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

24 stycznia 2021

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

„Zawierzmy Miłości”

Człowiek nie miał wątpli-
wości, że wszystko co go ota-
czało w Raju, było przeja-
wem miłości Bożej. Bóg
wszystko uczynił dla człowie-
ka. Na podstępne pytanie
węża: „Czy to prawda, że
Bóg powiedział: Nie jedzcie
owoców ze wszystkich drzew
tego ogrodu?” – Ewa spokoj-
nie odpowiedziała: „Owoce z drzew tego
ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z
drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg
powiedział: Nie wolno wam jeść z nie-
go, a nawet go dotykać, abyście nie po-
marli” (Rdz 3,1-3).

Odpowiedź Ewy jest spokojna, bez cie-
nia wątpliwości i nieufności – rzeczowa
informacja udzielona duchowi, którego
chytrości pierwsza niewiasta nie przewi-
działa.

Nastąpił drugi atak: „Wtedy rzekł wąż
do niewiasty: Na pewno nie umrzecie!”
(Rdz 3,4) – To jest już próba zasiania nie-
ufności do Boga w sercu człowieka, pró-
by zadania kłamstwa Temu, który jest
Prawdą.

Szatan jest duchem niepokoju. Zakłóca
w człowieku równowagę, stan błogiej
pewności. Budzi nieufność, wątpliwość.
Człowiek rozpoczyna szukanie prawdy
niejako „na własną rękę”.

Często ludzie sprowadzają istotę grze-
chu pierworodnego do nieposłuszeństwa.
Tymczasem istota tego grzechu polega
na dopuszczeniu wątpliwości. Czło-

wiek zaczyna wątpić, że Bóg
jest Prawdą.  Nic tak nie drę-
czy, jak dopuszczona wobec
Boga wątpliwość.

Niepokoi nas zło drastyczne,
dostrzegalne w naszym otocze-
niu. Wydaje nam się, ze jest to
zło najbardziej jaskrawe i dla-
tego najbardziej szkodliwe dla
świata.

Widzimy ogromny wysiłek
odnowy Kościoła. Jesteśmy

skłonni myśleć, ze ta odnowa ma się do-
konać gdzieś na peryferiach. Tymczasem
idzie o coś więcej. Idzie o skierowanie
Rodziny ludzkiej ku Bogu, który jest
Prawdą, Mądrością, Dobrocią i Miłością,
o pokazanie Boga takim, jakim On jest,
a On jest przede wszystkim Miłością,
Ojcem wszystkich dzieci Bożych. Na
nowo musimy budzić w świecie nadzie-
ję w Boga. Odnowa, to uwierzenie na
nowo w Boga, który jest Miłością, wię-
cej – to zawierzenie Jego Miłości.

Nie wystarczy w Boga wierzyć, trzeba
jeszcze Bogu zawierzyć. I to z uległością,
dziecięcą prostotą. O to musimy zabie-
gać. Bóg jest wierny, dotrzymuje obiet-
nicy danej w Raju. Przychodzi na ziemię,
gdzie przywraca dawny ład, odnawiając
naturę ludzką na obraz i podobieństwo
Boże.

Z tą „dobrą nowiną” idźmy do ludzi,
jakże często zagubionych i zabłąkanych!
Budźmy w nich ufność i wiarę, że Bóg
jest Prawdą, Mądrością i Miłością, i że
najważniejszą rzeczą jest zaufać Mu bez
granic. Maria

2.02.2021 (wtorek), godz. 18.00 Msza „Kolędowa” dodatkowa dla parafian,
którzy nie mogli uczestniczyć w wyznaczonym terminie

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. W lutym są jeszcze
wolne intencje mszalne. Przypominamy o konieczności potwierdzenia zamó-
wionej intencji najpóźniej na trzy tygodnie przed terminem Mszy św. Brak
takiego potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacją z intencji.

  8.Dorosłych zapraszamy do Sakramentu Pokuty i Pojednania codziennie pół
godziny przed Mszą św. (w czwartki i soboty od 17.00-18.00). Kapłani nie będą
spowiadać po rozpoczęciu Mszy św.

  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 świętej, co pomaga
we właściwej cyrkulacji powietrza dzięki dmuchawom, dezynfekowane 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 jednorazowo 190 osób. Jest 160 miejsc siedzą-
cych i 30 stojących. 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 koronawirusa 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 zmieniła
kolejny raz  funkcjonowanie niemalże całego świata. Skutki tej sytuacji dotkliwie odczu-
wamy 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 rze
czywistości. Dlatego poza apelem o łączność modlitewną i udział we Mszach Św. za -
pomocą mediów – jako Parafialna Rada Ekonomiczna, czujemy się w obowiązku zaape
lować 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 ofiary 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 Podwyższenia 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 internetowych znajdującej się na stronie internetowej. Bóg zapłać za
przekazanie darowizn!

11. Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Szczególne podzięko-
wania 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 wszelkie ofiary przelewane na konto bankowe na utrzymanie naszej parafii.



PORZĄDEK NABOŻEŃSTW   (25 -31 STYCZNIA 2021)
Msze św. online: w niedziele i w tygodniu

PONIEDZIAŁEK (25.01.2021r.) ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA APOSTOLA
  7.00 1/za + męża Jana Olszówkę w 4 r. śm. oraz wszystkich ++ z rodziny z obu stron

2/do NSPJ i Niepok. Serca NMP o B.błog. dla wszystkich kapłanów z naszej parafii
  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + Marię Zahaczewską i ++ jej rodziców

2/za + ojca Feliksa we wspomnienie urodzin, + matkę Elżbietę, + siostrę Marię,
++ krewnych i dusze w czyśćcu cierpiące

3/za + Beatę Olszewską (od lokatorów z ul. Z.Czarnego 2)
WTOREK (26.01.2021r.) - Wspom. świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa 
  7.00 1/za + ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka w 30 dniu po śm.

2/w intencji córki Anny, aby w opiekuńczej miłości Boga znajdowała wszel-
kie umocnienie w cierpliwym dążeniu do nieba

  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + Tadeusza Nowaka i + jego córkę Renatę Skura (od lokatorów z Tysiąclecia 23)

2/za + Stanisława Czubalę w 1 r. śm. (od żony Reginy i syna Adama z żoną Renatą)
3/dziękcz.-błagalna z ok. 35-lecia sakr. małż. Jolanty i Wiesława oraz o odnowę ducha

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŚRODA (27.01.2021r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/intencja wolna

2/intencja wolna
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za ++ Annę i Wilhelma Langer

2/za + Tadeusza Nowaka (od chrześnicy Agaty z rodziną)
3/za ++ Witolda i Jarosława Łączyńskich oraz + Agnieszkę w 7 r. śm. (od

rodziny: Hani i Mirka z dziećmi)
CZWARTEK (28.01.2021 r.) - Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezb. i dK
  7.00 1/w int.Krystyny Żyłka z podzięk.za otrzymane łaski z prośbą o op. MB nad rodziną

2/za++rodz.:Helenę i Stanisława w r.śm.,++teściów: Marię i Zygmunta,++ich rodzi-
ców, rodzeństwo, krewnych, znajomych i sąsiadów, z prośbą o darowanie win i kar

  7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/w intencji członków Żywego Różańca oraz Apostolstwa Dobrej śmierci

2/za + Przemysława Suszka we wspomnienie urodzin oraz ++ z rodziny z obu stron
3/za + męża Stanisława w 12 r. śm. oraz ++ jego rodziców: Weronikę i Henry-

ka, z prośbą o wieczne zbawienie
PIĄTEK (29.01.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + Marka Michałka w 4 r. śm. z prośbą o życie wieczne

2/intencja wolna
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo Drogi Światła
18.00 1/za + Zofię Czenczek z prośbą o radość nieba

2/za + Irenę Praczyk w 1 r. śm. (od syna i wnuka z żonami)
3/za + ojca Adama w 36 r. śm. oraz ++ dziadków

SOBOTA (30.01.2021 r.) - Dzień powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/w int. ofiarodawców i budowniczych naszego kościoła i w int. ks. P. Furczyka

2/za ++ rodziców: Halinę i Huberta, ++ dziadków: Gertrudę i Pawła, Barbarę
i Jana oraz ++ z rodziny

16.00 - Msza św. „Kolędowa” w intencji mieszkańców bloków
  przy ul. Tysiąclecia: 41, 47, 78 i Zawiszy Czarnego 2

18.00 1/za zmarłych w styczniu:
2/za + Edwarda Suchanek w 12 r. śm.

