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

28 marca 2021

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU
PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM

W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Przed rozpoczęciem obrzędu można
zaśpiewać pieśń wielkanocną, np "Zwy-
cięzca śmierci".

1. Ojciec rodziny lub przewodniczący
zapala świecę umieszczoną na stole i
mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

CZYTANIE
2. Następnie ktoś z uczestników odczy-

tuje tekst Pisma Świętego.
1 Tes 5,16-18: Zawsze się radujcie.
Bracia i siostry, posłuchajcie słów

świętego Pawła Apostoła do Tesaloni-
czan. Zawsze się radujcie, nieustannie
się módlcie. W każdym położeniu dzię-
kujcie, taka jest bowiem wola Boża w
Jezusie Chrystusie względem was.

Albo:
Mt 6,31-33: Nie troszczcie się zbytnio

i nie mówcie: co będziemy jeść?
Bracia i siostry, posłuchajcie słów

Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Nie troszczcie się zbytnio i nie mów-
cie: co będziemy jeść? co będziemy
pić? Przecież Ojciec wasz niebieski
wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.
Starajcie się naprzód o królestwo Boga
i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko
będzie wam dodane.
MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
3. Po odczytaniu tekstu przewodniczą-

cy mówi:

Módlmy się:
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie

Jezu Chryste, który po swoim zmar-
twychwstaniu ukazałeś się uczniom
przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kie-
dy z wdzięcznością spożywać będzie-
my te dary, i jak dzisiaj w braciach
przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyj-
mij nas jako biesiadników w Twoim
królestwie. Który żyjesz i królujesz na
wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

PO POSIŁKU
Ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja.
Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

MODLITWA
Ojciec rodziny lub przewodniczący:
Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze ser-

ca paschalną radością i podobnie jak
dałeś nam pokarm pochodzący z zie-
mi, spraw, aby zawsze trwało w nas
nowe życie, które wysłużył nam Chry-
stus przez swoją śmierć i zmartwych-
wstanie i w swoim miłosierdziu nam
go udzielił. Który żyje i króluje na wie-
ki wieków.

Wszyscy: Amen.
Na zakończenie można zaśpiewać pieśń

wielkanocną, np. "Otrzyjcie już łzy pła-
czący"

rok życia. Zachęcamy wszystkich do zachowania wstrzemięźliwości także w Wielką
Sobotę do Mszy św. Wigilii Paschalnej, aby dzięki temu głębiej przeżyć radość
Zmartwychwstania. W Wielki Piątek kolekta przeznaczona będzie na Boży Grób
w Jerozolimie i na Ziemię Świętą. Wierni, którzy nie będą uczestniczyć w Wielki
Piątek w adoracji Krzyża w kościele, zachęcamy aby w tym dniu w swoich
mieszkaniach wyeksponowali znak naszego zbawienia i uczcili Ukrzyżowa-
nego przez przyklęknięcie i ucałowanie.

  9.W Wielką Sobotę przez cały dzień będzie trwała adoracja Najświętszego Sakra-
mentu w Bożym Grobie. Zapraszamy do  udziału w Wigilii Paschalnej, którą
rozpoczniemy o godz. 20.00.  W Wielką Sobotę nie odbędzie się procesja
rezurekcyjna, ze względu na trudności w zachowaniu dystansu między
wiernymi, którego domagają się wymogi sanitarne. Z tych samych względów
nie będzie tradycyjnego obrzędu błogosławienia pokarmów na stól wielka-
nocny. Zachęcamy, aby przed śniadaniem wielkanocnym ojciec rodziny lub
inna osoba dokonał uroczystego błogosławiestwa. Tekst błogosławieństwa
znajduje się na stronie internetowej parafii oraz w gazetce parafialnej.
Przypominamy, że ogólna dyspensa udzielona wiernym archidiecezji kato-
wickiej od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy św.
nie wygasła i można z niej korzystać aż do odwołania.

