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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.

Dzisiejsza niedziela nazywana jest
Niedzielą Radości (łac. leatare)

Rozpoczyna ona drugą połowę Wielkie-
go Postu. Nasz czas ćwiczenia się w wy-
pełnianiu postanowień i wyrzeczeń z
miłości do Pana Jezusa Chrystusa, by być
bliżej Niego, a w konsekwencji,  by to
On sam przemieniał nasze serce i myśle-
nie (byśmy więcej pragnęli pełnić Jego
wolę aniżeli swoją), szybko mija i już nie-
bawem będziemy przeżywać największe
tajemnice naszej wiary-pamiątkę męki
śmierci oraz  zmartwychwstania ukocha-
nego Zbawiciela).

W średniowieczu czwarta niedziela
Wielkiego Postu była nazywana niedzielą
róż, ponieważ tego dnia obdarowywano
się pierwszymi kwiatami róży. Ojciec
Święty każdego roku w w czwartą nie-
dzielę Niedzielę Wielkiego Postu błogo-
sławi złotą różę, którą ofiarowuje osobie
zasłużonej dla wspólnoty Kościoła.

Warto zwrócić uwagę, że teksty dzisiej-
szej Liturgii Słowa przynoszą nam po-
wód do przeżywania głębokiej  radości;
Jezus, rozmawiając w nocy z z Nikode-
mem, powiedział: Tak bowiem Bóg umi-
łował świat, że Syna swego Jednorodzo-
nego dał, aby każdy, kto w Niego wie-
rzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
Słowa te streszczają  całą historię zba-
wienia. Warto sobie dziś szczególnie
uświadomić, że Chrystus nie umarł za
jakąś masę nieznanych osób, za wszyst-
kich, ale umarł właśnie za ciebie i za
mnie(On zna cię po imieniu i dobrze wie
kim jesteś!) .Dzięki Krzyżowi  Chrystu-
sa Golgota stała się najwyższą górą świa-

ta – nie w sensie geograficznym-ale du-
chowym.  Chrystus Pan w sposób całko-
wicie świadomy i wolny z miłości do
mnie i do ciebie wybrał śmierć na krzy-
żu,  by swą drogocenną krwią odkupić
ciebie i mnie to znaczy otworzyć nam
niebo tylko… Czy w to wierzysz?

Warto dziś obudzić w sobie wdzięcz-
ność za  bezgraniczną miłość Syna Bo-
żego i uwielbiać Go za dar zbawienia.

Agata
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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
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.Zapraszamy na spotkanie organizacyjne rodziców dzieci komunijnych ze szko-
ły nr 58. Odbędzie się ono w czwartek (18.03) o godz. 19.00 w kościele.

  7.W piątek (III piątek miesiąca) zapraszamy na Mszę św. w intencji czcicieli Miło-
sierdzia Bożego, którą odprawimy o godz. 18.00. Homilia nt. We wspólnocie
Eucharystycznej przeżywamy tajemnicę naszego Odkupienia.

  8.W piątek (19.03) swoje urodziny obchodzi ks. proboszcz Józef Włosek. Zapra-
szamy na Mszę  św. w intencji solenizanta, którą odprawimy o godz. 18.00.

  9.Dnia 25.03.2021 w Uroczystość Zwiastowania NMP w czasie Mszy św. o godz.
18.00 nastąpi przyjęcie do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Chętnych
zapraszamy pół godziny przed Mszą św. z tyłu kościoła będzie można odebrać
obrazek i złożyć podpis. Prosimy o zabranie ze sobą świec.

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

11. Do czerwca są jeszcze wolne intencje mszalne, które przyjmujemy w Kancelarii.
12.Zachęcamy do nabycia – „Gościa Niedzielnego” (cena 6 zł) oraz „Gościa

Extra” (cena 9 zł).  Są to dwa pisma: 10. numer tygodnika „Gość Niedzielny”
z okolicznościową pamiątką Roku św. Józefa, oraz nowe wydawnictwo, zatytu-
łowane „Gość Extra”. Jest to 100-stronicowe wydanie okolicznościowe, bogato
ilustrowane, w całości poświęcone św. Józefowi.