NIEDZIELA (31.01.2021r.) - IV NIEDZIELA ZWYKŁA
  7.30 - za + Edwarda Bonka w 6 r. śm. oraz ++ z rodziny
  9.30 - w intencji Andrzeja Gębali z ok. 57 r. ur., z podziękowaniem za dar życia

i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog.
11.00 - w intencji Jana Łazika z ok 85 r. ur., z podziękowaniem za dotychczasowe łaski, z

prośbą o dalszą Bożą opiekę (od córek, syna i kochającej znajomej) (Te Deum)
12.30 - do Opatrzności B. za wstawien. MB Nieust.Pom. i św. Jana Pawła II w int. Janiny

Gajek z ok.78r.ur., syna Leszka z żoną Bożeną, wnucząt: Moniki i Rafała,prawnuczki
Patrycji, dziękując Bogu za przeżyty 2020 r. i prosząc o B.opiekę i zdrowie (TD)

17.00 - Msza św. „Kolędowa” w intencji mieszkańców bloków
przy ul. Zawiszy Czarnego 4,6,9,10

20.00 - za + Beatę Olszewską (od lokatorów z ul. Z.Czarnego 2)
Codziennie Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (24 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. W przyszłą niedzielę (31.01) kolekta będzie przeznaczona na
budowę cmentarza. Codziennie, po każdej Mszy św. w zakrystii indywidualni
fundatorzy mogą złożyć ofiarę i dokonać wpisu do Księgi Fundatorów.

  3.W poniedziałek (25.01), po Mszy św. wieczornej - w kościele, odbędzie się spotkanie
Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) i Parafialnej Rady Ekonomicznej (PRE).

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

  5.W czwartek (28.01), o godz. 18.00 odprawimy Mszę św. w intencji członków Żywego
Różańca oraz Apostolstwa Dobrej Śmierci.

  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 Eucharystię „Kolędową”:
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 i Zawiszy Czarnego 2
31.01.2021 (niedziela), godz. 17.00    Zawiszy Czarnego 4, 6, 9, 10
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Eucharystia odkrywana małymi krokami
– Obrzędy Wstępne
W ostatnich numerach naszej gazetki

zostało opisane m.in. odpowiednie przy-
gotowanie do Mszy Świętej oraz obrzę-
dy, pojawiające się na początku Eucha-
rystii.

Po znaku krzyża, na rozpoczęcie Mszy
Świętej, następuje pozdrowienie, które
ma wiele różnych formuł. Najbardziej
powszechne są słowa – „Pan z Wami”.
Jest to jedno z najpiękniejszych błogo-
sławieństw, ponieważ kapłan mówi nam
w nim, że pośród nas, a raczej w każdym
z nas, jest obecny zmartwychwstały Pan.
Słowo „Pan”, które jest jednym z elemen-
tów tego pozdrowienia nie jest przypad-
kowe. Odnosi się do roli Chrystusa w
Zbawieniu, do Jego zwycięstwa nad grze-
chem i śmiercią. Pan to ktoś ponad
wszystkimi. Kapłan używając tych słów
ogłasza, że Bóg nie tylko jest pośród nas,
ale także chce w nas działać z mocą, nisz-
cząc działa szatana. Nasza odpowiedź na
to pozdrowienie brzmi: „I z duchem two-
im”. To wyznanie, które potwierdza naszą
wiarę w to, że w kapłanie jest coś wyjąt-
kowego, co pozwala mu stanąć przy oł-
tarzu i sprawować dla nas Eucharystię.
Pan Bóg zaprasza nas do tego, byśmy
błogosławili sobie nawzajem.

Po tej części następuje akt pokuty, w
którym stajemy w prawdzie wobec na-
szych słabości i grzechów. Najczęściej
rozpoczyna się od słów – „Spowiadam
się Bogu wszechmogącemu i wam, bra-
cia i siostry”. Jest to nie tylko osobiste
wyznanie grzechów, ale coś wspólnoto-
wego. Wypowiadamy słowa prosząc o
przebaczenie grzechów i zmiłowanie nie
tylko Boga, ale i cały lud Boży. Ten mo-
ment Eucharystii uświadamia nam, że
nasze grzechy nie dotyczą tylko nas, lecz
ranią cały Kościół. Istotą aktu pokuty jest
nie tylko przyznanie, że jesteśmy grzesz-
ni, lecz stanięcie w prawdzie o nas sa-
mych oraz złożenie w ofierze na ołtarzu

całego naszego życia. Chcemy oddać
Panu Bogu wszystko, powierzyć nie tyl-
ko nasze dobre uczynki, ale również na-
sze słabości. Akt pokuty gładzi wszyst-
kie grzechy powszednie. Podczas tego
obrzędu nie chodzi o szczegółowy rachu-
nek sumienia, ale o krótką i szczerą mo-
dlitwę z prośbą o uwolnienie od grze-
chów oraz o miłosierdzie. To spotkanie
ze zmartwychwstałą mocą Pana Jezusa,
który może pokonać w nas wszelkie zło.

