też pałacu zmie-
niać w stajnię. Nie o to idzie. Pasterz nie
chce być mędrcem, a mędrzec nie umie
być pasterzem. Ale obydwaj spoglądają
oczyma duszy do żłobu. Jednego może
razić złoto, a drugiego słoma. Rozumie
to Matka i nie widzi powodu, aby wy-
bierać słomę spod Dziecięcia i układać
Je na złocie. Ale gdy ktoś zapragnie zło-
ta, aby nim Bogu służyć, Kościół-Matka
i to rozumie. Tylko Matka dobrze poj-
muje, co dzieciom naprawdę służy.

Dlatego w świątyni, wśród marmurów
i złota jest słoma. I dlatego są kolędy tak,
jak i polifonia i śpiew gregoriański, i
Mozart, i Beethoven. I dlatego Ewange-
lię przepowiada ubogim i Nikodemom. I
dlatego pan i sługa otrzymują z rąk Ko-
ścioła tego samego Pana i Sługę. I dlate-
go Kościół jest taki prosty i taki trudny. I
dlatego mówi językiem stajni i bazylik.

Maria

6.01.2021 (środa), godz. 17.00 Bolesława Krzywoustego 2, 4, 6, 11A
Chorzowska 212, 214, 216

8.01.2021 (piątek), godz. 18.00 Mieszka I 1, 5, 7, 9, 11, 15
9.01.2021 (sobota), godz. 16.00 Piastów 3, 5, 7, 9
10.01.2021 (niedziela), godz. 17.00 Piastów 10, 11, 12, 16
Zebrana w czasie Mszy św. kolekta będzie ofiarą kolędową przeznaczoną na
utrzymanie naszego kościoła. Bóg zapłać za każdy dar serca.

  7.Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje na cały 2021 r.  Zadbajmy o to, by
w niedziele rezerwować intencje mszalne za żywych, a więc urodziny, jubileusze
itp. W styczniu są jeszcze wolne intencje mszalne.

  8.W naszym kościele mamy obowiązek noszenia maseczek. Zachęcamy by Komunię
św. przyjmować na rękę. Komunię św. przyjmujemy przy kapłanie. Osoby, które pragną
przyjąć komunię do ust ustawiają się na końcu procesji. Zgodnie z komunikatem, prosimy
o zrozumienie i zachowanie w kościele dystansu społecznego 1 osoba na 15m2 (160  miejsc
siedzących). Siadamy tylko w miejscach zaznaczonych białą kartką. Aktualna sytuacja
epidemiczna i nałożone restrykcje są trudne dla nas wszystkich, ale musimy pamiętać, że
ich celem jest troska o nasze zdrowie i życie. Spotkania diakonii i grup parafialnych są
zawieszone. Pragniemy włączyć się w modlitwę całego Kościoła o powstrzymanie
koronawirusa i o  pokój w naszych rodzinach i w naszej Ojczyźnie. O 20.00
w rodzinach odmawiajmy jedną część różańca św.

  9.Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Szczególne
podziękowania dla Diakonii Porządkowej oraz wszystkich osób, które sprzątały
kościół. W sobotę o godz.7.30 zapraszamy wszystkich chętnych do sprzątania
naszego kościoła. Bóg zapłać za zrozumienie i wszelkie ofiary przelewane na
konto bankowe na utrzymanie naszej parafii.

Apel Parafialnej Rady Ekonomicz-
nej do Parafian.
Pandemia koronawirusa zmieniła ko-
lejny raz  funk cjonowanie niemalże
całego świata. Skutki tej sytuacji do-
tkliwie odczuwamy również my,  lu-
dzie wierzący – członkowie wspólno-
ty parafialnej. Ograniczone możliwo-
ści fizycznego uczestnictwa w Eucha-
rystii są dla wielu z nas sytuacją wy-
jątkową i niespotykaną. Nie wiemy jak
długo będziemy musieli znów funkcjo-
nować w takiej rzeczywistości. Dlate-
go poza apelem o łączność modli-
tewną i udział we Mszach Św. za po-
mocą mediów – jako Parafialna Rada
Ekonomiczna, czujemy się w obo-
wiązku zaapelować do Parafian o za-
troszczenie się o materialną sferę funk-
cjonowania naszej parafii. W związ-
ku z tym, że  prawdopodobnie przez