10.Sakrament pokuty i pojednania dla dorosłych w Wielkim Tygodniu: Wielki
Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielka Środa  - od godz. 17.00 do 19.00. Wielki
Czwartek od godz. 7.30 do 9.00 oraz od godz. 15.30 do 17.30, Wielki Piątek,
Wielka Sobota  od godz. 7.30 do 12.00 oraz od godz. 15.30 do 17.30. Dodatkowo
w Wielki Piątek od godz. 19.30 do 21.00.

11.Niech pomocą w naszym przygotowaniu do spowiedzi św. wielkanocnej będzie
wydrukowany rachunek sumienia - który można zabrać ze stojaków z prasą
wychodząc z kościoła.

12.Od Wielkiego Piątku odmawiamy indywidualnie Nowennę do Miłosierdzia Bożego.
13.Do czerwca są jeszcze wolne intencje mszalne, które przyjmujemy w Kancelarii.
14.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, de-
zynfekowane są wszystkie klamki i poręcze a przy drzwiach  wejściowych są dostępne
płyny do dezynfekcji rąk. Prosimy parafian o zrozumienie, odpowiedzialność za siebie
i pomoc w zachowaniu wszystkich obostrzeń. Aktualna sytuacja epidemiczna i nałożo-
ne restrykcje są trudne dla nas wszystkich,  ale musimy pamiętać, że ich celem jest troska
o nasze zdrowie i życie. W naszym kościele górnym, może przebywać jednorazowo
252 osoby.Jest 212 miejsc siedzących i 40 stojących. Wyznaczyliśmy  w naszym koście-
le oznaczone miejsce, przy ekranie z pieśniami, w którym można przyjąć Komunię
do ust. W pozostałych miejscach księża udzielają Komunii Świętej na rękę. O 20.00
w rodzinach odmawiajmy jedną część różańca.

15.Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Szczególne
podziękowania dla Diakonii Porządkowej oraz wszystkich osób, które sprzątały
kościół..W przyszłą środę o godz.7.30 zapraszamy osoby, które zadeklarowały
pomoc w sprzątaniu naszego kościoła. Bóg zapłać za zro zumienie i wszelkie
ofiary przelewane na konto bankowe na utrzymanie naszej parafii.



PORZĄDEK NABOŻEŃSTW   (29 MARZEC-05 KWIECIEŃ 2021)
Msze św. online: w niedziele i w tygodniu

PONIEDZIAŁEK (29.03.2021 r.) WIELKI PONIEDZIAŁEK
  7.00 1/z podziękowaniem za dar nowego życia, z prośbą o siły i zdrowie dla

Justyny, o szczęśliwe  donoszenie ciąży i urodzenie zdrowego dziecka
2/z prośbą o brak powikłań po chorobie koronawirusa dla Marty i Szymona

  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + Norberta Siedlaczka w 1 r. śm.

2/za + Marka Zagaja w 1 r. śm., ++ rodziców z obydwu stron
3/za + męża, ojca i dziadka Józefa Ziemnika w 3 r. śm. i wspomnienie jego

urodzin, z prośbą o życie wieczne (od żony i córek z rodzinami)
WTOREK (30.03.2021 r.) - WIELKI WTOREK 
  7.00 1/za ++ rodziców: Helenę i Piotra Markiewiczów, z prośbą o radość nieba

2/za + Romana Nowaka w m-c po śm. (od Teresy, Anny i Henryki)
  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + Zofię Czenczek z prośbą o radość nieba

2/za + męża i ojca Wacława w 20 r. śm.
3/za ++ rodziców: Edytę i Huberta Wójcik

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŚRODA (31.03.2021 r.) - WIELKA ŚRODA
  7.00 1/za + Janinę Szubert

2/intencja wolna
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za ++ w marcu:

2/za ++ rodziców: Edwarda i Cecylię oraz brata Jana i ++ z pokrewieństwa
3/w intencji Andrzeja z ok. 70 r. ur., z podziękowaniem za dotychczasowe

