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

14 luty 2021

Po co komu rekolekcje?
Jesteśmy zabiega-

ni, zestresowani
obecną sytuacją,
zagrożeniem utraty
pracy, środków do
utrzymania, możli-
wością zarażenia
się nieznaną dotąd
w skutkach cho-
robą. Czy mamy
głowę do tego, by
myśleć o rekolek-
cjach? Co roku to

samo, już to słyszeliśmy!
A jednak może warto się zatrzymać i

pomyśleć, co przed nami? Jak bardzo od-
daliliśmy się od Boga? Czy myślimy o
życiu wiecznym?

Rekolekcje dają szansę, aby temu się
przyjrzeć, aby coś z tym zrobić. Są szansą
odnowienia relacji z Bogiem, z rodziną,
z drugim człowiekiem. Czy z tej szansy
skorzystamy, to już zależy tylko od nas?
Rekolekcje są zachętą, propozycją. Jeśli
chcemy, choć trochę zająć się swoim
życiem duchowym, to warto tak poukła-
dać sobie dzień, żeby znaleźć na nie czas.

W naszej Parafii Rekolekcje Wielko-
postne zaczynają się w niedzielę 14 lu-
tego i potrwają do 17 lutego 2021 r.

„KAŻDA EUCHARYSTIA SZANSĄ
NA WIOSNĘ KOŚCIOŁA” to temat
przewodni rekolekcji, które poprowadzi
znany rekolekcjonista ks. dr Tadeusz
Czakański. Były duszpasterz akademic-
ki, wicerektor Wyższego Śląskiego Se-
minarium Duchownego w latach 1991-

2003, aktualnie diecezjalny rekolekcjo-
nista, moderator powołań.

Ksiądz Rekolekcjonista, aby nas lepiej
poznać, 25 stycznia spotkał się w kościele
z członkami Parafialnej Rady Duszpa-
sterskiej i Ekonomicznej.

Parafianie, którzy z różnych powodów
nie będą mogli uczestniczyć w rekolek-
cjach w naszym kościele mogą skorzy-
stać z różnych propozycji rekolekcji i
rozważań wielkopostnych w Internecie,
radiu czy telewizji.

Zgodnie z rządową decyzją od 13 lu-
tego br., będą otwarte archidiecezjal-
ne domu rekolekcyjne w Kokoszy-
cach i Brennej. Tym samym zapra-
szamy grupy zorganizowane oraz
osoby indywidualne do udziału w re-
kolekcjach.
Terminy rekolekcji:
Rekolekcje w milczeniu na początek
Wielkiego Postu w dniach 15-18 lu-
tego br. (dotyczy zarówno Kokoszyc
jak i Brennej).
Kokoszyce:
12-14 luty - Nadzwyczajni szafarze
Komunii św. wraz z rodzinami
15-18 luty - Rekolekcje wielkopost-
ne w milczeniu
19-21 luty - Żywy Różaniec (zelato-
rzy i członkowie)
Brenna:
15-18 lutego - SILENTIUM Wielko-
postne rekolekcje w milczeniu
22-25 lutego - Rekolekcje dla kościel-
nych
26-28 lutego - Rekolekcje dla nadzwy-
czajnych szafarzy Komunii świętej
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  6.Zachęcamy wszystkich do udziału w tradycyjnych nabożeństwach wielkopostnych.
W piątki o godz. 17.15 odprawiamy Drogę Krzyżową, polecając Bogu dusze naszych
zmarłych. Wypominki za zmarłych przynosimy do zakrystii 20 minut przed nabożeń-
stwem. W niedziele o godz. 16.15 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

  7.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.
Człowiek dzięki Eucharystii niesie światło nadziei tym, którzy są w ciemności.

  8.W lutym są jeszcze wolne intencje mszalne. Przypominamy o konieczności po-
twierdzenia zamówionej intencji najpóźniej na trzy tygodnie przed terminem Mszy św.

