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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 kart-
kami. W naszym kościele zachowujemy
wszystkie obostrzenia i zasady sanitar-
ne: kościół jest wietrzony po każdej Mszy
świętej, co pomaga we właściwej cyrkula-
cji powietrza dzięki dmuchawom, dezynfe-
kowane 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 ob-
ostrzeń. Aktualna sytuacja epidemiczna i
nałożone restrykcje są trudne dla nas wszyst-
kich, ale musimy pamiętać, że ich celem jest
troska o nasze zdrowie i życie. W naszym
kościele, może przebywać jednorazowo
190 osób. Jest 160 miejsc siedzących i 30
stojących. Wyznaczyliśmy w naszym ko-
ściele oznaczone miejsce, przy filarze, w
którym można przyjąć Komunię do ust.
W pozostałych miejscach księża udzielają
Komunii Świętej na rękę. o 20.00 w rodzi-
nach odmawiajmy jedną część różańca.

Modlitwa w czasie pandemii

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy
Ciebie, aby koronawirus z Wuhan nie
siał więcej zniszczeń i aby udało się  go
jak najszybciej opanować.

Prosimy, abyś przywrócił zdrowie
zakażonym i pokój miejscom, do któ-
rych on już dotarł.

„…Nie róbcie z domu Ojca mego
targowiska”

Czym dla mnie jest świątynia? Po co
do niej przychodzę? Z przyzwyczajenia,
tradycji, potrzeby, obowiązku? Przycho-
dzę, żeby potargować się z Bogiem o
pomyślne załatwienie moich spraw?
Warto dziś zastanowić się nad tymi pyta-
niami i rozważyć swoją postawę w ko-
ściele, zarówno tę wewnętrzną jak i ze-
wnętrzną. Mój godny ubiór, punktual-
ność, aktywne uczestnictwo w obrzę-
dach, godne zachowanie, szacunek do
miejsca świętego, a przede wszystkim -
stan łaski uświęcającej i pełny udział w
Eucharystii, mówią o tym, po co przy-
chodzę do świątyni. Jest ona miejscem,
w którym mogę najpełniej zjednoczyć się
z Bogiem w komunii świętej i oddać Mu
cześć. Czy to jest dla mnie najważniej-
sze? Czy dbam poprzez częstą spowiedź
i komunię świętą o świątynię swojego
ciała? Kolejny Wielki Post daje mi szan-
sę, by naprawić to co jest w moim prze-
bywaniu w świątyni na pokaz, powierz-
chowne, byle jakie i nie podoba się Bogu.
Wykorzystajmy ten święty czas do wy-
trwałej pracy nad sobą, aby nie znaleźć
się w gronie kupców i bankierów, któ-
rych Jezus przepędził ze świątyni… A.D.

Przyjmij tych, którzy zmarli na sku-
tek tej choroby, pociesz ich rodziny.

Wspieraj i chroń personel medyczny
zwalczający wirus, inspiruj i błogosław
tym, którzy starają się opanować sy-
tuację.

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i
ciał. czujemy się bezradni, lecz ufamy
Tobie, udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się
nami, prowadź nas w miłości do Two-
jego Syna, Jezusa. Amen.
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Na remont i utrzymanie kościoła:   Bank Śląski - 42 1050 1214 1000 0023 1548 9068
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z tytułem wpłaty - „budowa cmentarza”
Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża św. i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych,
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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 25 marca w Zwiastowanie NMP w procesji z darami, jako symbol naszej modli-
twy i manifestacji życia, której nas nauczył Jezus Chrystus.

  6.W poniedziałek (8.03) o godz. 18.00 zapraszamy na Eucharystię wszystkich człon-
ków diakonii i grup parafialnych. Mszę św. odprawimy za nich, prosząc o błogosła-
wieństwo Boże w ich służbie dla naszej wspólnoty. Homilia nt. Słowo Boże nas pociesza
i dodaje otuchy - pap. Franciszek. Po Mszy św. krótkie spotkanie w kościele.

  7.W środę (10.03), po Mszy św. wieczornej zapraszamy na nabożeństwo do MB Uzdr.
Chorych z błog. lourdzkim. Homilia nt. Za przykładem Maryi do Ojca przez Syna
w Duchu św. Czuwanie modlitewne zakończymy Apelem Jasnogórskim. Przy tablicy
ogłoszeń, każdego dnia, można składać do skarbony podziękowania i prośby, które będą
odczytane w czasie nabożeństwa. Na nabożeństwo przynosimy świece z okapnikiem.