łaski, z prośbą o Bożą opiekę dla solenizanta i całej rodziny
CZWARTEK (01.04.2021 r.) - WIELKI CZWARTEK
18.00 - Msza  Święta Wieczerzy Pańskiej (czuwanie w ciemnicy do 21.00)
PIĄTEK (02.04.2021 r.) - WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ
10.00 - Droga Krzyżowa dla Dzieci
15.00 - Nowenna do Miłosierdzia Bożego (prowadzi grupa Miłosierdzia)
17.15 - Droga Krzyżowa
18.00 - Liturgia Męki Pańskiej (adoracja przy Bożym Grobie do 21.00)
SOBOTA (03.04.2021 r.) - WIELKA SOBOTA
 15.00 - Nowenna do Miłosierdzia Bożego (prowadzi grupa Miłosierdzia)
20.00 - Wigilia Paschalna w Wielką Noc
NIEDZIELA (04.04.2021 r.) - NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
  7.30 - w intencji Tadeusza i Marka Kramskich z ok. ur., z podziękowaniem za

dotychczasowe łaski z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej
  9.30 - za + córkę Joannę z prośbą o radość nieba
11.00 - w intencji Teresy i Gustawa Banaś z ok. 60 r. śl., z podziękowaniem za

dotychczasowe łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę i błog. (Te Deum)
12.30 - za + Adama Krzywoń w 10 r. śm.
16.30 - Nieszpory oraz Nowenna do Miłosierdzia Bożego
17.00 - dziękując Bogu za wszelkie łaski, z prośbą o dalsze oraz dary Ducha św.

i Miłosierdzie Boże dla rodziny Ksiądz

20.00 - z prośbą o zdrowie dla Michała Pera oraz błog. Boże dla jego rodziny
PONIEDZIAŁEK (05.04.2021 r.) - PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
  7.30 - w intencji Bogu wiadomej
  9.30 - z okazji urodzin taty Władysława Gwizdoń z podziękowaniem za dar zdro-

wia i opiekę Matki Bożej oraz we wspomnienie urodzin + Anieli
11.00 - do Opatrzności Bożej w intencji Marii i Jacka z ok. 35 r. śl., z podzięk. za dar życia

i otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. dla małżonków, dzieci i wnuków
12.30 - w intencji Hanny Jędrzejczyk z ok. 1 r. ur., z podziękowaniem za otrzymane

łaski z prośbą o Boże błog. oraz zdrowie dla niej i rodziców
15.00 - Nowenna do Miłosierdzia Bożego (prowadzi Grupa Miłosierdzia)
17.00 - z podzięk. za uzdrowienie Czesława oraz  z prośbą o nawrócenie Agnieszki
20.00 - intencja wolna

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE   (28 marca 2021)
  1.Wszystkie Msze św. - online z naszego kościoła znajdziemy na stronie inter-

netowej i facebooku: https://www.youtube.com/c/ParafiaTD
  2.Dzisiaj Niedziela Palmowa. Zapraszamy o godz. 16.15 na nabożeństwo Gorzkich Żali

z kazaniem pasyjnym. Po Mszy św. ministranci zbierają przed kościołem ofiary
materialne na kwiaty do Bożego Grobu.

  3.W dzisiejszą niedzielę, po każdej Mszy św., przy wyjściu z kościoła można nabyć
świece „Paschaliki Wielkanocne-Caritas”  i  palmy. Paschalik, który zapłonie przy
śniadaniu w Niedzielę zmartwychwstania staje się  symbolem naszej jedności
i solidarności z potrzebującymi oraz znakiem miłosierdzia.

  4.Bóg zapłać za wszystkie ofiary materialne składane dzisiaj na budowę cmenta-
rza. W przyszłą niedzielę (4.04) kolekta będzie przeznaczona na utrzymanie na-
szego kościoła i parafii.