13.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 MARZEC 2021)
Msze św. online: w niedziele i w tygodniu

PONIEDZIAŁEK (15.03.2021r.) Dzień powszedni
  7.00 1/za dusze w czyśćcu cierpiące

2/za ++ męża Jana i syna Adama Korzeniec, ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron
  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + męża Mieczysława Dróżdż w 8 r. śm., + matkę Zofię w 13 r. śm. i + ojca Leona

2/za ++ Tadeusza Nowaka i córkę Renatę Skura (od lokatorów z ul.Tysiąclecia 23)
3/za ++ Helenę i Bohdana Marców

Nowenna do św. Józefa
WTOREK (16.03.2021r.) - Dzień powszedni 
  7.00 1/za ++ rodziców: Eleonorę i Stanisława Karpińskich, ++brata Mariana z synem Grze-

gorzem, siostrę Annę z mężem Marianem Wichów, +siostrę Elżbietę Karpińską-
Tyl, ++dziadków Karpińskich i Nowaków,++ krewnych z prośbą o radość wieczną

2/za ++ rodziców: Annę i Walentego Jagusiów, ++ brata Stanisława z żoną Zofią
i synem Zbigniewem, ++ siostrę Irenę z mężem Janem i synem Kozłowskich,
++ dziadków: Jagusiów i Przechów oraz ++ krewnych z prośbą o radość wieczną

  7.30 - Różaniec
18.00 1/za ++ Łucję i Jana Złotoś oraz ++ Bogusławę i Stanisława Cichy

2/za + Renatę Skura (od rodziny Kożuchów z Brzeska)
3/w intencji Artura z ok. ur., dziękując za otrzymane łaski, prosząc o Boże

błog. i dary Ducha św. dla całej jego rodziny
Nowenna do św. Józefa

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŚRODA (17.03.2021r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/o obfite błog. Boże dla brata Waldemara z rodziną

2/intencja wolna
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za ++ rodziców: Józefa i Gertrudę Jelitko,++ pokrewieństwo i dziadków z obu stron

2/za + męża Andrzeja Grosa w 13 r. śm., + szwagierkę Joannę, ++ teściów:
Apolonię i Piotra oraz ++ z rodziny Janasów

3/w int.syna Jacka z ok.ur., dziękując za dotychczasowe łaski i w int.Bogu wiadomej
Nowenna do św. Józefa

CZWARTEK (18.03.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + Macieja w 2 r. śm. (od żony i syna z rodziną)

2/intencja wolna
  7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za ++ rodziców: Marię i Józefa Kapałów, ++ dziadków: Jadwigę i Wojciecha Kapał-

ów, ++ Julię i Pawła Stronków, + bratanka Arkadiusza oraz ++ z rodzin: Kapałów,
Stronków i Sigmundzików

2/za + Krystynę Sekuła w kol. r. śm.
3/za ++ rodziców: Janinę i Władysława oraz + brata Józefa Góźdź, ++ rodziców: Jana

i Agnieszkę  Stępniowskich, ++ siostrę Reginę i jej męża Stanisława Pawelec, Piotra
i Kazimierza Kościak

Nowenna do św. Józefa

PIĄTEK (19.03.2021 r.) - UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP
  7.00 1/za ++ rodziców: Marię i Piotra Sobolaków, ++ braci: Jana, Kazimierza z żoną Ju-

styną i synem Marianem, Jakuba z żoną Leonią oraz + bratanka Andrzeja
2/za + Bogdana Śliwińskiego (od chrześniaka Piotra z rodziną)

  7.30 - Różaniec
17.15 - Droga Krzyżowa  
18.00 1/w intencji ks. Proboszcza Józefa Włoska z ok. ur., dziękując Bogu za dar życia,

prosząc o żywą wiarę, gorącą miłość, wierność łasce powołania i dar zdrowia
2/w intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego
3/za + męża Romualda i ++ rodziców z obu stron

Homilia:  We wspólnocie Eucharyst. przeżywamy tajemnicę naszego odkupienia
SOBOTA (20.03.2021 r.) - Dzień powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/za + Halinę Szepietowską w 2 r. śm.