  8.Zapraszamy bierzmowańców oraz całą młodzież naszej parafii na Mszę św.
młodzieżową w najbliższy piątek (12.03) o 18.00, zaś o 17.00 odbędzie się
rachunek sumienia i spowiedź dla kandydatów do bierzmowania.

  9.Naszych starszych i chorych parafian odwiedzimy z posługą sakramentalną
w sobotę - 13 marca Zgłoszenia prosimy kierować do czwartku włącznie do
kancelarii lub zakrystii. Kolejne odwiedziny po świętach Wielkanocnych.

10.Pragniemy zachęcić do podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego, które, w naszej
parafii rozpocznie się uroczyście 25.03.21 w trakcie Mszy św. o godz. 18.00. Duchowa
Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka, którego życie jest zagrożone w łonie matki.
Trwa 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej (Oj-
cze nasz, 10 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziec-
ka i jego rodziców. Podjąć Duchową Adopcje może każdy, jedynie dzieci podejmują pod
opieką rodziców. Można podejmować ją wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia po-
przednich zobowiązań. Każdorazowe przyrzeczenie dotyczy tylko jednego dziecka. Pro-
śmy zatem o miłość i odwagę dla kolejnych rodziców, aby pozostawili swoje dziecko przy
życiu które Bóg mu ofiarował.

11. W niedziele, w salc nr 1 można nabyć świece „Paschaliki Wielkanocne-Cari-
tas” - dzieło pomocy biednym dzieciom oraz kartki świąteczne.

12.Pragniemy włączyć się w obchody Roku św. Józefa. W marcu po każdej nie-
dzielnej Mszy św. będziemy odmawiać specjalną modlitwę do św. Józefa
a od 10-18 marca odprawimy Nowennę do św. Józefa.

13.Do czerwca są jeszcze wolne intencje mszalne, które przyjmujemy w Kancelarii.
14.Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie.Bóg zapłać za zrozu-

mienie i wszelkie ofiary przelewane na konto bankowe na utrzymanie naszej parafii.



PORZĄDEK NABOŻEŃSTW   (08 -14 MARZEC 2021)
Msze św. online: w niedziele i w tygodniu

PONIEDZIAŁEK (08.03.2021r.) Dzień powszedni
  7.00 1/w intencji Krystyny z prośbą o dar zdrowia

2/ w intencji Bogdana prosząc o łaskę zdrowia
  7.30 - Różaniec
  8.00 1/w intencji wszystkich członków diakonii i grup parafialnych oraz ich rodzin

2/za + męża Wiktora Wójcika w 28 r. śm., ++ rodziców z obu stron i + siostrę Marię
3/za + Beatę Olszewską

Homilia: Słowo Boże nas pociesza i dodaje otuchy - pap. Franciszek
WTOREK (09.03.2021r.) - Dzień powszedni 
  7.00 1/za + wujka Teodora Świętek, + ciocię Annę i dusze w czyśćcu cierpiące

2/o szczęśliwy przebieg operacji i powót do zdrowia dla Haliny Tomaszkie-
wicz (od siostry Wandy  i szwagra Władysława

  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + męża Mieczysława w 7 r. śm., + syna Jana w kol. r. śm., ++ rodziców z obu stron

2/za ++ rodziców: Arkadiusza i Franciszkę, ++ teściów: Władysława i Anielę
oraz ++ rodzeństwo z obu stron

3/w intencji Mariusza Szkatuły z ok. 50 r. ur., z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŚRODA (10.03.2021r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za ++ Zofię, Andrzeja i Józefa Wilk, + męża Józefa Dudę, ++ dziadków Froń i Wilk

2/ w int.pewnej rodziny ws Bogu wiadomeji o dar nieba dla++rodziców i teściów
  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + męża Józefa Bukalskiego, ++ rodziców z obu stron, ++ siostry: Reginę i Ma-

riannę, + szwagra Stanisława, ++ braci i bratowe, + Stanisława Mietełkę
oraz ++ Barbarę i Bronisława Szumarów

2/za + Marię Erenfeld (od Dariusza i Marii Kuruc)
3/za + Barbarę Seweryn (od przyjaciół z ekipy z Dębu)

