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ROK ŚW. JÓZEFA
8 grudnia 2020 r. papież Franciszek

ogłosił Rok św Józefa z okazji 150. rocz-
nicy ustanowienia Opiekuna Jezusa Pa-
tronem Kościoła powszechnego. Peniten-
cjaria Apostolska udziela odpustu zupeł-
nego wiernym, którzy m.in. odmówią
dowolną, prawnie zatwierdzoną modli-
twę lub akt pobożności na cześć Święte-
go Józefa, np. Do Ciebie, Święty Józefie
(Modlitwa poniżej), szczególnie w
dniach 19 marca i 1 maja, w Święto Świę-
tej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, 19.
dnia każdego miesiąca i w każdą środę,
będącą dniem poświęconym wspomnie-
niu tego Świętego w tradycji łacińskiej.

MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA

Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy
się w naszej niedoli. Wezwawszy po-
mocy Twej Najświętszej Oblubieni-
cy z ufnością również błagamy o
Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię
łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bo-
garodzicą i przez ojcowską Twą tro-
skliwość, którą otaczałeś Dziecię Je-
zus, pokornie błagamy: wejrzyj
łaskawie na dziedzictwo, które Jezus
Chrystus nabył Krwią swoją i swo-
im potężnym wstawiennictwem do-
pomóż nam w naszych potrzebach.
Opatrznościowy Stróżu Bożej Ro-

dziny, czuwaj nad wybranym potom-
stwem Jezusa Chrystusa. Oddal od

nas, ukochany Ojcze, wszelką zara-
zę błędów i zepsucia. Potężny nasz
Wybawco, przybądź nam łaskawie z
niebiańską pomocą w tej walce z mo-
cami ciemności. A jak niegdyś urato-
wałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeń-
stwa, które groziło Jego życiu, tak
teraz broń świętego Kościoła Bożego
od wrogich zasadzek i od wszelkich
przeciwności. Otaczaj każdego z nas
nieustanną opieką, abyśmy za Two-
im przykładem i Twoją pomocą
wsparci mogli żyć świątobliwie,
umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną
szczęśliwość w niebie.  Amen.

24.01.2021 (niedziela), godz. 17.00     Tysiąclecia 23, 24, 25, 29, 33, 35, 37, 39
Zebrana w czasie Mszy św. kolekta będzie ofiarą kolędową przeznaczoną na
utrzymanie naszego kościoła. Bóg zapłać za każdy dar serca.

  8.Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje na cały 2021 r. W styczniu są jesz-
cze wolne intencje mszalne.

  9.Prosimy o dostosowanie się do przepisów sanitarnych: obowiązek noszenia
maseczek, zachowania 2 metrowego odstępu między sobą, a także o zajmowanie tylko
tych miejsc, które oznaczone są białymi kartkami. W naszym kościele zachowujemy
wszystkie obostrzenia i zasady sanitarne: kościół jest wietrzony po każdej Mszy
św., co pomaga we właściwej cyrkulacji powietrza dzięki dmuchawom, dezynfeko-
wane są wszystkie klamki i poręcze a przy drzwiach wejściowych są dostępnie płyny
do dezynfekcji rąk. Prosimy parafian o zrozumienie, odpowiedzialność za siebie
i pomoc w zachowaniu wszystkich obostrzeń. Aktualna sytuacja epidemiczna
i nałożone restrykcje są trudne dla nas wszystkich, ale musimy pamiętać, że ich celem
jest troska o nasze zdrowie i życie. W naszym kościele, może przebywać jednora-
zowo 190 osób. Jest 160 miejsc siedzących i 30 stojących. Mając na uwadze liczne
sugestie i prośby parafian, związane z przyjmowaniem Komunii Św., wyznaczyliśmy
w naszym kościele oznaczone miejsce, przy filarze, w którym można przyjąć
Komunię do ust. W pozostałych miejscach księża udzielają Komunii Świętej na rękę.
Pragniemy też włączyć się w modlitwę całego Kościoła o powstrzymanie koro-
nawirusa i o  pokój w naszych rodzinach i w naszej Ojczyźnie. O 20.00
w rodzinach odmawiajmy jedną część różańca św.

10. Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej do Parafian. Pandemia koronawirusa zmie-
niła kolejny raz  funkcjonowanie niemalże całego świata. Skutki tej sytuacji dotkli-
wie odczuwamy również my,  ludzie wierzący – członkowie wspólnoty parafialnej.
Ograniczone możliwości fizycznego uczestnictwa w Eucharystii są dla wielu z nas
sytuacją wyjątkową i niespotykaną. Nie wiemy jak długo będziemy musieli znów
funkcjonować w takiej rzeczywistości. Dlatego poza apelem o łączność modlitewną
i udział we Mszach Św. za pomocą mediów – jako Parafialna Rada Ekonomiczna,
czujemy się w obowiązku zaapelować do Parafian o zatroszczenie się o materialną
sferę funkcjonowania naszej parafii. W związku z tym, że  prawdopodobnie przez
najbliższe niedziele będziemy w sposób ograniczony wspierać parafię poprzez ofia-
ry składane podczas Mszy św. – apelujemy o przekazywanie finansowego wsparcia
poprzez wpłaty bezpośrednio na  konto parafii. Takie solidarne działanie pozwoli
naszej parafii przetrwać ten trudny dla wszystkich okres.  Nr konta Parafii Podwyż-
szenia Krzyża Św. i MB Uzdrowienia Chorych:  42 1050 1214 1000 0023 1548
9068, tytuł wpłaty: „darowizna na cele kultu religijnego” Każdy może wspomóc
parafię przez złożenie dobrowolnej ofiary za pośrednictwem systemu wpłat in-
ternetowych znajdującej się na stronie internetowej. Bóg zapłać za przekaza-
nie darowizn!

11. 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.



PORZĄDEK NABOŻEŃSTW   (11 - 17 STYCZNIA 2021)
Msze św. online: w niedziele i w tygodniu

PONIEDZIAŁEK (11.01.2021r.) Dzień powszedni
  7.00 - za + żonę Marię w kol.r.śm. ++ rodziców z obu stron i + szwagra Tadeusza
  7.30 - Różaniec
18.00 1/w intencji wszystkich członków diakonii i grup parafialnych oraz ich rodzin

2/za + męża Waldemara Sobotę oraz ++ z rodziny Marzec, Sobota, Sych i Flak
3/intencja wolna

WTOREK (12.01.2021r.) - Dzień powszedni 
  7.00 - za ++ rodziców: Marię i Aleksandra, ++ rodzeństwo i ++ dziadków
  7.30 - Różaniec
18.00 1/o szczęśliwe rozwiązanie dla Klaudii

2/za + Renatę Skura oraz ++ lokatorów z ul. Tysiąclecia 23
3/ intencja wolna

ŚRODA (13.01.2021r.) - Dzień powszedni
  7.00 - do Opatrzności B. z podzięk. za otrzymane łaski dla Kazimierza z ok. 80 r. ur.,

z prośbą o dalszą Bożą opiekę dla niego i całej rodziny (Te Deum)
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za + ojca Stanisława oraz ++ Ryszarda i Marcina Dzięgielewskich

2/za + Danutę Łodzińską w m-c po śm., (od najbliższych sąsiadów z ul. Piastów 26)
3/intencja wolna

CZWARTEK (14.01.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 - intencja wolna
  7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za + żonę Danutę Stój we wspomnienie urodzin i ++ rodziców z obu stron

2/za + szwagierkę Joannę Gros w 9 r. śm., + męża Andrzeja Grosa, ++ te-
ściów: Apolonię i Piotra oraz ++ ciocie: Gertrudę i Annę Janas

3/intencja wolna
PIĄTEK (15.01.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 - intencja wolna
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego  
18.00 1/w intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego

2/za++rodz.: Aleksandra i Amelię++z rodz.: Perkoszów, Krawczyków i Męclewskich
3/intencja wolna

Homilia: Przez Eucharystię stajemy się Dziećmi Bożymi
SOBOTA (16.01.2021 r.) - Dzień powszedni
   6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 -  za ++ rodziców: Józefa i Genowefę Jankowskich, + męża Ramualda i ++ teściów
16.00 - Msza św. „Kolędowa” w intencji mieszkańców bloków przy ul. Piastów:

    18, 22, 24, 26,
18.00 1/do Opatrzności Bożej w intencji Adama z ok. ur., dziękując za dotychczasowe łaski,

z prośbą o dalsze oraz światło Ducha św. dla niego i Boże błog. dla całej rodziny