  5.Liturgia Wielkiego Tygodnia jest szczególnie bogata i wymowna. Zapraszamy do
udziału w Triduum Paschalnym Męki i Zmartwychwstania Pańskiego, które jaśnieje
jako szczyt całego roku liturgicznego. W Triduum istnieje możliwość zyskania od-
pustu zupełnego przez wszystkich, którzy spełniwszy zwykłe warunki odpustu, wy-
pełnią następujące dzieła: w Wielki Czwartek - udział we Mszy św. Wieczerzy Pań-
skiej i uroczyste odmówienie „Przed tak wielkim Sakramentem”; w Wielki Piątek -
pobożny udział w adoracji krzyża. Każdy niech przyniesie swój krzyż  z domu
i ucałuje go w czasie uroczystego obrzędu liturgicznego; w Wielką Sobotę -
udział w ceremoniach Wigilii Paschalnej i odnowienie przyrzeczeń chrztu św.

  6.W Wielki Czwartek i Piątek kancelaria parafialna będzie nieczynna.
  7.W Wielki Czwartek o  godz. 18.00 odprawimy uroczystą Mszę św. Wieczerzy

Pańskiej. Kolekta w tym dniu będzie przeznaczona na paramenty liturgiczne. Po
Eucharystii przeniesiemy Najświętszy Sakrament do Ciemnicy.  Adoracja Pana
Jezusa w ciemnicy potrwa do godz. 21.00.

  8.W Wielki Piątek o godz. 10.00 odprawimy Drogę Krzyżową dla dzieci i tych osób,
które nie mogą uczestniczyć w niej wieczorem. O godz. 17.15 odprawimy Drogę
Krzyżową, natomiast Liturgię Męki Pańskiej rozpoczniemy o godz. 18.00. Pod
koniec liturgii zaniesiemy Najświętszy Sakrament do Bożego Grobu. Adoracja
krzyża (bez ucałowania) oraz adoracja przy Bożym Grobie potrwa do godz. 21.00. W
tym dniu post ścisły obowiązuje wszystkich między 18 a 60 rokiem życia,
natomiast wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych tych, którzy ukończyli 14
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Eucharystia odkrywana małymi krokami
– „Święty, Święty, Święty”
W ostatnich numerach naszej gazetki

zaczęliśmy zapoznawać się z kolejną czę-
ścią Mszy – Liturgią Eucharystyczną. Po
prefacji, przed właściwą modlitwą prze-
istoczenia ma miejsce hymn Sanctus, któ-
ry chociaż jest bardzo krótkim śpiewem,
kryje w sobie niezwykłą głębię treści.
Pojawił się w liturgii już około IV wie-
ku, natomiast wersja, która do dzisiaj jest
śpiewana w kościołach pochodzi z VIII-
IX wieku.

Ten moment Eucharystii odsłania praw-
dę o tym, że bierze w niej udział całe nie-
bo. Niektórzy twierdzą, że właściwa
Msza dzieje się tak naprawdę w niebie, a
my tylko na chwilę otrzymujemy dostęp
do tych wydarzeń. Oznaczałoby to, że
Eucharystia jest otwartym oknem do nie-
ba, a my prosimy o możliwość dołącze-
nia do chóru wszystkich świętych i anio-
łów.

Hymn składa się z dwóch części –
pierwsza to „Święty, Święty, Święty”, a
druga rozpoczyna się od słów: „Hosan-
na na wysokości”. To potrójne imię Boga
możemy dziś interpretować jako odnie-
sienie do Trójcy Świętej. Jest to taki mo-
ment, w którym zbliżamy się do Boga,
który wszystko przekracza. Śpiewając
słowa: „Pan Bóg zastępów” musimy pa-
miętać, że Bóg jest przy nas i działa rów-
nież w naszych słabościach. Gdy śpie-
wamy tę niezwykłą aklamację o Bożej
świętości, dzieje się rzecz niezwykła, bo
Boża chwała jak gdyby zstępuje na zie-
mię. Ona tylko początkowo wydaje się
czymś niezwykle odległym, ale za chwi-
lę jest już blisko naszych słabości, doty-
ka ich i chce w nie wejść. Tym sposo-
bem hymn Sanctus wprowadza nas w
przeistoczenie, czyli w ten szczególnym
moment, w którym chleb i wino stają się
Ciałem i Krwią Chrystusa. Słowa: „Peł-
ne są niebiosa i ziemia chwały Twojej”
pokazują, że wszystko co działo się w