Homilia: Za przykładem Maryi do Ojca przez Syna w Duchu św.
Nowenna do św. Józefa

18.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych z błog. lourdzkim
CZWARTEK (11.03.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + męża i ojca Stanisława Kukułę, + siostrę Kazimierę i ++ rodziców z obu stron

2/za + Jacka Matusiewicza w 30 dniu po śm.
  7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za + Krystynę Cebula w 4 m-ce po śm., z prośbą o radość zycia wiecznego

(od koleżanki Marysi z rodziną)
2/za + Aleksandrę Sikora (od syna Zbigniewa z rodziną) i + Zdzisława Ku-

backiego (od córki Joanny z rodziną)
3/za ++ brata Kazimierza, bratową Wandę oraz ++ z rodziny   Nowenna do św. Józefa

PIĄTEK (12.03.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za ++ Mariannę i Franciszka Boczkowskich oraz ++ dziadków z obu stron

2/za + Macieja Boreckiego (od Roberta i Sylwi Szczygieł z dziećmi oraz Jó-
zefa i Wiesławy Sołtysik)

  7.30 - Różaniec

17.15 - Droga Krzyżowa  
18.00 1/w intencji młodzieży

2/za ++ Stefanię i jej rodz., ++ rodz.: Emilię i Józefa, ++ dziadków: Marię i Tomasza
3/w intencji: Katarzyny, Łucji, Macieja, Jana i brata Adama Kruków oraz

Magdaleny, Józefa, Ryszarda i Marianny Cłapów z prośbą o Boże błog.
Nowenna do św. Józefa

SOBOTA (13.03.2021 r.) - Dzień powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/dziękując Jezusowi Miłosiernemu i Matce Bożej Fatimskiej za łaskę na-

wrócenia Bogusławy, z prośbą o dalszą opiekę dla całej rodziny
2/w intencji Bogu wiadomej
3/za + Stanisławę Miszczak w 3 r. śm. (od przyjaciółki Sabiny)

17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za ++ rodziców: Bronisławę i Zdzisława, ++ teściów: Janinę i Franciszka

oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron
2/w intencji Krystyny z ok. 70 r. ur., oraz imienin, z podziękowaniem za otrzymane

łaski, z prośbą o Bożą opiekę oraz dar zdrowia dla solenizantki i jej bliskich
Nowenna do św. Józefa

NIEDZIELA (14.03.2021r.) - IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - LAETARE
  7.30 - intencja wolna
  9.30 - za + Bogusławę Szewczyk w 20 r. śm.
11.00 - w intencji Tatiany z ok. ur., z prośbą o Boże błog. oraz o szczęśliwe rozwiązanie
12.30 - za + Marię Erenfeld (od rodziny Hankus i Ratajczak)
16.15 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
17.00 - dziękczynna za szczęśliwe narodziny Maksymiliana i Szymona, z prośbą

o zdrowie i Boże błog.
Nowenna do św. Józefa

20.00 - za ++ Zofię i Mariana Błachut
Codziennie Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (7 marca 2021)
  1.Wszystkie Msze św. - online z naszego kościoła znajdziemy na stronie inter-

netowej i facebooku: https://www.youtube.com/c/ParafiaTD
  2.Bóg zapłać za wszystkie ofiary materialne składane dzisiaj na utrzymanie naszego kościo-

ła. Przy wyjściu z kościoła można odebrać deklarację na potrzeby naszego kościoła
- na prace remontowe - kolejne stacje Drogi Krzyżowej w kościele górnym oraz re
mont schodów wyjściowych. Będzie je można złożyć w przyszłą niedzielę - 14 marca.

  3.W czasie Wielkiego Postu w kościele są przygotowane kosze, do których można skła-
dać żywność o dłuższym terminie ważności . Żywność przekażemy biednym.

  4.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.