2/za + Jerzego Krzoskę
NIEDZIELA (17.01.2021r.) - II NIEDZIELA ZWYKŁA
  7.30 - intencja wolna
  9.30 - intencja wolna
11.00 - w intencji Krystyny w 88 r. ur., z podziękowaniem za dotychczasowe łaski

z prośbą o zdrowie i Boże błog. (Te Deum)
12.30 - intencja wolna
17.00 - Msza św. „Kolędowa” w intencji mieszkańców bloków przy ul. Tysiąc-

   lecia: 1,4,6,7,9,11,13
20.00 - za + Renatę Skura (od Doroty i Marcina Baniak z dziećmi)

Codziennie Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (10 stycznia 2020)

  1.Dziś obchodzimy święto Chrztu Pańskiego. Od poniedziałku rozpoczyna się Okres
Zwykły roku liturg.. W tym czasie wspominamy misterium Chrystusa w całej jego pełni.

  2.Wszystkie Msze św - online z naszego kościoła znajdziemy na stronie interne-
towej i facebooku: https://www.youtube.com/c/ParafiaTD

  3.Bóg zapłać za wszystkie ofiary materialne i kopertowe składane dzisiaj na po-
trzeby naszego kościoła - na prace remontowe - kolejne stacje Drogi Krzyżo
wej w kościele górnym oraz remont schodów wyjściowych. W przyszłą nie-
dzielę (17.01) kolekta na potrzeby archidiecezji.

  4.W poniedziałek (11.01) o godz. 18.00 zapraszamy na Eucharystię wszystkich
członków diakonii i grup parafialnych. Po Mszy św. zapraszamy diakonie
i grupy oraz wszystkich chętnych na wspólne „kolędowanie” przy żłobku.

  5.W piątek (III piątek miesiąca) zapraszamy na Mszę św. w intencji czcicieli Miłosier-
dzia Bożego, którą odprawimy o godz. 18.00. Podczas Eucharystii homilia nt. Przez
Eucharystię stajemy się Dziećmi Bożymi. O godz. 17.30 w czasie nabożeństwa od-
mówimy Koronkę do Miłosierdzia  Bożego w intencji dusz czyśćcowych. Wypo-
minki za zmarłych przynosimy do zakrystii 20 minut przed nabożeństwem.

  6.W styczniu nie będzie obchodu chorych.
  7.Z powodu pandemii nie odbędą się tradycyjne odwiedziny „Kolędowe”. Dlate-

go pragniemy serdecznie zaprosić wszystkich parafian, na uroczyste Msze święte
„Kolędowe” i nabożeństwa, sprawowane w intencji mieszkańców poszczególnych
bloków. Po uroczystej Eucharystii, powierzymy się opiece św. Rodziny z Nazaretu
jak również otrzymamy poświęcone pamiątki (Ikony św. Rodziny) oraz kredę. Zwień-
czeniem nabożeństwa, 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 Eucharystię „Kolędową”:
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
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Święto Chrztu Pańskiego
– O Chrzcie Jezusa i Naszym

W pierwszą niedzielę po uroczy-
stości Objawienia Pańskiego
(Trzech Króli) obchodzimy świę-
to Chrztu Pańskiego, które koń-
czy okres Bożego Narodzenia.
Zostało wprowadzone do kalen-
darza liturgicznego dopiero w
1955 roku przez papieża Piusa
XII na dzień 13 stycznia. Następ-
nie reforma Soboru Watykańskie-
go II (1969) - przeniosła je na nie-
dzielę po Objawieniu Pańskim.

Wydarzenie chrztu udzielonego
Chrystusowi przez Jana Chrzcicie-
la jest dokładnie udokumentowane we
wszystkich trzech Ewangeliach synop-
tycznych. Jan Chrzciciel, na wykonywa-
nie swojego posłannictwa, wybrał miej-
sce, gdzie wody Jordanu nie były zbyt
głębokie, co mobilizowało ludzi, by wła-
śnie tamtędy przechodzić, bo przeprawa
przez rzekę nie była tam niebezpieczna.
Ludzie poruszeni wołaniem charyzma-
tycznego kaznodziei często przyjmowa-
li chrzest i zmieniali swoje życie. Jan nie
miał mocy odpuszczania grzechów.
Udzielany przez niego chrzest był jedy-
nie czynnością symboliczną, ale wyrażał
on tęsknotę za Zbawicielem i potrzebę
przemiany życia. Chrzcił wodą, czyli tym
najbardziej upragnionym żywiołem pu-
styni, na której dopiero docenia się praw-
dziwą wartość wody, która gasi pragnie-
nie i oczyszcza.