  9.Prosimy o dostosowanie się do przepisów sanitarnych: obowiązek noszenia mase-
czek, zachowania 2 metrowego odstępu między sobą, a także o zajmowanie tylko tych
miejsc, które oznaczone są białymi kartkami. W naszym kościele zachowujemy wszyst-
kie obostrzenia i zasady sanitarne: kościół jest wietrzony po każdej Mszy świętej, co
pomaga we właściwej cyrkulacji powietrza dzięki dmuchawom, dezynfekowane są wszyst-
kie 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 fila-
rze, w którym można przyjąć Komunię do ust. W pozostałych miejscach księża udzie-
lają Komunii Świętej na rękę. Pragniemy też włączyć się w modlitwę całego Kościoła o
20.00 w rodzinach odmawiajmy jedną część różańca św.

10. W ramach małego postanowienia na wielki post zachęcamy w tym roku wszystkich
parafian, do wzięcia udziału  w akcji modlitewnej „Każde życie to dar od Boga”. Akcja
polega  na podjęciu postanowienia codziennej modlitwy „Pod Twoją obronę” w dwóch
intencjach: O większą świadomość świętości każdego ludzkiego życia od poczęcia do
naturalnej śmierci (dla nas i wszystkich ludzi) a także w intencji dzieci poczętych, którym
grozi aborcja. Chętni do podjęcia tej modlitwy będą mogli zabrać sobie specjalny obrazek
i złożyć imienną deklarację w przeznaczonym do tego miejscu. Deklaracje te poniesione
zostaną w Wigilię Paschalną w procesji z darami, jako symbol naszej modlitwyi manife
stacji życia, której nas nauczył Jezus Chrystus.

10.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   (15 -21 LUTY 2021)
Msze św. online: w niedziele i w tygodniu

PONIEDZIAŁEK (15.02.2021r.) Dzień powszedni
  7.00 1/w intencji Danuty z ok. kol. r. ur., z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą

o Boże błog., opiekę Matki Najświętszej i światło Ducha św. na każdy dzień
2/za wstawiennictwem św. Rity o łaskę zdrowia dla Mateusza

  7.30 - Różaniec
  8.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną  intencja wolna
17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Spowiedzi św.
18.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną

1/za + Marię Erenfeld (od Małgorzaty i Kornela Dulęba)
2/za + Bohdana Marca
3/za ++ Gerarda Kosorza z Raciborza oraz jego brata Józefa (od rodziny Szopa)

19.30 - Nauka rekolekcyjna dla poszukujących i pytających
WTOREK (16.02.2021r.) - Dzień powszedni 
  7.00 1/intencja wolna

2/intencja wolna
  7.30 - Różaniec
  8.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną  intencja wolna
17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Spowiedzi św.
18.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną

1/za + ks. Pawła Szolonka
2/za ++ Monikę i Stanisława Bizoń
3/intencja wolna

19.30 - Nauka rekolekcyjna dla osób stanu wolnego
ŚRODA (17.02.2021r.) - ŚRODA POPIELCOWA

W czasie Mszy św. nauka na zakończenie rekolekcji
   7.00 - za + Renatę Skura (od rodziny Kożuchów z Brzeska)
  7.45 - Różaniec
  9.00 - intencja wolna
16.30 - za ++ rodziców: Alicję i Franciszka Krótkich w kol. r. śm., ++ krewnych z obu stron
18.00 1/za + Marię Erenfeld (od Genowefy Łachut)

2/za ++ rodziców: Franciszkę i Wojciecha Krawczyk, ++ z rodziny: Janiszew-
skich, Krawczyków i Szewczyków i dusze w czyśćcu cierpiące

3/za + Kazimierę Chojnacką w 2 r. śm. oraz ++ z rodziny
CZWARTEK (18.02.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za++rodz: Halinę i Huberta,++dziad: Gertrudę i Pawła, Barbarę i Jana,++ z rodziny

2/intencja wolna
  7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za ++ matkę Annę Lesiak, ojca Stanisława i brata Adama oraz ++ z rodziny:

Lesiaków i Zająców
2/za + Stefana Pławeckiego w 30 dni po śm. (od dzieci z rodzinami)
3/ za + Bolesława Głowackiego i + jego żonę Łucję

PIĄTEK (19.02.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + syna Bartłomieja Parafiniuka oraz ++ rodziców: Zofię i Czesława

2/intencja wolna

  7.30 - Różaniec
17.15 - Droga Krzyżowa         
18.00 1/w intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego

2/za ++ rodziców: Jana i Salomeę Buntura,++ pokrewieństwo i dziadków z obu stron
3/za + brata Józefa Sosnę w 4 m-ce po śm., z prośbą o radość życia wiecznego

Homilia:  Człow.dzięki Eucharyst. niesie światło nadziei tym, którzy są w ciemności
SOBOTA (20.02.2021 r.) - Dzień powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/za ++ z rodzin: Jaroń, Kocot, Kowalski, Mazgaj, Ogrodzki, Jordanek,

z prośbą o darowanie win i kar
2/za++m.Łucję, br.Stanisława z żoną,++teściów, Hilarego,pozostałych ++ z rodziny
3/intencja wolna

17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za ++ rodziców: Mieczysława i Zofię Nowaków w kol. r. śm., + brata Józefa Nowa-

ka oraz +siostrę Marię Zjawioną z prośbą o radość życia wiecznego
2/za + brata Jana Turek w kol. r. śm., ++ rodziców: Karolinę i Szczepana oraz

++ szwagrów: Józefa i Karola
NIEDZIELA (21.02.2021r.) - I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
  7.30 - intencja wolna
  9.30 - za + Jacka Czernika (od szwagra Macieja z żoną i teściami)
11.00 - za + Stanisława Kopyciaka w 1 r. śm.
12.30 - w intencji Jakuba Hycza z ok. 18 r. ur., z podzięk. za dar życia,  dotychcza-

sowe łaski, z prośbą o Boże błog., dary Ducha św. w dorosłym życiu
16.15 - Gorzkie Żale w kazaniem pasyjnym
17.00 - dziękczynno-błagalna w intencji Matyldy w 7 r. ur., prosząc o Boże błog.

i opiekę Matki Bożej dla niej i rodziców
20.00 - intencja wolna    Codziennie Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE   (14 lutego 2021)
  1.Wszystkie Msze św. - online z naszego kościoła znajdziemy na stronie inter-

netowej i facebooku: https://www.youtube.com/c/ParafiaTD
  2.Witamy w naszej parafii ks. Tadeusza Czakańskiego, który od dzisiaj poprowadzi Reko-

lekcje w naszej wspólnocie parafialnej. Plan Rekolekcji znajduje się w gazetce parafialnej
i na stronach internetowych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w kościele (190
osób) wszystkie nauki Rekolekcyjne będą transmitowane online.

  3.Bóg zapłać za wszystkie ofiary materialne i kopertowe składane dzisiaj na potrzeby na-
szego kościoła - na prace remontowe - kolejne stacje Drogi Krzyżowej w kościele gór-
nym oraz remont schodów wyjściowych. Od dzisiejszej niedzieli rozpoczynamy Ty-
dzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.Zaś przyszła niedziela jest Niedzielą Trzeźwości.
Kolekta tej niedzieli ma charakter jałmużny postnej.

  4.W Środę Popielcową (17.02) z całym Kościołem rozpoczynamy okres wielko-
postnej pokuty. Jest to dzień postu i wstrzemięźliwości. W tym dniu Msze św.
będziemy odprawiać o godz. 7.00, 9.00, 16.30 i 18.00. Po każdej Eucharystii
nastąpi obrzęd posypania głów popiołem.  Od Środy Popielcowej obchodzimy
kwartalne dni modlitw o ducha pokuty.