2/za + Benedykta Spitol i ++ Natalię i Andrzeja Spitol (od rodziny Hojnych z Bielska)
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej w intencji Józefa z ok. 80

r. ur.,w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą Bożą opiekę a także
błog. Boże dla żony oraz córki i syna z rodzinami (Dziękczynienie)

2/za ++ matkę Zofię i ojca Stanisława oraz ++ brata Zbigniewa i męża Kazimierza
3/za + Józefę Wiącek we wspomnienie urodzin

NIEDZIELA (21.03.2021r.) - V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
  7.30 - za + Zygmunta Gibel w 2 r. śm.,
  9.30 - za + Grzegorza Szczepańskiego w 1 r. śm.,
11.00 - w intencji Małgosi z ok. 1 r. urodzin, dziękując za dar życia, z prośbą o Boże błog.
12.30 - w intencji Augustyny Zgraja-Radosz z ok. 80 r. ur., dziękując za dotychczasowe

łaski i Bożą opiekę, prosząc o błog. Boże dla niej i całej rodziny (Dziękczynienie)
16.15 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
17.00 - w intencji Janusza Kunickiego z ok. 60 r. ur., z podziękowaniem za dotych-

czasowe łaski, z prośbą o Boże błog. i zdrowie (Dziękczynienie)
20.00 - w intencji Bronisławy i Marka Jastrzębskich w 27 r. śl., z podziękowaniem za do-

tychczasowe łaski z prośbą o Boże błog. dla małżonków i dzieci z narzeczonymi
Codziennie Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (14 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 i kopertowe składane dzisiaj na po-

trzeby naszego kościoła - na prace remontowe - kolejne stacje Drogi Krzy-
żowej w kościele górnym oraz remont schodów wyjściowych. W przyszłą nie-
dzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby archidiecezji.

  3.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.

  4.Zachęcamy wszystkich do udziału w tradycyjnych nabożeństwach wielkopostnych.
W piątki o godz. 17.15 odprawiamy Drogę Krzyżową, polecając Bogu dusze naszych
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Eucharystia odkrywana małymi krokami
– Ofiarowanie darów
W ostatnim numerze naszej gazetki za-

częliśmy zapoznawać się z kolejną czę-
ścią Mszy – Liturgią Eucharystyczną i
została opisana procesja z darami. Kiedy
dary zostaną przyniesione do ołtarza ma
miejsce kolejna część Eucharystii czyli
ofiarowanie. Polega ono na tym, że ka-
płan przedstawia Panu Bogu chleb i
wino, jednocześnie wypowiadając słowa
różnych modlitw.

Jako pierwszy przedstawiany jest chleb
w postaci hostii i komunikantów. Tych
dwóch nazw można używać wymiennie,
ponieważ komunikanty to tak naprawdę
małe hostie. Przyjęło się jednak, że duży
kawałek chleba eucharystycznego, na
którym odprawiana jest Msza i który po-
kazywany jest wiernym, nazywamy ho-
stią, małe zaś komunikantami. Samo sło-
wo „hostia” wzięło się z łacińskiego wy-
razu oznaczającego dosłownie „biczo-
wać, ranić”, co jest odwołaniem do Chry-
stusa umęczonego na krzyżu. To symbo-
liczne znaczenie odsłania prawdę, że za
chwilę w tej hostii przyjdzie Baranek,
którego ciało zostało zranione i ubiczo-
wane podczas męki, a które zmartwych-
wstało. Potem następuje modlitwa nad
chlebem, w której prosimy Pana Boga,
żeby to co przynieśliśmy – owoc ziemi i
naszej pracy, przemienił w coś czego nie
jesteśmy w stanie sami dokonać czyli w
Chleb Życia.

Po modlitwie nad chlebem następuje
piękna rzecz, często prawie w ogóle nie-
zauważalna przez uczestników Mszy.
Kapłan nalewa wina do kielicha i dodaje
kilka kropel wody. Samo wzbogacenie
wina o wodę wzięło się ze starożytnych
zwyczajów spożywania posiłków i praw-
dopodobnie sam Chrystus pił tak przy-
gotowane wino i takie podał swoim
uczniom podczas Ostatniej Wieczerzy.
Obecnie dolewa się do wina jedynie odro-
binę wody, a teologia tłumaczy ten gest