  5.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
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Eucharystia odkrywana małymi krokami
– Procesja z darami
W ostatnich numerach naszej gazetki

zostały opisane szczegółowo m.in.: ob-
rzędy wstępne oraz Liturgia Słowa. Po
nich następuje część Mszy zwana Litur-
gią Eucharystyczną, którą sprawuje się
na materii tego sakramentu – na chlebie
i winie. Do dzisiaj w wielu kościołach,
szczególnie podczas uroczystych Mszy,
zachowała się tradycja przynoszenia da-
rów do ołtarza. Taka procesja ma swoje
korzenie u początku chrześcijaństwa. W
pierwszych wiekach Eucharystię sprawo-
wano na darach, które wierni przynieśli
z własnych domów. Materia, na której
odprawiano Mszę, nie była dostarczana
przez księży lub jakieś organizacje ko-
ściele, ale przez zwykłych ludzi, którzy
przychodzili na liturgię. Ludzie kładli
przed ołtarzem przyniesione z domu
dary: chleb i wino. Ten gest podkreślał,
że Eucharystia jest sprawowana nie przez
księdza dla nas, ale, że wszyscy zebrali-
śmy się po to, by składać ofiarę. Współ-
cześnie dary ołtarza, chleb w postaci ko-
munikantów i wino, są przynoszone z za-
krystii.

Gdy widzimy procesję z darami lub gdy
ma miejsce moment przygotowania da-
rów przez księdza, warto pamiętać o tym,
że jest to również chwila, gdy w sercu
mamy złożyć nas samych i wszystko, co
jest naszym życiem, by Bóg to przemie-
nił i uświęcił. W tradycji Kościoła pro-
cesja z darami to nie tylko chleb i wino.
Podczas różnych uroczystości ma miej-
sce rozbudowana procesja, podczas któ-
rej przynosi się m.in. świece i obrus. Taki
typ procesji ma wieloletnią tradycję. W
pierwotnym Kościele dla wiernych było
oczywiste, że skoro wśród nich istnieją
osoby potrzebujące wsparcia, to właśnie
do nich trafiały dary, które zostały przy-
niesione na Mszę, a które nie służyły do
sprawowania tego sakramentu. Ten gest
dzielenia się darami z biednymi ma rów-

nież swoje teologiczne znaczenie. Poka-
zuje on, że Pan Bóg, przyjmując wszyst-
ko, co Mu przynosimy, nie zachowuje
tego dla siebie, ale uczy nas dzielenia się
tym dobrem z innymi ludźmi. Organizu-
jąc rozbudowaną procesję z darami, war-
to pamiętać, że dary, które w niej składa-
my mają służyć wspólnocie parafialnej
lub tym, którym ta wspólnota chce po-
móc, a rzeczy przynoszone do ołtarza
powinny być ułożone w określonej ko-
lejności. Najważniejszą zasadą jest to, by
na samym końcu procesji znajdowały się
dary eucharystyczne, czyli chleb i wino,
na których będzie sprawowana Euchary-
stia. Warto zapamiętać, że podczas ofia-
rowania, gdy procesja z darami idzie
przez kościół, reszta uczestników zgro-
madzenia powinna siedzieć. Istotna jest
również materia sakramentu czyli chleb
i wino, na którym można odprawiać Eu-
charystię. Chleb przeznaczony do litur-
gii musi być niekwaszony, co jest zgod-
ne z tym, na jakim chlebie Pan Jezus od-
prawiał pierwszą Mszę. Można używać
jedynie chleba pszennego (komunikan-
tów), nie wolno do niego dodawać żad-
nego innego rodzaju zbóż. Natomiast
wino mszalne to wino gronowe, wypro-
dukowane tylko z winogron, bez domie-
szek innych owoców. W nawet najmniej-
szej drobince Komunii jest cały Pan Je-
zus, więc spożywanie jednej postaci eu-
charystycznej niczego nas nie pozbawia.

Przeżywajmy owocnie Eucharystię!
J.Z.
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Odeszli do Pana:

Wieczny odpoczynek
racz im daæ Panie. A
œwiat³oœæ wiekuista nie-
chaj im œwieci.. Niech od-
poczywaj¹ w pokoju
wiecznym. Amen.
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Gorczyca Zbigniew, Tysiąclecia 78
Brzostowska Krystyna, Piastów 10

wytrwam. Kiedy zdecydowałam się
podjąć Duchową Adopcje, tydzień póź-
niej okazało się, że jestem w drugiej cią-
ży (staraliśmy się o dziecko od 6 miesię-
cy)