  5.W czasie Wielkiego Postu w kościele są przygotowane kosze, do których moż-
na składać żywność o dłuższym terminie ważności np. cukier, mąka, konserwy
itp. Żywność przekażemy biednym.
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Eucharystia odkrywana małymi krokami
– Homilia
W ostatnich numerach naszej gazetki

zostały opisane szczegółowo m.in. obrzę-
dy wstępne oraz wprowadzenie do Litur-
gii Słowa wraz z Ewangelią. Po jej wy-
słuchaniu następuje komentarz do czy-
tań czyli homilia lub kazanie.

Tradycja komentowania Słowa Bożego
to bardzo stary zwyczaj. Jako chrześci-
janie przejęliśmy go od Żydów. W syna-
gogach od wieków czyta się fragmenty
Biblii i komentuje je wobec wiernych, by
jeszcze lepiej je zrozumieli. Pierwszym
chrześcijańskim kaznodzieją był Pan Je-
zus, o którym Ewangelia mówi, że sam
podczas szabatowych modlitw w syna-
godze brał  zwoje Pisma, czytał je i ko-
mentował, pokazując, w jaki sposób róż-
ne proroctwa Starego Testamentu speł-
niły się w Nim. Również Jego liczne ka-
zania, przypowieści i nauczania były
pierwszymi homiliami. Kazanie lub ho-
milię po Ewangelii może wygłosić jedy-
nie osoba wyświęcona – diakon, kapłan
lub biskup. Osoba świecka nie powinna
w tym momencie kierować słowa do
wiernych, na przykład w formie świadec-
twa.

Homilia to bezpośredni komentarz bar-
dzo ściśle związany z odczytanym wcze-
śniej Słowem, wyjaśniającym je i poma-
gającym lepiej je zrozumieć. Natomiast
kazanie odnosi się do szerszego tematu,
który jest w pewien sposób związany z
czytaniami. Nie może być zupełnie ode-
rwane od Słowa z danego dnia, ale może
poruszać temat, który nie jest bezpośred-
nio związany z usłyszanym Słowem Bo-
żym, ale w jakiś sposób z niego wypły-
wa.

Podczas słuchania kazania lub homilii
warto pamiętać, że wykształcenie czy elo-
kwencja kaznodziei nie jest tak istotna,
jak fakt czy jego słowa wypływają z wia-
ry. Kazanie jest prawdziwe i dobre wte-
dy, kiedy jest autentyczną próbą zmierze-

nia się ze Słowem Bożym i próbą życia
nim na co dzień. Kiedy kapłan w taki
sposób przygotowuje się do kazania, gdy
spotyka się na modlitwie i w życiu ze
Słowem Bożym, to może nie mieć wiel-
kich umiejętności, ale Duch Święty tak
nim pokieruje, że jego słowa przyniosą
owoc. Gdy słuchamy różnych kazań, nie-
stety często działa w nas mechanizm oce-
niania jakości całej Mszy przez jakość
kazania. Jeśli kazanie było świetne to całą
Mszę postrzegamy jako coś wyjątkowe-
go. Jeśli jednak do nas nie trafiło to Eu-
charystia wydaje się mniej atrakcyjna.
Musimy Koniecznie wystrzegać się takie-
go myślenia i przyjmowania takiego klu-
cza w przeżywaniu Mszy.

Eucharystia ma taką samą moc i nie
warto odcinać się od tej łaski. Po kaza-
niu lub homilii powinna nastąpić chwila
milczenia, aby pozostawić czas na prze-
myślenie tego co zostało przed chwilą
powiedziane oraz na krótką, osobistą mo-
dlitwę, która pomoże Słowu Bożemu
przemienić nas i przynieść owoce.