na trzy sposoby. Po pierwsze jest to przy-
pomnienie momentu, gdy na Krzyżu z
przebitego boku Pana Jezusa wypłynęła
krew i woda. Dwa kolejne znaczenia tłu-
maczą słowa modlitwy wypowiadanej
przez kapłana podczas tej czynności. W
tej modlitwie Kościół zestawia wodę i
wino oraz człowieczeństwo i bóstwo.
Oznacza to, że za chwilę pod tymi posta-
ciami będzie obecny Chrystus, a w Nim
niepodzielnie złączone bóstwo i człowie-
czeństwo. I tak jak po dolaniu wody do
wina nie da się już rozdzielić tych sub-
stancji, tak Jezus jest nierozdzielny w
swoim bóstwie i człowieczeństwie. Po
trzecie można odczytywać ten znak utoż-
samiając wodę z całą ludzkością, a wino
z Chrystusem. Moment połączenia wody
i wina staje się wtedy symbolem nasze-
go wszczepienia się w Jezusa, które na-
stępuje podczas Mszy. Warto nie prze-
oczyć momentu napełniania kielicha wi-
nem i wodą jest to bowiem jeden z naj-
starszych gestów eucharystycznych, któ-
ry głęboko odsłania rzeczywistość dzie-
jącą się na Mszy.

Po ofiarowaniu chleba i wina następu-
je obrzęd obmycia rąk, który przypomi-
na o potrzebie pokornego stanięcia wo-
bec misteriów, które za chwilę się wy-
darzą. Zwieńczeniem ofiarowania jest
modlitwa nad darami – „Módlcie się, aby
moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec
Wszechmogący”, w której wychwalamy
Pana Boga za to, że możemy sprawować
tę Eucharystię, że pozwolił nam być w
tym miejscu i przeżywać tajemnicę da-
nego dnia.

Przeżywajmy owocnie Eucharystię!
J.Z.
3

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 pa-
rafię przez złożenie dobrowolnej ofia-
ry za pośrednictwem systemu wpłat
internetowych znajdującej się na
stronie internetowej. Bóg zapłać za
przekazanie darowizn!

Rekolekcje wielkopostne dla pra-
cowników Służby Zdrowia odbędą
się w:
- kaplicy Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego nr 3 w Rybniku, w
dn. 25–27 marca br. – poprowadzi o
dr. Ernest Ogar;
- kościele Mariackim w Katowicach,
w dn. 28–31 marca br. – poprowadzi
ks. dr hab. Piotr Kieniewicz.

Co to jest duchowa adopcja? 
Jest to przyjęcie w modlitewną opiekę,

jednego dziecka, któremu grozi utrata
życia w łonie matki, np: przez aborcje.
Imię tego dziecka znane jest jedynie sa-
memu Bogu.

Modlitwą ogarniamy nie tylko poczęte
dziecko, ale również jego rodziców, aby
je przyjęli z miłością i dobrze wychowa-
li po urodzeniu. Czas trwania tej modli-
tewnej opieki wynosi 9 miesięcy.

Osoba podejmująca Duchową Adop-
cję zobowiązuje się do trzech rzeczy: Co-
dziennego odmawiania modlitwy, znaj-
dującej się na deklaracji, którą każ-
dy otrzymuje Codziennego odmawiania
jednej dziesiątki Różańca św. - dowolnej
tajemnicy. Dobrego uczynku. Sam fakt
Duchowej Adopcji, już jest dobrym
uczynkiem, ale kogo stać na więcej, może
podjąć dodatkowy czyn. Dobre uczynki
mogą być małe, ale konkretne, takie, któ-
re budują przyjaźń i miłość w rodzinie,
w życiu społecznym , kościelnym lub
narodowym. Zapomnienie odmawiania
modlitw w jakimś dniu nie jest grzechem,
grzechem jest świadome i dobrowolne
zlekceważenie składanego Bogu przyrze-
czenia. w przypadku krótkiej przerwy na-
leży Duchowa Adopcje kontynuować,
przedłużając modlitwę o opuszczone dni.
Długa przerwa (miesiąc, dwa przerywa
Duchową Adopcję). Duchowa Adopcja
jest dziękczynieniem za własne życie, do-
pełnieniem darów macierzyństwa, rato-
waniem życia nienarodzonego, a dla sie-
bie budowanie skarbu na Niebo - Nic z
tego świata nie weźmiemy tylko miłość
do Boga i drugiego człowieka.         B.M
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Migawki z ¿ycia naszej parafii

21.02. - O godz.16.15 rozpoczęły się
pierwsze w tym roku Gorzkie Żale z kaza-
niem Pasyjnym: „Pustynia i pokusa”. Ks.
Leszek zwrócił uwagę, że czas Wielkiego
Postu, w który weszliśmy, to czas naszego
nawrócenia z drogi, która być może nie
wiedzie do właściwego celu oraz czas sta-
wania się lepszym. A reasumując - to czas
zamyślenia nad sobą, nad swoim życiem,
relacją do Boga i drugiego człowieka. Dla-
tego też podczas Gorzkich Żali rozważa-
my wszystkie cierpienia Człowieka (od
udręczenia i pojmania do męczeńskiej
śmierci).