Pragnęłam mieć drugie dziecko, ale
cierpienie jakie przeżyłam w pierwszej
ciąży napawało mnie lękiem i przeraże-
niem. Mimo dolegliwości fizycznych
spowodowanych zatruciem ciążowym
codziennie modliłam się za nienarodzo-
ne dziecko. Aplikacja w telefonie zawie-
rała rozważanie na każdy dzień. Będąc
sama w ciąży idealnie rozumiałam kobie-
tę, za którą się modlę, wiedziałam, że

wystarczy tak niewiele, by mały człowiek
skryty pod sercem matki przestał żyć.
Było mi ciężko, ale to cierpienie pozwo-
liło mi tym goręcej modlić się za niena-
rodzone dziecko, wiedząc, że ono tej
modlitwy bardzo potrzebuje. Ta modli-
twa zmieniła również moje serce! Dzię-
kuje Ci Jezu że dałeś mi odwagę i obda-
rzyłeś nas drugim dzieckiem. Nasza cór-
ka jest bardzo pogodna i uśmiechnięta.
Wiem, że "wszystko mogę w Tym który
mnie umacnia". Dzięki mojej modlitwie
na świat szczęśliwie przyszło dziecko
kochane i w pełni akceptowane przez
swoich rodziców. Chwała Panu!

Szczęśliwa Mama
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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 przez
złożenie dobrowolnej ofiary za po-
średnictwem systemu wpłat interne-
towych znajdującej się na stronie in-
ternetowej. Bóg zapłać za przekaza-
nie darowizn!

Migawki z ¿ycia naszej parafii

Wspomnienie z rekolekcji..... cz.2

16.02. - O godz. 19.30 rozpoczęła się
modlitwa uwielbienia zatytułowana:
„Przyjdź na ostatki do Jezusa”. Modli-
twa rozpoczęła się przywołaniem Ducha
Świętego. Ks. Tadeusz po odczytaniu
fragmentu Ewangelii (Łk 7, 36-50) zwró-
cił uwagę, że ewangeliczna scena jest
opisem adoracji Najświętszego Sakra-
mentu, bowiem Ciało Jezusa jest Sakra-
mentem - widzialnym znakiem niewi-
dzialnej łaski, miłości i miłosierdzia oraz
dobroci Ojca. Wprowadzając do modli-
twy ks. rekolekcjonista podkreślił, że
Kościół jako Misterium, Tajemnica, Ob-
lubienica Chrystusa, Sakrament, Mi-
styczne Ciało jest również Misją. Tzn.,
że wychodząc ze spotkania z Jezusem
muszę wyjść rozradowany w Duchu
Świętym i umocniony Bożą łaską.

Ks. Tadeusz podkreślając również, że
Kościół jest wspólnotą omówił trzy stop-
nie wzrostu Wspólnoty: zachwyt (radość
ze znalezienia wspólnoty); rozczarowa-
nie (wychodzą na jaw nasze słabości);
realizm (akceptacja wspólnoty, przejcie
od: wspólnota dla mnie do: - ja dla wspól-
noty, od egoizmu do miłości, ciągłe umie-
ranie dla siebie i zmartwychwstawanie
dla drugich)

Na zakończenie ks. rekolekcjonista
zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz,
jaką jest przebaczenie, które jest sercem
każdej wspólnoty. I uświadomił każde-
mu z nas, że  przychodzimy do wspólno-
ty, aby być szczęśliwym, a pozostajemy
w niej, by uszczęśliwiać innych.

Następnie ks. Dawid poprowadził mo-
dlitwę przed Najświętszym Sakramen-
tem, która przeplatana była śpiewem z
udziałem zespołu „Uwielbienie na Tał-
zenie” oraz modlitwą spontaniczną za-
kończoną błogosławieństwem. Po modli-
twie ks. Tadeusz spotkał się w kaplicy
MB Fatimskiej z osobami żyjącymi w

stanie wolnym.
17.02. - W Środę Popielcową ks. Tade-

usz wygłosił ostatnią naukę rekolekcyjną,
w której nawiązując do I Czytania: „To
mówi Pan: Nawróćcie się do Mnie ca-
łym swym sercem”(Jl 2, 12-18) oraz do
Ewangelii: „A Ojciec, który widzi w
ukryciu, odda tobie” zwrócił uwagę na
spojrzenie, które mówi więcej niż słowa,
bowiem słowa często są źródłem niepo-
rozumień, zaś oczy pokazują, to co jest
w sercu człowieka. Podkreślił również
jak ważne jest milczenie, nawet milcze-
nie Pana Boga wobec nas, który pragnie,
abyśmy uczyli się miłować. Odnosząc się
do Ewangelii ks. rekolekcjonista  zwró-
cił również uwagę jak ważna jest rola
ojca w rodzinie (złe doświadczenie ojca
skrzywia obraz Boga). Na zakończenie
w chwili ciszy, klęcząc oddawaliśmy Je-
zusowi wszystkie nasze sprawy, proble-
my i troski.