najbliższe niedziele będziemy w spo-
sób ograniczony wspierać parafię po-
przez ofiary składane podczas Mszy
św. – apelujemy o przekazywanie fi-
nansowego wsparcia poprzez wpłaty
bezpośrednio na  konto parafii. Takie
solidarne działanie pozwoli naszej pa-
rafii przetrwać ten trudny dla wszyst-
kich okres.  Nr konta Parafii Podwyż-
szenia Krzyża Św. i MB Uzdrowienia
Chorych:
42 1050 1214 1000 0023 1548 9068,
tytuł wpłaty: „darowizna na cele kul-
tu religijnego”. Każdy może wspo-
móc parafię przez złożenie dobro-
wolnej ofiary za pośrednictwem sys-
temu wpłat internetowych znajdu-
jącej się na stronie internetowej.
Bóg zapłać za przekazanie daro-
wizn!



PORZĄDEK NABOŻEŃSTW (04 - 10 STYCZNIA 2021)
Msze św. online: w niedziele i w tygodniu

PONIEDZIAŁEK (04.01.2021r.) Dzień powszedni
  7.00 1/za dusze w czyśćcu cierpiące (intencje ze skarbonki)

2/intencja wolna
  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + Marię Pałkę w 21 r. śm., + męża Józefa, +córkę, +syna, ++ wnuków:

Janinę, Mateusza i Wojciecha
2/w int.Anny i Arkadiusza z ok. kol. r. ur., dziękując Bogu za otrzymane łaski, prosząc

o zdrowie i błog. B. na dalsze lata życia i opiekę MB dla solenizantów i ich rodzin
WTOREK (05.01.2021r.) - Dzień powszedni 
  7.00 1/za ++ Edwarda i Łucjana oraz ++ ich rodziców: Stanisławę i Franciszka,

Marię i Władysława, oraz Mieczysławę i Celinę
2/za ++ Henrykę i Jana Curyło, ++ z rodziny: Śmigielskich, Curyłów, Skubi-

sów, Gregorskich i dusze w czyśćcu cierpiące
  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + mamę Władysławę w 30 r. śm. oraz ++ jej rodziców i rodzeństwo,

z prośbą o radość życia wiecznego
2/intencja wolna

ŚRODA (06.01.2021r.) - UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA  PAŃSKIEGO
  7.30 - intencja wolna
  9.30 - za + mamę Wandę Janik we wspomnienie urodzin
11.00 - intencja wolna
12.30 - do Miłosierdzia B. za + męża Mieczysława Naczas we wspom. ur., + mamę Łucję,

+ojca Szczepana Ptak,++Ignacego i Melanię Naczas,z prośbą o radość ż.wiecznego
17.00 - Msza św. „Kolędowa” w intencji mieszkańców bloków przy ul.

B.Krzywoustego: 2, 4, 6, 11A, Chorzowskiej:  212, 214, 216
20.00 - za Parafian
CZWARTEK (07.01.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 - za + Konrada Zielińskiego
  7.30 - Różaniec
  7.30 - 18.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu
17.30 - Nabożeństwo w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych
18.00 1/o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii

2/w int.służby lit.: lektorów, ministrantów, szafarzy, zakrystianów, organistów
i panów pełniących posługę kolektowania, Bractwa Adoracji i ich rodzin

3/intencja wolna
PIĄTEK (08.01.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 - za ++ Zofię, Andrzeja i Józefa Wilk, + męża Józefa Dudę, ++ dziadków Froń i Wilk
  7.30 - Różaniec
18.00 1/Msza św. „Kolędowa” w intencji mieszkańców bloków przy ul.