Chrzest jest udzielany na odpuszczenie
grzechów. W przypadku Jezusa, który był
bezgrzeszny, był aktem przedstawienia
Chrystusa jako Syna Bożego, który zo-
stał posłany dla odkupienia ludzkości.
Podczas chrztu Pana Jezusa usłyszano z
Nieba głos Ojca: „Ten jest mój Syn umi-
łowany, w którym mam upodobanie” (Mt
3,17). Przyjmując chrzest z wody od Jana
Jezus rozpoczął swoją misję nauczy-
cielską. Miał wtedy około trzydziestu lat,

gdyż dopiero od tego wieku zwyczaj
żydowski pozwalał występować publicz-
nie przed ludem i nauczać. Jezus przyj-
mując chrzest uniżył się i stanął w gro-
nie grzeszników. Chociaż był bez grze-
chu, nie odsunął się od ludzi i ich słabo-
ści. Przez swą pokorę zgładził grzechy
świata. W tym wydarzeniu możemy zo-
baczyć również pierwsze w historii świa-
ta pojawienie się w postaci widzialnej
całej Trójcy Świętej: Bóg Ojciec przema-
wia, Syn Boży jest w postaci ludzkiej, a
Duch Święty pojawia się nad nim w po-
staci gołębicy.

Święto Chrztu Pańskiego kieruje nasze
myśli również do naszego chrztu. Jezus
Chrystus wyniósł chrzest do rangi pierw-
szego sakramentu, który obmywa nas z
grzechu pierworodnego oraz ze wszyst-
kich wcześniej popełnionych grzechów
(w przypadku chrztu dorosłych), wpro-
wadza nas do Kościoła i otwiera nam
drogę do korzystania z innych sakramen-
tów. Chrzest, który otrzymujemy poprzez
Kościół, jest chrztem Duchem Świętym.
W ten sposób Bóg Ojciec przyjął nas jako
swoje przybrane dzieci, Chrystus uznał
nas za swoich braci i przyjaciół, a Duch
Święty uczynił z nas swoje mieszkanie.
Już wówczas uzyskujemy pierwsze łaski
i uzdolnienia do bycia chrześcijanami.
Dzięki sakramentowi chrztu mamy szan-
sę żyć wiecznie. Jest on szczególnie waż-
ny w naszym kroczeniu ku Niebu. Jego
data jest ważniejsza niż data fizycznych
narodzin na tym świecie. Dzięki temu
sakramentowi wspiera nas łaska Boża.

Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za
nasz chrzest, przez który zostaliśmy
wszczepieni w Kościół, Twoje Mistycz-
ne Ciało. Dziękujemy za możliwość od-
nawiania w sobie życia Bożego poprzez
modlitwę, sakrament pokuty, Komu-
nię Świętą. Dodawaj nam sił, byśmy
pomnażali łaski, które otrzymaliśmy w
chwili chrztu. J.Z.

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

Migawki z ¿ycia naszej parafii
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28.12. - W święto Świętych Młodzian-
ków o godz.9.00 została odprawiona
Msza św. w intencji wszystkich dzieci ze
specjalnym dla nich błogosławieństwem.
Po Eucharystii ks. Dawid rozdał nagro-
dy za udział w Roratach.

29.12. - O godz.18.45 rozpoczęła się
modlitwa uwielbienia przy stajence. To
tam oddaliśmy Jezusowi nasze życie oraz
wszystkie sprawy osobiste, najbliższych
oraz parafii. Modlitwa przeplatana była
kolędami.

31.12. - O godz.16.00 została odprawio-
na Msza św. podczas której ks. Proboszcz
przedstawił sprawozdanie duszpasterskie
z kończącego się roku 2020 oraz podzię-
kował za posługę wszystkim Kapłanom,
Nadzwyczajnym Szafarzom Komunii
Świętej, zakrystianom, organistom oraz
wszystkim członkom diakonii i grup pa-
rafialnych. Po Eucharystii zostało odpra-
wione nabożeństwo ekspiacyjne i dzięk-
czynne. Bożena S.