niebie, rozchodzi się na całą ziemię. Dru-
ga część hymnu to tak zwane Benedic-
tus. Rozpoczyna się od słowa: „Hosan-
na”, które dosłownie tłumaczy się jako
„zbaw mnie, wybaw mnie, ratuj, wspo-
móż”. Kiedy śpiewamy te słowa do Boga,
prosimy Go, by tam gdzie przebywa czyli
na wysokościach, wybawił nas. Słowa:
„Błogosławiony, który idzie w imię Pań-
skie” są bezpośrednim nawiązaniem do
wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy czyli
do kulminacyjnego momentu Jego dzie-
ła, w którym przybywa do tego miasta,
by przeżyć mękę, śmierć, a potem zmar-
twychwstać. Słowa te pojawiają się rów-
nież w Apokalipsie.

Naszym śpiewem wyznajemy wiarę, że
na końcu czasów, gdy Chrystus powró-
ci, to odnowi ziemię i zrobi porządek z
całym złem tego świata. Warto tego hym-
nu nie przeoczyć i się na nim skupić pod-
czas śpiewu, tak by jak najpełniej przy-
jąć to co on niesie – świętego trzykrotnie
Boga, przekraczającego wszystko co zna-
my, Jego chwałę z całą mocą wyśpiewaną
przez zastępy aniołów i świętych, moc
napełniającą niebiosa, a następnie rozle-
wającą się na naszą maleńkość i cały
świat wokół. Na końcu zaś Jego ratunek,
którym jest Chrystus przychodzący z
wysoka na ziemię i który kiedyś powró-
ci, by wszystko odnowić.

Przeżywajmy owocnie Eucharystię!
J.Z.
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KONTA BANKOWE:
Na remont i utrzymanie 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

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!

je nawrócenia i uwierzenia w Ewange-
lię. Wezwanie do wiary w Ewangelię to
zachęta, abyśmy skorzystali z prawdzi-
wego źródła Bożego orędzia ponieważ
nawrócenie jest także owocem Dobrej
Nowiny  usłyszanej w Ewangelii.

W Piśmie Świętym nawrócenie ozna-
czają słowa:

- metanoeo (wewnętrzna przemiana)
- epistrefo (nawrócenie w drodze, po-

wrót do punktu wyjścia)
 Na zakończenie grupka dzieci przed-

stawiła scenkę ewangeliczną z Dziejów
Apostolskich „Nawrócenie Świętego
Pawła”, a ks. Leszek podkreślił, że dla
Jezusa najważniejsze jest nawrócenie
człowieka, które jest zawsze odpowie-
dzią na miłosierną miłość Boga.

16.03. - O godz.18.45 rozpoczęła się
modlitwa uwielbienia. Ks. Dawid we
wprowadzeniu zwrócił uwagę na poku-
sy dotyczące modlitwy, które mogą nas
od niej odciągać ( Pan Bóg wie czego
potrzebuję, modlitwa „nie działa”, jak się
modlić, jaką przyjąć pozycję). Następnie
ks. Dawid odczytał Ewangelię z dnia (J
5, 1-16), po której w modlitwie sponta-
nicznej - prośby dopowiadane były we-
zwania: „Panie otwórz moje oczy”.

19.03 - O godz.18.00 została odprawio-
na Msza św. w intencji ks. Proboszcz
Józef Włoska z okazji urodzin. Jak za-
wsze w imieniu wszystkich Parafian uro-
dzinową laurkę złożyła pani Ola.

Pamiętajmy o Solenizancie w naszych
modlitwach każdego dnia. Bożena S.
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14.03 - O godz.16.15 rozpoczęły się
Gorzkie Żale. W kazaniu Pasyjnym za-
tytułowanym „Nawrócenie” ks. Leszek
po odczytaniu Ewangelii (Mk 1, 14-20)
przypomniał, że Wielki Post, który roz-
począł się od posypania głów popiołem
w Środę Popielcową oraz od słów: „Na-
wracajcie się i wierzcie w Ewangelię” ma
nam uświadomić, że jest to czas przemia-
ny, postanowień i walki z naszymi sła-
bościami. Dlatego też ks. Leszek zwró-
cił uwagę, że idąc drogą wiary ku Chry-
stusowi czasami schodzimy na inną dro-
gę, którą podsuwa nam diabeł i upada-
my. Jednak z mocą Boga podnosimy się
i w akcie miłosierdzia oraz miłości do-
konuje się nasze nawrócenie.