Ks. Leszek zwrócił uwagę, że jesteśmy
wciąż świadkami trzykrotnego kuszenia
Jezusa na pustyni. Jednak Jezus pokazuje
nam skąd brać odwagę i w jaki sposób wal-
czyć ze złem.

23.02. - O godz.18.45 rozpoczęła się
modlitwa uwielbienia. Rozważaliśmy frag-
ment Ewangelii z dnia Mt 6, 7-15, a na-
stępnie w modlitwie spontanicznej zano-
siliśmy prośby do Jezusa ukrytego w Naj-
świętszym Sakramencie w różnych inten-
cjach. Po błogosławieństwie odśpiewali-
śmy Apel Maryjny.

25.02. - O godz.18.45 w kościele odbyło
się spotkanie członków Żywego Różańca
i Apostolstwa Dobrej Śmierci. Ks. Leszek
w swojej konferencji nt. Wielkiego Postu,
podkreślił, że Wielki Post jest czasem
umocnienia wiary oraz zatrzymania się i
obrania właściwego kierunku na przemy-
ślenia i „zreperowania” swojego życia. Ks.
Leszek zwrócił uwagę, że podczas Wiel-
kiego Postu szatan w szczególny sposób
będzie odciągał nas od postanowień.

28.02. - O godz.16.15 rozpoczęły się ko-
lejne Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym
zatytułowanym „Mój Tabor”. Ks. Leszek
opierając się na fragmencie z Ewangelii
(Łk 9, 28-36) zwrócił uwagę, że góra w
Biblii ma znaczenie teologiczne - blisko-
ści objawiającego się Boga. Ks. Leszek

zwrócił również uwagę, że poprzez wyda-
rzenia na górze Tabor Jezus pragnie, aby-
śmy doświadczyli Jego Boskości oraz
uczyli się modlitwy. Ks. Leszek przypo-
mniał cel objawienia Boga w Osobie Je-
zusa Chrystusa wskazany przez Św. Jana
Pawła II

- przemienienie do przygotowania
uczniów na bolesną godzinę męki

- kontemplacja przemienionego Oblicza
i upodabnianie się do Niego przez prze-
mianę samego siebie.

Jak powiedział ks. Leszek okoliczności
Przemienienia Pańskiego mają nam przy-
pominać  prawdę, że jako uczniowie Chry-
stusa powinniśmy mieć za wzór swojego
Mistrza Jezusa Chrystusa i oderwać się od
tego co ziemskie, by spotkać się z Bogiem
na modlitwie. Takim czasem może być
Eucharystia.

02.03. - O godz.18.45 rozpoczęła się
modlitwa uwielbienia. We wprowadzeniu
do modlitwy ks. Dawid podkreślił jak waż-
ne jest zaufanie Bogu. Modlitwa w ciszy
przeplatana była śpiewem, a w modlitwie
spontanicznej wyznawaliśmy: „Kim dla
nas jest Jezus”.

04.03. - O godz.18.45 w kościele odbyło
się spotkanie Bractwa Adoracji Najświęt-
szego Sakramentu. Na początku spotkania
ks. Artur podzielił się swoją refleksją nt.
obrazu Św. Józefa „zamyślonego, a jed-
nocześnie zmartwionego, któremu Anioł
wskazuje kierunek zupełnie odwrotny do
tego, w którym Św. Józef  patrzy”. Ks.
Artur zwrócił  uwagę na podobieństwo
wiary Św. Józefa do wiary Abrahama, na-
zywając ich Mężami zaufania. Nawiązu-
jąc do homilii z Mszy św. o przyjaźni z
Panem Bogiem i przyjęciem Jego woli, ks.
Artur podkreślił, abyśmy uczyli się i pro-
sili o taką ufność do Pana Boga jaką mieli
Święci.