19.02. - O godz. 17.15 rozpoczęła się
pierwsza w tym roku Droga Krzyżowa,
a po niej została odprawiona Msza św. w
intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego.
Ks. Dawid podczas homilii nt. „Człowiek
dzięki Eucharystii niesie światło nadziei
tym, którzy są w ciemności” nawiązał do
słów z I Czytania: „Rozerwijcie kajdany
zła, rozwiążcie więzy niewoli, wypuście
na wolność uciśnionych i wszelkie jarz-
mo połamcie” (Rdz 9, 8-15), podkreśla-
jąc, że to jest właśnie sens Wielkiego
Postu, a odnosząc się do słów z Ewange-
lii  (Mk 1, 12-15) zwrócił uwagę, że
mamy Pana Młodego - Jezusa na wycią-
gnięcie ręki w każdej Eucharystii, Sło-
wie, w Komunii św. Dlatego z Euchary-
stii powinniśmy wyjść przemienieni i z
radością nieść światło nadziei wszystkim
żyjącym w ciemności. Odnosząc się do
słów Św. Jana Pawła II, abyśmy byli Bo-
żymi „szaleńcami” ks. Dawid zwrócił
uwagę, że największym „Szaleńcem” jest
Jezus, który daje nam siebie w kawałku
chleba.            Bożena S.

24.02. – O godz. 18.45 rozpoczęło się
spotkanie naszej grupy parafialnej KIK.
Tematem była Encyklika „Ecclesia de
Eucharistia” - ukoronowanie i kompen-
dium nauczania Jana Pawła II o Eucha-
rystii. Ks. Artur scharakteryzował i omó-
wił Encyklikę jako tajemnicę Wiary i
ofiarę Krzyża. Podkreślił bogactwo tego
Sakramentu oraz fakt, że całość Encykliki
pokazuje dostojność Eucharystii i wagę
jej sprawowania we wspólnocie. Podkre-
ślił również że Eucharystia orientuje
wszystkie inne Sakramenty na siebie.
Zwrócił uwagę na celebrację Eucharystii
w różnych wspólnotach ekumenicznych
i różnych kulturach chrześcijańskich.
Swoje refleksje wypowiedzieli również
uczestnicy spotkania.        AP

Duchowa Adopcja
Dziecka Poczętego
Pragniemy zachęcić do podjęcia ducho-

wej adopcji dziecka poczętego, które, w
naszej parafii rozpocznie się uroczyście
25.03.21 w trakcie Mszy św. o godz.
18.00

Duchowa Adopcja jest modlitwą w in-
tencji dziecka, którego życie jest zagro-
żone w łonie matki.

Trwa 9 miesięcy i polega na codzien-
nym odmawianiu jednej (radosnej , bo-
lesnej lub chwalebnej) tajemnicy różań-
cowej. (Ojcze nasz, 10 x Zdrowaś Mary-
jo, Chwała Ojcu) oraz specjalnej modli-
twy w intencji dziecka i jego rodziców.
Podjąć Duchową Adopcje może każdy,
jedynie dzieci podejmują pod opieką ro-
dziców. Można podejmować ją wielo-
krotnie, pod warunkiem wypełnienia po-
przednich zobowiązań. Każdorazowe
przyrzeczenie dotyczy tylko jednego
dziecka. Prośmy zatem o miłość i odwa-
gę dla kolejnych rodziców, aby pozosta-
wili swoje dziecko przy życiu które Bóg
mu ofiarował.

MOJE ŚWIADECTWO DUCHOWEJ ADOPCJI :
Pierwsza ciąża była bardzo trudna. Od

5 tygodnia silne wymioty utrzymujące
się, aż do urodzenia dziecka tzn zatrucie
ciążowe. W 5 miesiącu ciąży pojawiły się
stany depresyjne, które szybko doprowa-
dziły mnie do myśli samobójczych. O
Duchowej Adopcji dowiedziałam się,
gdy moje dziecko było już na świecie i
już wtedy zapragnęłam pomodlić się za
dziecko zagrożone aborcją. Przeraziła
mnie jednak perspektywa codziennej 9
miesięcznej modlitwy, bałam się, że nie
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