Przeżywajmy owocnie Eucharystię!
J.Z.
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Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej do
Parafian. Pandemia koronawirusa zmieni-
ła kolejny raz  funkcjonowanie niemalże
całego świata. Skutki tej sytuacji dotkliwie
odczuwamy również my,  ludzie wierzący
– członkowie wspólnoty parafialnej. Ogra-
niczone możliwości fizycznego uczestnic-
twa w Eucharystii są dla wielu z nas sytu-
acją wyjątkową i niespotykaną. Nie wiemy
jak długo będziemy musieli znów funkcjo-
nować w takiej rzeczywistości. Dlatego poza
apelem o łączność modlitewną i udział we
Mszach Św. za pomocą mediów – jako Pa-
rafialna Rada Ekonomiczna, czujemy się w
obowiązku zaapelować do Parafian o za-
troszczenie się o materialną sferę funkcjo-
nowania naszej parafii. W związku z tym,
że  prawdopodobnie przez najbliższe nie-
dziele będziemy w sposób ograniczony
wspierać parafię poprzez ofiary składane
podczas Mszy św. – apelujemy o przekazy-
wanie finansowego wsparcia poprzez wpła-
ty bezpośrednio na  konto parafii. Takie so-
lidarne działanie pozwoli naszej parafii prze-
trwać 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 za po-
średnictwem systemu wpłat interne-
towych znajdującej się na stronie in-
ternetowej. Bóg zapłać za przekaza-
nie darowizn!

6

dzień naszego dążenia do celu, jakim
jest zbawienie - szczęście wieczne.

Gorzkie żale
Gorzkie Żale  (nazwa pochodzi od

pierwszych wyrazów pieśni: „Gorzkie
żale przybywajcie, serca nasze przenikaj-
cie) - to popularne nabożeństwo i  zbiór
pieśni o męce Pańskiej śpiewanych pod-
czas Wielkiego Postu w ramach nabożeń-
stwa pasyjnego.

Gorzkie żale nawiązują treścią do tra-
dycji pieśni pasyjnych, lamentacji, pła-
czów…. Ich schemat oparty jest na sche-
macie Jutrzni z modlitwy brewiarzowej.

Nabożeństwo to, odprawiane w okre-
sie Wielkiego Postu, ma charakter ado-
racji Najświętszego Sakramentu, kazania
oraz śpiewania pieśni, traktujących o
męce Pana Jezusa, przedstawionej w for-
mie tradycyjnych elementów: stałej po-
budki, która wprowadza lud w rozważa-
nie męki pańskiej, hymn, lament duszy
nad cierpiącym Chrystusem i rozmowę
duszy z Matką Bożą, tak ważną postacią
dla barokowych chrześcijan, zamieszku-
jących tereny Rzeczpospolitej.

Zadaniem „Gorzkich Żali” jest nie
tylko wprowadzenie w wydarzenia
sprzed 2000 lat, ale także skłonienie
uczestników do refleksji nad przemi-
janiem, sensem cierpienia w życiu,
sprawach ostatecznych (eschatologicz-
nych) oraz utożsamianie się z cierpią-
cym za swój lud Chrystusem.

Ważna jest w rozważaniach obecność
Matki Boskiej, jako pośredniczki cierpią-
cej wraz ze swym Synem, utożsamiają-
cej się także z ludzkimi duszami, które
pragną pojednania z Bogiem, ale są bez-
radne wobec swoich grzechów i potrze-
bują nawrócenia. Nabożeństwo to stano-
wi duchową łączność z Jezusem, co jest
wyrazem miłości i wdzięczności za tak
wielki dar, jakim była Jego śmierć i Zmar-
twychwstanie.

Całość podzielona jest na trzy wersje
cykliczne, które oddają kolejno obraz

Męki Pańskiej w poszczególnych etapach
jej przebiegu.

Część pierwsza /część druga/ część trze-
cia: Pobudka; Intencja; Hymn; Lament
duszy nad cierpiącym Jezusem; Rozmo-
wa duszy z matką bolesną.