Katechizm Kościoła Katolickiego mówi
o dwóch nawróceniach:

- w konkretnym momencie (Sakrament
Chrztu - główne miejsce pierwszego i
podstawowego nawrócenia)

- rozciągnięte w czasie na całe życie
(Chrystus wzywa człowieka do przemiany
życia, gdzie nawrócenie jest procesem).

Jak powiedział ks. Leszek nawrócenie
jest zadaniem dla całego Kościoła, jest
to proces ciągłego porzucania grzechów
i przypominania sobie o wezwaniu do
świętości. Ks. Leszek podkreślił, że
współczesny świat, w którym żyjemy
promujący wartości materialne potrzebu

Œwiête Triduum Paschalne

Ostatnie trzy dni Wielkiego Tygodnia
to Święte Triduum Paschalne Męki i
Zmartwychwstania Pańskiego.

Wielki Czwartek
Przed południem we wszystkich diece-

zjach odprawiana jest w katedrze, spe-
cjalna Msza św. Krzyżma. W czasie jej
trwania zostają poświęcone oleje litur-
giczne dla całej diecezji.

Olej krzyżma świętego, używany jest
podczas sakramentów bierzmowania,
chrztu i kapłaństwa, służy do namaszcza-
nia poświęcanych kościołów i ołtarzy
oraz przy sakramencie namaszczenia
chorych.

W kościołach parafialnych odprawiana
jest tylko jedna msza święta – wieczorna
Msza Wieczerzy Pańskiej.  Jest ona pa-
miątką ostatniej wieczerzy, jaką Jezus
spożył wraz ze swymi uczniami w przed-
dzień męki i śmierci. W całym Kościele
świętuje się wtedy ustanowienie dwóch
sakramentów: Eucharystii i kapłań-
stwa.

Wg Ewangelii św. Jana, Pan Jezus, za-
nim zasiadł z Apostołami do wieczerzy,
zaczął umywać im nogi i na pamiątkę
tego wydarzenia w wielu kościołach kon-
tynuuje się tę tradycję.

Po Ostatniej Wieczerzy Jezus z aposto-
łami udał się do Ogrodu Getsemani,
gdzie został zdradzony przez Judasza i
aresztowany, dlatego po Mszy św. nastę-
puje obrzęd przeniesienia Ciała Chrystu-
sa do ciemnicy.

Tabernakulum jest puste, milkną dzwo-
ny, dzwonki i organy. Rozpoczyna się
czas rozważania Męki Pańskiej…

Wielki Piątek
Jedyny dzień w roku, w którym nie jest

sprawowana Ofiara Mszy św.
Liturgia Wielkiego Piątku składa się z

czterech części: liturgii Słowa, adoracji
Krzyża, Komunii św. oraz procesji do
grobu. Jest to czas powagi, skupienia i

ciszy.
Wspominamy zbawczą mękę i śmierć

Syna Bożego, Jezusa Chrystusa.
Adorujemy krzyż. Podchodzimy do

Krzyża i klękamy, aby adorować Chry-
stusa, Jego święte rany. Dziękujemy Panu
Bogu, że posłał Syna by nas zbawił.

Po zakończeniu adoracji - Najświętszy
Sakrament w procesji przenoszony jest
do „grobu”, gdzie okryta białym welo-
nem monstrancja przypomina nam zło-
żonego do grobu Chrystusa.

Modlimy się: „Panie Jezu Chryste,
nasze zmartwychwstanie i życie,  pod-
źwignij nas z grobu grzechów, nawiedź
i napełnij duchową mocą”.

Wielki Piątek to czas wyciszenia, po-
wagi i postu. Zachowujemy post, ilościo-
wy i jakościowy (tylko jeden posiłek do
syta i wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych).