Mieszka I: 1, 5, 7, 9, 11, 15,
2/za + Jadwigę w 5 r. śm., + jej męża Antoniego oraz ++ z rodziny
3/intencja wolna

SOBOTA (09.01.2021 r.) - Dzień powszedni

  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 - za + Konrada Zielińskiego
16.00 - Msza św. „Kolędowa” w intencji mieszkańców bloków przy ul.

Piastów: 3, 5, 7, 9,
18.00 1/za + męża Henryka Olejnik w 36 r. śm., ++ rodziców, teściów, siostrę Irenę,

szwagra Alfreda oraz ++ Józefa i Romana
2/za + męża Włodzimierza w kol. r. śm., ++ rodziców z obu stron i + brata Józefa

NIEDZIELA (10.01.2021r.) - ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
  7.30 - intencja wolna
  9.30 - do NSPJ za wstawiennictwem MB Nieust.Pom., z podzięk. za otrzymane łaski,

z prośbą o Boże błog., dary Ducha św. zdrowie duszy i ciała oraz opiekę Aniołów
Stróżów dla Bogny i Krzysztofa z ok. ur. oraz dla całej rodziny

11.00 - w intencji Krystyny w 80 r. ur. z podzięk. Bogu za otrzymane łaski, z prośbą
o zdrowie dla całej rodziny za wstaw. MB Uzdrowienia Chorych (TD)

12.30 - w intencji Jolanty i Andrzeja Kowalczyków z ok. 40 r. śl. z podzięk. za dotychczaso-
we łaski z prośbą o Bożą opiekę, błog. i zdrowie dla jubilatów i całej rodziny (TD)

17.00 - Msza św. „Kolędowa” w intencji mieszkańców bloków przy ul.
Piastów: 10, 11, 12, 16

20.00 - za + Renatę Skura (od Teresy i Kazimierza Kozioł z rodziną)
Codziennie Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (3 stycznia 2021)
  1.Wszystkie Msze św - online z naszego kościoła znajdziemy na stronie interne-

towej i facebooku: https://www.youtube.com/c/ParafiaTD
  2.Bóg zapłać za wszystkie ofiary materialne składane dzisiaj na ogrzewanie na-

szego kościoła. Przy wyjściu z kościoła można odebrać deklarację na potrze-
by naszego kościoła - na prace remontowe - kolejne stacje Drogi Krzyżowej
w kościele górnym oraz remont schodów wyjściowych. Będzie je można zło-
żyć w przyszłą niedzielę - 10 stycznia.

  3.W środę (6.01) obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Ko-
lekta będzie zbierana na Misje. W tym dniu Msze św. odprawiamy jak w niedzielę.

  4.W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca.
- Przez cały dzień będzie wystawiony Najświętszy Sakrament.
- o godz. 18.00 Msza św. w intencji nowych powołań kapłańskich i zakon-
  nych z naszej parafii. Zaś o godz. 17.30 w tej intencji nabożeństwo.
- o godz. 18.00 Msza św. w intencji służby liturgicznej oraz Bractwa Adoracji
  i ich rodzin.

  5.W styczniu nie będzie obchodu chorych.
  6.Z powodu pandemii nie odbędą się tradycyjne odwiedziny „Kolędowe”. Dlatego

pragniemy serdecznie zaprosić wszystkich parafian, na uroczyste Msze święte „Kolędo-
we” i nabożeństwa, sprawowane w intencji mieszkańców poszczególnych bloków. Po
uroczystej Eucharystii, powierzymy się opiece św. Rodziny z Nazaretu jak również otrzy-
mamy poświęcone pamiątki (Ikony św. Rodziny) oraz kredę. Zwieńczeniem nabożeń-
stwa, będzie przyjęcie rodzinnego i indywidualnego kapłańskiego błogosławieństwa na
nowy rok. Lista bloków oraz wybranych dni znajduje się na stronie internetowej,
facebooku, gablotach i w gazetce parafialnej. Zapraszamy na Mszę „Kolędową”:
3.01.2021 (niedziela), godz. 17.00 Bolesława Chrobrego 32, 37, 38, 43
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Migawki z ¿ycia naszej parafii

20.12. - o godz. 12.30 ks. proboszcz od-
prawił Mszę św. w intencji parafianki ob-
chodzącej 100-lecie urodzin. Pani Wanda
wraz z rodziną dziękowała Bogu za otrzy-
mane łaski w ciągu 100 lat swojego życia.
Po odśpiewaniu Te Deum proboszcz od-
czytał życzenia przysłane przez Arcybisku-
pa.