Ostatnim elementem obrzędów wstęp-
nych jest kolekta, czyli modlitwa, która
następuje po akcie pokuty. Po krótkim
milczeniu kapłan zbiera wszystkie inten-
cje i sprawy, z którymi przyszliśmy, bo
zanieść je do Pana Boga. Po słowach
kapłana „Módlmy się” powinniśmy ze-
brać w myślach wszystko z czym przy-
szliśmy na Eucharystię. To czas, w któ-
rym każdy z nas może pokazać Bogu
swoje serce i to wszystko za co chce po-
dziękować oraz o co poprosić. Podczas
kolekty kapłan po raz pierwszy w Eucha-
rystii podnosi ręce i modli się także ge-
stem.

Ten gest ma podwójne znaczenie – po
pierwsze jest przypomnieniem krzyża i
uświadamia nam, że wszystko co mamy
zawdzięczamy Chrystusowi, Jego męce
i zmartwychwstaniu. Po drugie to gest
otwartych i pustych rąk, gest człowieka,
który staje przed Bogiem i prosi o po-
moc, bo bez Boga nie ma nic.

Przeżywajmy owocnie Eucharystię!
J.Z.
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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

 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.
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
2.02.2021 (wtorek), godz. 18.00
Msza „Kolędowa” dodatkowa dla pa-
rafian, którzy nie mogli uczestniczyć
w wyznaczonym terminie

„Nieodbyta kolęda”

Że nie będzie Kolędy ja się tym nie
szczycę.
Myślę, co o tym wszystkim powiedzie-
liby moi Rodzice.
Przecież narodzi się Boskie Dziecię,
które ma zbawić świat, na Jego imię
Jezus
otworzą się drzwi wszystkich chat.
I w pewien zimowy wieczór do moich
drzwi zadzwoniłby Kapłan - Jezuska
niosę Ci.
On jest taki maleńki, ale jest bardzo
rad,
że narodzeniem Swoim niesie pokój na
świat.
O wielcy tego świata, zdobywcy Kosmo-
su
czyżbyście się bali o Jezusie rozgłosu.
Głosicie różne nauki, a w Boga nie
wierzycie,
teraz maleńki wirus na świecie prze-
wrócił życie.
Wracając do Kolędy jest bardzo smut-
no mi,
że Kapłan z małym Jezuskiem nie sta-
nie u mych drzwi.
A może dorosły już Jezus stanie u mych
drzwi.
„Szczęść Boże” tobie niewiasto
Ja pokój niosę Ci.

I wtedy będzie wiosna, bociany po-
wrócą do gniazd
i nadejdzie piękny Zmartwychwstania
czas. Uwierzmy!

Aleksandra Molicka-Maler

6



Nawrócenie zaczyna siê od ³aski
– historia Paw³a z Tarsu

11.01. - O godz.18.45 rozpoczęła się
adoracja przy Bożym żłóbku. Rozważa-
nia zostały przygotowane przez ks. Mar-
ka i poprowadzone przez Duszpasterstwo
Małżeństw. W adoracji uczestniczyli
również wierni, którzy pozostali po Eu-
charystii, by wspólnie „kolędować”.

12.01. - O godz.18.45 rozpoczęła się
wieczorna modlitwa uwielbienia. Ks.
Dawid wprowadzając do modlitwy pod-
kreślił, że Uwielbienie to przede wszyst-
kim przyjęcie woli Bożej. Przed Naj-
świętszym Sakramentem rozważaliśmy
fragment Ewangelii z dnia (Mk 1, 21-28)
oraz ks. Dawid poprowadził modlitwę
dziękczynną.

15.01. - Podczas homilii na Mszy św. o
godz.18.00 rozważony był temat: „Przez
Eucharystię stajemy się Dziećmi Boży-
mi”. Ks. Dawid zwrócił uwagę, że Dziec-
kiem Bożym stajemy się przy chrzcie św.
Natomiast podczas Eucharystii powinni-
śmy mieć świadomość, że będąc Dziec-
kiem Bożym stajemy się Braćmi i Sio-
strami, tworząc Rodzinę Bożą, a to zo-
bowiązuje nas do wzajemnej troski. Na
zakończenie ks. Dawid zachęcił, abyśmy
czerpali przykład okazywania miłości od
Jezusa.

Migawki z ¿ycia naszej parafii

Bożena S.