Przy najbliższym nabożeństwie
Gorzkich Żali pomyślmy, jak wielki
dar otrzymaliśmy, a nasze rozważania
niech będą wyrazem prawdziwego
skupienia i pełnej kontemplacji wiel-
kich tajemnic chrześcijaństwa. BK



Rekolekcje Wielkopostne

14 - 17 lutego 2021 r.
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SZANSĄ NA WIOSNĘ KOŚCIOŁA

Sobota (13.02.2021)
17.00 - Adoracja Najśw. Sakramentu
18.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną
Niedziela (14.02.2021)
  7.30 - Msza św. z nauką rekolekcyjną
  9.30 - Msza św. z nauką rekolekcyjną
11.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną
12.30 - Msza św. z nauką rekolekcyjną
17.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną
20.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną
Poniedziałek (15.02.2021)
  7.30 - Różaniec
  8.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną
17.00 - Adoracja Najśw. Sakramentu

i okazja do Spowiedzi św.
18.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną
19.30 - Dziedziniec Dialogu. Nauka Re-

kolekcyjna dla poszukujących
i pytających

Wtorek (16.02.2021)
  7.30 - Różaniec
  8.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną
17.00 - Adoracja Najśw. Sakramentu

i okazja do Spowiedzi św.
18.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną
19.30 - Nauka Rekolekcyjna dla osób

stanu wolnego
Środa Popielcowa (17.02.2021)
  7.00 - Msza św. z nauką

na zakończenie rekolekcji
  9.00 - Msza św. z nauką

na zakończenie rekolekcji
16.30 - Msza św. z nauką

na zakończenie rekolekcji
18.00 - Msza św. z nauką

na zakończenie rekolekcji
Sakrament Pokuty i Pojednania pół go-
dziny przed Mszą św. oraz w poniedzia-
łek i wtorek od godz. 17.00-18.00

Rekolekcje poprowadzi:
Ks. dr Tadeusz Czakański

Migawki z ¿ycia naszej parafii

02.02. - O godz.18.45 rozpoczęła się
modlitwa uwielbienia. Rozważaliśmy
Ewangelię z dnia (Łk 2,32), a następnie
w modlitwie spontanicznej przeplatanej
prośbami, dziękczynieniem, zawierze-
niem i przebłaganiem uwielbialiśmy Je-
zusa, dopowiadając po każdym wezwa-
niu: „Bądź moim Światłem”

04.02. - O godz.18.45 w kościele od-
było się spotkanie członków i sympaty-
ków Bractwa Adoracji Najświętszego
Sakramentu. Ks. Artur w nawiązaniu do
roku Świętego Józefa odniósł się do li-
stu papieża Franciszka „Patris corde” –
ojcowskim sercem. Ks. Artur zwrócił

uwagę, że Św. Józef był czczony przez
wielu Świętych, między innymi przez Św.
Teresę z Avila, która w Kościele odno-
wiła i rozpowszechniła nabożeństwo do
Św. Józefa. Ks. Artur zachęcił wszyst-
kich, abyśmy korzystali z dobrodziejstw
Kościoła - daru specjalnych Odpustów,
które ogłosiła Penitencjaria Apostolska
oraz uczyli się od Świętego Józefa współ-
pracy z łaską.

05.02. - Na Mszy św. O godz. 18.00
podczas homilii rozważany był temat:
„Liturgia Eucharystyczna - przygotowa-
nie darów ofiarnych - Liturgia miłości”.
Ks Dawid zwrócił uwagę, że rozważa-
nie poszczególnych części Liturgii jest
nie tyle po to, aby bardziej zrozumieć

Eucharystię, ale przede wszystkim po to,
aby rozkochać się w Eucharystii i wyjść
z Niej przemienionym. Ks. Dawid pod-
kreślił, że procesja z darami jest włącze-
niem się w ofiarę Jezusa i wtopieniem
się w Niego. Kiedy podczas ofiarowania
oddajemy Jezusowi wszystkie nasze spra-
wy, to co trudne, bolesne, ale też to co
nas raduje musimy pamiętać, że najwięk-
szym darem jest Jezus Chrystus, który
sam się nam ofiarowuje. Istotą zaś pro-
cesji z darami jest uwielbienie - całko-
wite przyjęcie woli Bożej, zgoda na
wszystko, tak jak Jezus był uwielbiony
na krzyżu.