21.12. - Czwarty tydzień spotkań rorat-
nich. Podczas kazania ks. Proboszcz zwró-
cił uwagę na obrzęd Komunii św., która
rozpoczyna się od Modlitwy Pańskiej –
Ojcze nasz. Ks. Józef przedstawił trzy hi-
storie dzieci, do których w cudowny spo-
sób przyszedł Pan Jezus.

Pierwsza z nich to historia Imeldy Lam-
bertini - dziewczynki, która bardzo pragnę-
ła przyjąć Pana Jezusa. Słowa małej Imel-
dy Lamberdini: „Jak to jest możliwe, Boga
do swojego serca przyjąć, nie umierając
przy tym z miłości do Niego?” Zmarła po
przyjęciu po raz pierwszy Komunii św.“
Kolejna historia, to historia ciężko chore-
go Stanisława Kostki, który w obawie
przed śmiercią prosił o przybycie kapłana
z sakramentami. Ze względu na miejsce w
którym mieszkał prośba nie została speł-
niona. Jednak z pomocą przyszedł Pan
Jezu, który spełnił prośbę Stasia i posłał
do niego świętą Barbarę z Komunią. Naj-
świętszy Sakrament okazał się dla chłop-
ca lekarstwem. Staś wyzdrowiał. Trzecia
historia, to historia spotkania fatimskich
dzieci Łucji, Hiacynty i Franciszka z Anio-
łem Pokoju,który przyszedł do nich z Naj-
świętszym Sakramentem.

Ks. Proboszcz podkreślił jak ważne jest
pragnienie przyjęcia Pana Jezusa do swo-
jego serca. Po Eucharystii rozpoczął się
ostatni konkurs roratni.

22.12. - O godz.17.15 rozpoczęło się na-
bożeństwo do Św. Rity. z błogosławień-
stwem róż. Po nabożeństwie została od-
prawiona Msza św. roratnia. Ks. Marek
omówił ostatni obrzęd Mszy św. - Roze-

słanie. Podzielił się też swoim świadec-
twem związanym z wylosowaniem patro-
na na czas Adwentu - Św. Faustyna. Ks.
Marek przybliżył historię jej życia, jak rów-
nież Św. Jana Pawła II. Na zakończenie
podkreślił jak ważne jest pragnienie Eu-
charystii.

24.12. - Z powodu pandemii i ograniczo-
nej ilości miejsc w kościele, o godz.21.00
została odprawiona Msza wigilijna (Paster-
ka) dla seniorów. O godz.24.00 odprawio-
no drugą Mszę wigilijną dla pozostałych
wiernych. Ze względu na obostrzenia i re-
strykcje, w tym dniu nie odbyło się trady-
cyjne łamanie opłatkiem przez kapłanów
z wiernymi.

„Bóg w pieluszkach”
Prawdziwe ludzkie, człowiecze ciało

Niemowlę w Betlejem wzięło z Przeczy-
stej Panienki, Matki Boga-Człowieka.
Jego Człowieczeństwo przemawia do nas
zwykłym językiem. Jest to głos ludzki,
nasz głos płaczu i łez, wspólny los Syna
Człowieczego z synami człowieczymi.

Ciałem ludzkim Jezus posłuży się w
swoim 33-letnim życiu, aby dokonać od-
kupienia rodzaju ludzkiego. To ciało ma
pomóc Jezusowi w pracy apostolskiej, w
głoszeniu Dobrej Nowiny, w czynieniu
dobrze wszystkim. To samo ciało ma
również posłużyć Jezusowi na Krzyżu.