„Dziwne pytanie”

Ktoś mi kiedyś zadał pytanie,
myśląc, że pewnie nie odpowiem na
nie.
Po co są Święci?
Ja bez namysłu odpowiedziałam:
Święci nie są po to, by nas z grzechów
rozliczali,
lecz by przed grzechami nas ostrze-
gali. Alkeksandra Molicka-Maler

Św. Paweł (Paweł z Tarsu, Paweł Apo-
stoł, Szaweł) urodził się około 5-10 roku.
Był obywatelem Rzymskim i wychowy-
wał się w środowisku ludzi wierzących
w Boga. Jego rodzina należała do stron-
nictwa faryzeuszów - grupy najgorliw-
szych wyznawców religii mojżeszowej.
Jako gorliwy faryzeusz dbał o czystość
religii, a naukę Jezusa z Nazaretu uwa-
żał jako odstępstwo od prawdziwej wia-
ry żydowskiej.  Dlatego też z wielką za-
wziętością występował przeciw chrześci-
janom. Pierwsza wzmianka o Szawle
pojawia się w Dziejach Apostolskich przy
opisie męczeństwa św. Szczepana: „Wy-
rzucili go poza miasto i kamienowali, a
świadkowie złożyli swe szaty u stóp mło-
dzieńca, zwanego Szawłem. Tak kamie-
nowali Szczepana (...). Szaweł zaś zga-
dzał się na zabicie go”.

Około 35 roku z własnej woli udał się z
listami polecającymi do Damaszku, aby
tam ścigać chrześcijan. I właśnie wtedy
u bram miasta „olśniła go nagle światłość
z nieba”. A   gdy upadł na ziemię, usły-
szał głos: Szawle, Szawle, dlaczego Mnie
prześladujesz?

Kto jesteś, Panie? - powiedział.
A On: Jestem Jezus, którego ty prześla-

dujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci
powiedzą, co masz czynić Pod bramami
Damaszku Szaweł spotyka Jezusa zmar-
twychwstałego, który zwraca się do nie-
go osobiście, bezpośrednio, po imieniu.
Spotyka Jezusa, który prowadząc go
swym światłem i mocą, powalił go na
ziemię i swą łaską nawrócił. Od tego
momentu z wroga pierwotnego Kościo-

ła staje się jego najżarliwszym Aposto-
łem. Ochrzczony przez kapłana Anania-
sza rozpoczyna służbę dla Ewangelii -
staje się Misjonarzem i Apostołem wielu
narodów. Wraz ze swymi współpracow-
nikami odbył trzy wielkie podróże misyj-
ne - Mała Azja, Grecja, Macedonia, Ita-
lia, Hiszpania - oto etapy tego misyjne-
go maratonu. Wiele wycierpiał dla Chry-
stusa i Ewangelii. Zginął śmiercią mę-
czeńską przez ścięcie mieczem w 67 r.

Historia Pawła z Tarsu pokazuje drogę,
którą przebywa każdy, kto przyjmuje
Boga. Nawrócenie Szawła było owocem
Boskiej interwencji, nieprzewidywalnej
łaski Bożej.  Tak jest z każdym nawróce-
niem. Ono jest przede wszystkim łaską.
Po stronie człowieka jest zawsze odpo-
wiedzią. To Bóg szuka człowieka, nie
człowiek Boga. To Chrystus walczy o
grzesznika, nie grzesznik o Niego, czy
choćby o siebie samego…

Joasia

MYŒLI o Eucharystii

W każdej Eucharystii jest zamknięta
Jezusowa miłość do człowieka, stąd jest
pamiątką jego męki.

Niedziela jako centralne miejsce świę-
cenia dnia Pańskiego, a w nim sprawo-
wanie Eucharystii. Niedziela dzień wia-
ry, dzień zmartwychwstania Pana, Pas-
cha tygodnia.

Eucharystia to serce naszej wiary.

Msza św. powinna być pragnieniem
spotkania z Chrystusem obecnym w Li-
turgii.

Msza św. to godzina miłości do Pana
Jezusa.

Możliwość częstego uczestnictwa w
Eucharystii jest dla nas wielką łaską
Bożą.

Niedzielna Msza św. to najważniejsze
wydarzenie w ciągu całego tygodnia dla
wierzącego katolika.

Liturgia to sprawa osobistej relacji z
Bogiem i wspólnotą modlitewną, wspól-
notą Kościoła.

Pan Jezus obecny w Eucharystii czeka
na swoje dzieci odrzucone. On więc cze-
ka na każdego z nas.

Jezus jest obecny w Eucharystii nie jako
rzecz, czy przedmiot, ale jako Osoba.

Liturgia sprawowana nie tyle nam przy-
pomina wydarzenie zbawcze, ale nam je
uobecnia. Dlatego należy je przeżywać.

„Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”.
To Pan Bóg żąda dla siebie daru naszego
czasu daru Jemu dedykowanego.
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