Wielka Sobota
Wielka Sobota to czas ciszy i oczeki-

wania. Warto przyjść, chociaż na chwilę
do kościoła, pomyśleć, pomodlić się, ra-
zem z innymi w ciszy adorować Chry-
stusa złożonego do grobu.

Tego dnia nie ma Mszy świętej – cze-
kamy na Zmartwychwstanie.

Wigilia Paschalna
W sobotę późnym wieczorem bierzemy

udział w liturgii Niedzieli Wielkanocnej
Zmartwychwstania Pańskiego.

Po zmroku rozpoczyna się liturgia świa-
tła. Kapłani gromadzą się przy rozpalo-
nym przy kościele ognisku i razem z pro-
cesją wprowadzają do kościoła paschał
obrazujący Zmartwychwstałego Chrystu-
sa.

Msza święta rezurekcyjna wprowadza
uroczysty i radosny nastrój, ponieważ
zmartwychwstanie Chrystusa jest symbo-
lem Jego zwycięstwa nad grzechem i
śmiercią.

„Chrystus zmartwychwstał. Prawdzi-
wie zmartwychwstał. Alleluja”.

D.M.

Przebacz Panie
O Dobry Nasz Ojcze,
Wielki Świata Panie,
prosimy gorąco oddal ukaranie.
Przecież Ty stworzyłeś taki piękny świat,
stworzyłeś człowieka, by był z tego rad.
Świat jest nadal piękny i wdzięczny jest
Tobie, Tylko człowiek niewdzięczny
i złe rzeczy robi. Lecz Ty jako Ojciec
masz o nas staranie.
Upomnij swe dzieci i odłóż karanie.

Aleksandra Molicka-Maler

PIELGRZYMKI KIK
w 2021 roku
1) Centrum Jana Pawła II i Bazylika
Miłosierdzia Bożego w Krakowie
Łagiewnikach (1 dzień). Data piel-
grzymki :10 kwietnia 2021. Koszt – 40
zł / os
2) Kalisz - Licheń - Grąblin  – sanktu-
arium Matki Bożej Bolesnej Królowej
Polski i miejsca objawień Matki Bożej.
Data pielgrzymki: 11 – 13 czerwca
2021. Koszt – 270 zł / os – bez wyży-
wienia i 340 zł / os z wyżywieniem
3) Warszawa (plac Piłsudskiego) –
Beatyfikacja kardynała Stefana Wy-
szyńskiego. Data pielgrzymki: piel-
grzymka zawieszona.Koszt 75 zł / os
4) Szlakiem św. Józefa (1 dzień) –
Wadowice – Kalwaria Zebrzydowska –
Kraków. Podgórze. Data pielgrzymki:
3 lipca 2021 Koszt – 105 (75) zł / os
5) Szlakiem św. Jakuba Apostoła (1
dzień) – Sośnicowice - Racibórz – Nysa
Rzepcze. Data pielgrzymki: 24 lipca
2021. Koszt – 120 (85) zł / os
6) Warszawa (3 dni) – Powązki – Żoli-
borz – Rembertów – Wilanów - Łazien-
ki. Data pielgrzymki: 5 – 7 sierpnia
2021. Koszt – 490 (400) zł / os
7) Szlakiem Piastów (2 dni) – Giecz –
Poznań - Ostrów Lednicki - Kruszwi-
ca. Data pielgrzymki: 30–31 sierpnia
2021. Koszt – 390 (300) zł / os
8) Kokoszyce – rekolekcje KIK. Data:
17-19 września 2021. Koszt 170 zł / os,
a z dojazdami autobusem 220 zł / os
9) Częstochowa – ogólnopolska piel-
grzymka KIK na Jasną Górę. Data: 20
listopada 2021. Koszt – 35 zł/os

Zapisy w każdy wtorek Katowice pa-
rafia TD salka nr 2 w godz. 17- 18.
Tel. 697684666 lub 32/2544060 KIK
– Jan Mikos lub Andrzej Perkosz –
tel. 601463754
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