Na zakończenie ks. Artur podkreślił, że
Św. Józef jest nośnikiem Bożej miłości
przelewając ją na tych, którzy zostali za-
wierzeni Jego opiece - Maryja i Jezus, a
poprzez realizację cnót: wiary, nadziei i

Uroczystoœæ œw. Józefa
Oblubieñca NMP
19 marca w całej Polsce

będziemy obchodzić Uroczy-
stość św. Józefa Oblubieńca
Najświętszej Maryi Panny.
Ewangelia nazywa tego wy-
jątkowego świętego człowiekiem spra-
wiedliwym, który żył wiarą i znany był z
dobrego serca, oraz ze swojej opiekuń-

Witaj, opiekunie Odkupiciela,
i oblubieńcze Maryi Dziewicy.
Tobie Bóg powierzył swojego Syna;
Tobie zaufała Maryja;
z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.
O święty Józefie, okaż się ojcem tak-
że i nam, i prowadź nas na drodze
życia.
Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie
i odwagę,
i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

czości. Gdy dowiedział się, że Maryja,
jego ówczesna narzeczona, spodziewa się
dziecka, odrzucił swoje uprzedzenia, za-
ufał Bogu i zaopiekował się Nią i Jezu-
sem.

Św. Józef jest uznawany za patrona
chrześcijańskich małżeństw, rodzin, cięż-
kiej pracy i dobrej śmierci. Kościół kato-
licki ukazuje go jako wzór takich cnót,
jak posłuszeństwo Bogu, wiara, praco-
witość, męstwo, sprawiedliwość, czy-
stość, piękna miłość, skromność, ubó-
stwo, milczenie i opanowanie.

Wiara karmiąca się modlitwą – oto naj-
cenniejszy skarb, jaki przekazuje nam św.
Józef. Jego śladem poszły pokolenia oj-
ców, którzy dzięki przykładowi proste-
go i pracowitego życia zaszczepili w du-
szach swych dzieci nieocenioną wartość
wiary, bez której wszelkie inne dobro na-
rażone jest na ryzyko.

Papież Franciszek w liście apostolskim
„Patris corde - Z ojcowskim sercem”
opisał św. Józefa następującymi słowa-
mi: „Ukochany ojciec, ojciec czułości, w
posłuszeństwie i w gościnności; ojciec
twórczej odwagi, robotnik, zawsze w cie-
niu” i ogłosił go patronem Kościoła w
roku 2021.

Poprzez św. Józefa Bóg powtarza nam:
„Nie lękajcie się!", ponieważ wiara na-
daje sens każdemu, zarówno szczęśliwe-
mu, jak i smutnemu wydarzeniu w na-
szym życiu i uświadamia nam, że Bóg
może sprawić, że pośród skał zaczną kieł-
kować kwiaty. Agnieszka K.

miłość wypełnił misję swojego powołania
i posłannictwa na ziemi. Dlatego też ks.
Artur zachęcił, abyśmy poznawali postać
Św. Józefa poprzez wczytywanie się w  list
apostolski papieża Franciszka: „Patris cor-
de” (Ojcowskim sercem).

05.03. - Na Mszy św. O godz.18.00 ks.
Dawid w homilii nt: „Modlitwa Euchary-
styczna - uczestnictwo w Modlitwie Eu-
charystycznej”, zwrócił uwagę, jak ważny
jest to moment podczs Mszy św., bowiem
składamy Bogu w ofierze wszystko to, z
czym przychodzimy na Mszę św.  Bardzo
istotną sprawą jest, aby swoją ofiarę łączyć
z ofiarą Chrystusa, który oddał za nas życie
na krzyżu. Ks. Dawid podkreślił, aby pod-
czas modlitwy eucharystycznej przyjąć
postawę dziękczynienia, pamiętając, że to
właśnie Chrystus jest w centrum liturgii.
Zwrócił również uwagę (powtarzając za
Św. Janem Pawłem II), że świadome
uczestnictwo w Eucharystii jest pewnym
trudem, który nie ma nas zniechęcać, ale
mobilizować do podejmowania świadome-
go i pełnego uczestnictwa  w Eucharystii.
Na zakończenie podkreślił, abyśmy pamię-
tali wychodząc z kościoła o wypowiada-
nych przez koncelebransa słowach modli-
twy Eucharystycznej: „Przez Chrystusa, z
Chrystusem i w Chrystusie...”, i z tymi sło-
wami przeżywali naszą codzienność.

Bożena S.

W sobotę (20.03) o godz. 9.00 zaprasza-
my wszystkich mężczyzn do pomocy
przy stawianiu Grobu Pańskiego w ko-
ściele górnym.
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