Bóg w pieluszkach, to wcielenie się w
codzienność ludzką, to całkowite wejście
w „narodzenie ludzkie”, to pełne przy-
znanie się do człowieczeństwa i do
wszystkich wiążących się z nim losów.
Bóg dzieli z człowiekiem wspólny los na
ziemi, w najdrobniejszych szczegółach
jego życia.

Kariera każdego człowieka zaczyna się
na ziemi – w pieluszce, choćby dziś nosił
mundur ambasadora czy generała. I na
pieluszce – może nieco większej – się
skończy, jeśli na łożu śmierci nie zabrak-
nie nam pieluszki. Trzeba więc szanować
to, z czego człowiek wyrósł i do czego
niechybnie jeszcze wróci.

Bożena S.

Maria

 Z powodu pandemii nie odbędą się
tradycyjne odwiedziny „Kolędowe”.
Dlatego pragniemy serdecznie zaprosić
wszystkich parafian, na uroczyste Msze
święte „Kolędowe” i nabożeństwa, spra-
wowane w intencji mieszkańców po-
szczególnych bloków. Po uroczystej Eu-
charystii, powierzymy się opiece św. Ro-
dziny z Nazaretu jak również otrzyma-
my poświęcone pamiątki (Ikony św. Ro-
dziny) oraz kredę. Zwieńczeniem nabo-
żeństwa, będzie przyjęcie rodzinnego i
indywidualnego kapłańskiego błogosła-
wieństwa na nowy rok. Lista bloków
oraz wybranych dni znajduje się na
stronie internetowej, facebooku i ga-
blotach.
2.01.2021 (sobota), godz. 16.00
Bolesława Chrobrego 2, 4, 9, 13, 26
3.01.2021 (niedziela), godz. 17.00
Bolesława Chrobrego 32, 37, 38, 43
6.01.2021 (środa), godz. 17.00
Bolesława Krzywoustego 2, 4, 6, 11A
Chorzowska 212, 214, 216
8.01.2021 (piątek), godz. 18.00
Mieszka I 1, 5, 7, 9, 11, 15
9.01.2021 (sobota), godz. 16.00
Piastów 3, 5, 7, 9
10.01.2021 (niedziela), godz. 17.00
Piastów 10, 11, 12, 16
16.01.2021 (sobota), godz. 16.00
Piastów 18, 22, 24, 26
17.01.2021 (niedziela), godz. 17.00
Tysiąclecia 1, 4, 6, 7, 9, 11, 13
23.01.2021 (sobota), godz. 16.00
Tysiąclecia 15, 19, 21, 22
24.01.2021 (niedziela), godz. 17.00
Tysiąclecia 23, 24, 25, 29, 33, 35, 37,39
30.01.2021 (sobota), godz. 16.00
Tysiąclecia 41, 47, 78
Zawiszy Czarnego 2
31.01.2021 (niedziela), godz. 17.00
Zawiszy Czarnego 4, 6, 9, 10

bardzo często zapomina się o tej trady-
cji.

Kiedyś chrześcijanie mieli zasadę, że w
dniu w którym szli na Eucharystię pości-
li od rana. Dziś prawo kościele podaje,
że należy pościć godzinę przed przyję-
ciem Komunii, czyli przez ten czas za-
chować wstrzemięźliwość od wszelkich
pokarmów i napojów poza wodą i lekar-
stwami. Powyższa zasada nie dotyczy
sytuacji, gdy głód lub pragnienie zagra-
ża naszemu życiu lub zdrowiu. Jeśli jed-
nak chodzi tylko o zwykły głód to nic się
nie stanie jeśli poczekamy z posiłkiem
do czasu po Mszy. Post posiada nie tyl-
ko wymiar cielesny, ale także duchowy.
Przez nienajedzenie nasze ciało jest pu-
ste i czeka, aż Ktoś je wypełni sobą. Nie
warto zatem najadać się przed Mszą, po-
nieważ uczucie sytości nadal będzie w
nas obecne. Dobrze jest przygotować
swoją duszę na spotkanie z Bogiem, po-
sługując się również swoim ciałem i
wzbudzając pragnienie, by Pan je wypeł-
nił.