4 5

Nabo¿eñstwa wielkopostne
Droga Krzyżowa
Droga krzyżowa wydaje się bardzo pro-

stym nabożeństwem. Najczęściej uczest-
nictwo w niej polega na rozpamiętywa-
niu wydarzeń Męki Jezusa, przeżywanie
ich i współczuciu Jego cierpieniu.

Droga Krzyżowa to przestrzeń i czas na
bezpieczną konfrontacje w atmosferze
wiary z tym, czego się boimy, przed czym
uciekamy, co przeżywamy w swoim
życiu. Z jednej strony jest to ból i cier-
pienie, z drugiej - nasze wątpliwości, co
do miłosierdzia a nawet istnienia Boga
wywołane tymi doświadczeniami. Tym-
czasem nabożeństwo drogi krzyżowej ma
przybliżać do nas cierpienie Jezusa aby-
śmy mogli powierzyć mu nasze cierpie-
nie, trudne doświadczenia życiowe, na-
sze rany i blizny.

Chodzi o odkrycie życia Chrystusa w
sobie, nie tylko ja żyję, ale żyje we mnie
Chrystus. Przez chrzest zostaliśmy zanu-
rzeni w Mękę, Śmierć i Zmartwychwsta-
nie Chrystusa. Zostaliśmy tym samym
włączeni w Jego cierpienie i On teraz
cierpi w nas (ale także w nas zmartwych-
wstaje i dzięki Niemu możemy zmar-
twychwstawać). Nabożeństwo drogi
krzyżowej ma mi pomóc odkryć Chry-
stusa, który idzie poprzez moje życie i

niesie ze mną mój krzyż.
W tym świetle droga krzyżowa jest

pewną "techniką", ćwiczeniem ducho-
wym, które może obudzić istotny wymiar
modlitwy wewnętrznej, modlitwy w ser-
cu. Ta zewnętrzna droga krzyżowa w
obrazach, powieszona na ścianach nasze-
go kościoła jest tylko impulsem, okazją,
by uświadomić sobie głębię współodczu-
wania Pana ze mną.

Celem tej zewnętrznej jest naprowadze-
nie mojego serca, bym odprawiał w nim
drogę krzyżową, którą Pan czyni towa-
rzysząc mi przez całe życie. Gdy dzięki
wykonywanym podczas nabożeństwa
gestom, wymawianym słowom, ogląda-
nym obrazom, kontemplowanym symbo-
lom obudzimy w sobie tę świadomość,
wtedy tajemniczo odkryjemy, że w naj-
trudniejszych momentach naszego życia
z nami jest Jezus. Był, a my go nie do-
strzegaliśmy, bo Jego ciało było ubiczo-
wane, Jego twarz zakrwawiona i przy-
słonięta krwią i cierniami korony. Ten
moment rozpoznania Pana to jest dopie-
ro początek prawdziwej, wewnętrznej
drogi krzyżowej, którą dalej możemy już
odprawiać w sercu.

Co więcej, możemy łatwo przenieść jej
odprawianie w życie. Dlatego podczas
modlitwy trzeba zwracać uwagę “i wsłu-
chiwać się we własne serce, by nie
umknął mi moment, w którym spadnie
zasłona z moich oczu i ujrzę Pana prze-
chodzącego obok mnie i niosącego mój
krzyż.

Droga krzyżowa jest dla chrześcijani-
na prostą i pewną drogą prowadzącą do
Boga. Domaga się od człowieka podję-
cia decyzji niesienia (każdego dnia), na
wzór Chrystusa, krzyża codziennych za-
dań “i obowiązków. „Jeśli, kto chce pójść
za Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie krzyż swój “i niech Mnie
naśladuje” (Mk. 8,34). Pamiętajmy, że
nie jesteśmy na tej drodze sami. Nieustan-
nie jest z nami Chrystus. Z Jego drogi
krzyżowej mamy czerpać siły na każdy

Bożena S.