 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. Zebrana w cza-
sie Mszy św. kolekta będzie ofiarą ko-
lędową przeznaczoną na utrzymanie
naszego kościoła. Bóg zapłać za każdy
dar serca.

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
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Eucharystia odkrywana małymi krokami
– Procesja Wejścia
Uczestnicząc w Eucharystii powinni-

śmy mieć świadomość, że wszystko co
na niej robimy, jest dla wspólnego do-
bra. Kościół, a raczej Pan Jezus, tak usta-
nowił jej kształt i przebieg, by przynio-
sła korzyść ludziom i by była dziełem
całego ludu. Oczywiście jej wygląd na
przestrzeni wieków ulegał przekształce-
niom, ale wszystkie zmiany nie są tak
istotne jak to, że Bóg działa na liturgii
dla nas. Może dokonywać niezwykłych
dzieł i dać nam najwięcej dobra. Wcho-
dząc do kościoła robimy znak krzyża.
Wchodzimy ze świata, w którym żyjemy,
który często nie jest święty i czysty, więc
tym znakiem prosimy Boga, aby nas
oczyścił. Ten gest jest również przypo-
mnieniem naszego chrztu. Na początku
Mszy ma on nam na nowo uświadomić,
że Bóg wszczepił nas w siebie podczas
pierwszego w naszym życiu sakramen-
tu, a w Eucharystii chce w nas tę jedność
pogłębić i odnowić.

Pierwsza część Eucharystii to obrzędy
wstępne, które rozpoczynają się od tak
zwanej procesji wejścia. Słowo „proce-
sja” pochodzi od łacińskiego „procede-
re” czyli „postępować”. Innymi słowy
jest to przyjście kapłana i asysty do ołta-
rza. Członkami wspomnianej asysty są
ministranci, szafarze, inni księża i dia-
koni. Jeśli w danym dniu jest jakieś świę-
to, asysta jest często bardziej rozbudo-
wana, a procesja ma ściśle określony
porządek. Na samym początku jest ka-
dzidło, następnie świece, pomiędzy któ-
rymi znajduje się krzyż, potem asysta li-
turgiczna, ewangeliarz ze Słowem Bo-
żym, a na końcu idzie główny celebrans.
Wszystkie elementy mają przepiękną
symbolikę. Kadzidło niesione na począt-
ku oznacza modlitwę, która płynie ku
niebu. Świece wraz z krzyżem mają przy-
pominać i uświadamiać, że wszystko co
się za chwilę wydarzy, dzieje się dlate-

go, że Chrystus umarł i zmartwychwstał.
On sam nas prowadzi do niezwykłej ta-
jemnicy, która oświetla wszystko w nas.
Następnie w procesji idzie asysta litur-
giczna, czyli wszyscy służący do Mszy,
a tuż za nimi Słowo Boże – ewangeliarz,
który uniesiony do góry jest znakiem
tego, że Chrystus będzie nas nauczał,
opowie nam o dziele zbawienia, którego
dokonał.

Na końcu procesji znajduje się główny
celebrans – Bóg najpierw działa Swoim
Słowem, a potem ręką kapłana robi to,
co wcześniej powiedział.

Celebrans, który idzie do ołtarza, prze-
chodzi przez kościół mijając wiernych,
by na końcu znaleźć się przy ołtarzu –
czyli najpierw jest między ludźmi, a po-
tem wychodzi spośród nich. Jest takim
samym człowiekiem jak my, ale na czas
sprawowania Eucharystii zostaje wzięty
z ludu i postawiony na środku, po to, by
dać zebranym to, co chce ofiarować im
sam Pan Bóg. Już w samym układzie pro-
cesji widać symbolicznie cały przebieg
Eucharystii – za chwilę spotkamy się z
Bogiem (dym kadzidła), spotkanie odbę-
dzie się w tajemnicy męki i zmartwych-
wstania Jezusa (krzyż), to wszystko
oświeci nasze życie (świece), Chrystus
najpierw nam to opowie (ewangeliarz),
a potem wykona rękami kapłana.

Procesja to zaledwie dwadzieścia se-
kund podczas których kapłan podchodzi
do ołtarza, ale jest taka jak cała Msza –
pełna symboli i ukrytej głębi.

Przeżywajmy owocnie Eucharystię!
J.Z.