Kolejną rzeczą, którą warto zrobić przed
Mszą, jest przeczytanie w skupieniu czy-
tań z Liturgii Słowa na dany dzień oraz
krótka modlitwa tymi tekstami. Zupełnie
inaczej przeżywa się Eucharystię, gdy
wcześniej rozważaliśmy Słowo Boże
podczas osobistej modlitwy. Czasem zda-
rza się tak, że rozproszymy się podczas
Mszy i nie usłyszymy dokładnie Słowa.
W ten sposób ono nam umyka, tracimy
je i co za tym idzie, nie żyjemy nim. Nie-
którzy ludzie praktykują piękny zwyczaj
polegający na tym, że codziennie rano,
kiedy się budzą, zanim zaczną robić ja-
kiekolwiek inne czynności, czytają litur-
gię słowa, by potem z tymi tekstami cho-
dzić aż do wieczora.

Przeżywajmy owocnie Eucharystię!
J.Z.
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Eucharystia daje życie  2021
ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY

Tematy kazań w czasie Mszy św. w intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego w 20021 r.
Uczymy się miłosierdzia od Chrystusa Eucharystycznego

(III piątek miesiąca, godz. 18.00)
Styczeń: Przez Eucharystię stajemy się Dziećmi Bożymi
Luty: Człowiek dzięki Eucharystii niesie światło nadziei tym, którzy są w ciemności
Marzec: We wspólnocie Eucharystycznej przeżywamy tajemnicę naszego Odkupienia
Kwiecień: Eucharystia wprowadza nas na prawą drogę
Maj: Św.Hostia pozwalać trwać w miłości blisko Boga i przynosić owoce na wieki
Czerwiec: Kościół znajduje w Eucharystii swoje życiowe centrum
Lipiec: Ja jestem Chlebem Życia
Sierpień: Słowa, które Ja wam powiedziałem są Duchem i Życiem
Wrzesień: Chrześcijaństwo tworzy więzi przez Słowo Boże i Eucharystię
Październik: Doskonały chrześcijanin zawsze świętuje Niedzielę jako Dzień Pański
Listopad: W Eucharystii Chrystus daje nam to samo Ciało, które wydał za nas na Krzyżu
Grudzień: Eucharystia jest wyrazem czuwania na przyjście Syna Bożego

Tematy kazań w czasie Nabożeństw Fatimskich w 2021 r.
Uczymy się od Maryi...

(od maja do października 13-tego każdego miesiąca o godz. 18.00)
Maj: Od Maryi uczymy się słuchania Słowa Bożego
Czerwiec: Wyznać wiarę jak Maryja
Lipiec: Maryja uczy, jak siebie składać Bogu w ofierze
Sierpień: Jak z Maryją adorować Ciało i Krew Pańską
Wrzesień: Maryja Matką dzieci Bożych
Październik: Przyjąć Pana Jezusa jak Maryja
Tematy kazań w czasie Nabożeństw do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w 2021 r.

Przykład Maryi umacnia nas w czasie Eucharystii
(środa po I Niedzieli miesiąca o godz.18.00)

Styczeń: Od Maryi uczymy się przygotowania do Mszy św.
Luty: Z Maryją idę na spotkanie Chrystusa Eucharystycznego
Marzec: Za przykładem Maryi do Ojca przez Syna w Duchu św.
Kwiecień: Maryja uczy postawy skruchy
Maj: Maryjna postawa uwielbienia
Czerwiec: Uczniowie Chrystusa karmią się Jego Ciałem w Eucharystii
Lipiec: Nieść Jezusa w świat jak Maryja
Sierpień: Maryja żyje całkowicie w Bogu
Wrzesień: Chcemy postępować zgodnie z Jego słowem i żyć w Jego świetle
Październik: Rodzice uczą szacunku do Eucharystii
Listopad: Eucharystia jest niewyczerpanym źródłem świętości
Grudzień: Maryja jest Matką Jezusa, który dla nas stał się pokarmem

Tematy kazań w czasie Mszy św. do NSPJ w 2021 r.
Porządek Mszy Świętej

(I piątek miesiąca, godz. 18.00)

Styczeń: Postawy w Liturgii
Luty: Liturgia Eucharystyczna- Przygotowanie darów ofiarnych-Liturgia miłości
Marzec: Modlitwa Eucharystyczna- Uczestnictwo w Modlitwie Eucharystycznej
Kwiecień: Komunia Święta- Liturgia uczty ofiarnej
Maj: Obrzędy zakończenia
Czerwiec: Błogosławieństwo - posłanie

Tematy kazań w czasie Mszy św. dla dzieci w 2021 r.
Wydarzenia religijne w moim życiu

(I piątek miesiąca, godz. 16.30)
Styczeń: Jezusowi składam dary jak Trzej Królowie
Luty: Świętym – mogę być i Ja
Marzec: Moje postanowienia wielkopostne
Kwiecień: Jezus żyje w moim sercu
Maj: Maryja – moją Matką
Czerwiec: Chcę każdego dnia być blisko serca Jezusa

Tematy kazań w czasie spotkań formacyjnych grup parafialnych w 2021 r.
W Eucharystii Chrystus upodabnia nas do siebie

(II poniedziałek miesiąca, godz. 18.00)
Luty: Eucharystia źródłem i szczytem życia Kościoła - pap. Benedykt XVI
Marzec: Słowo Boże nas pociesza i dodaje otuchy - pap. Franciszek
Kwiecień: Symbol wody w Liturgii
Maj: Chleb i wino we Mszy św.
Czerwiec: Ogień i kadzidło w czasie Eucharystii

Eucharystia odkrywana
małymi krokami – część II
Eucharystia i to co się na niej dzieje

przekłada się również na nasze codzien-
ne życie. To nie tylko spotkanie, które
jest zamknięte w ścianach kościoła. Msza
powinna wychodzić na zewnątrz i wpły-
wać na rzeczywistość, w której żyjemy.
Ostatnio został poruszony temat przygo-
towania przed Eucharystią – spowiedź,
odpowiednie miejsce w kościele, wcze-
śniejsze przyjście oraz modlitwa przed
rozpoczęciem sakramentu.

Gdy nasze serca są już gotowe, warto
przygotować się do nabożeństwa w ko-
lejnych prostych czynnościach. Msza nie
może być traktowana jako jedna z wielu
rzeczy, która wydarzy się, gdy będziemy
mieli czas, nic innego nam nie wypadnie
lub nie znajdzie się nic ciekawszego do

zrobienia. Musimy wcześniej umiejsco-
wić ją w swoim dniu. Dla nas chrześci-
jan niedzielna Eucharystia powinna być
najważniejszym wydarzeniem tygodnia,
a jeśli ktoś chodzi częściej na Mszę, to
najważniejszym spotkaniem danego dnia.
Nie można jej traktować jako sprawy dru-
gorzędnej, którą od rana się przesuwa na
późniejszą godzinę. Wyjście na Mszę
trzeba sobie zaplanować, dać jej prze-
strzeń i czas w naszym planie dnia. Oczy-
wiście może się zdarzyć, że w tym dniu
pracujemy lub mamy zaplanowane inne
rzeczy niezależne od nas, ale warto nie
traktować Mszy jako kolejnego punktu
do odhaczenia, tylko umiejscowić ją cen-
tralnie w naszym życiu. W ten sposób
uświadamiamy sobie nasze priorytety i
wartości. Gdy już wiemy, w której Mszy
będziemy uczestniczyć, warto pamiętać
o poście eucharystycznym. Niestety dziś
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