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Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł -
zgodnie z pismem – za nasze grzechy że został pogrzebany że zmartwych-
wstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem (1 Kor 15 3-4)

Chrystus zmartwychwstał,
jak zapowiedział
- radujmy się wszyscy,
ponieważ króluje na wieki!
Niech ta radość zawsze gości
w naszych sercach
i sprawia, by nasza wiara wzrastała,
stając się świadectwem dla innych. “
Prośmy Matkę Przenajświętszą
- Królową Nieba,
by pomagała nam doświadczyć
żywej obecności
Zmartwychwstałego Pana.

W okresie trudności, cierpienia, zwątpienia i niepewności, przyjmij-
cie nasze życzenia i z serca płynące świąteczne błogosławieństwo.
Niech czas Wielkanocy będzie dla Nas wszystkich CZASEM NADZIEI

I WIARY, czasem otrzymania od Boga Żywego łask i sił do Życia
z Jezusem Zmartwychwstałym. 
Nieśmy z radością wieść o Zmartwychwstałym Jezusie, który umac-

nia, daje siłę i nadzieję w tych trudnych czasach. Niech pomoże nam
w nawróceniu i umocnieniu Wspólnoty Kościoła.
Sens istnienia to BÓG !!!!  Życzymy Radości nieprzemijającej z daru

Zmartwychwstałego jakim jest Jego pokój. Pokój WAM.

Redakcja „Być Bliżej”

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

  8.W piątek, o godz. 17.15 odprawimy nabożeństwo Via lucis, czyli Drogi Światła.
Na nabożeństwo prosimy przynieść świece z okapnikiem. Po nabożeństwie udzieli-
my błogosławieństwa relikwiami Krzyża św..

  9.W sobotę (10.04) o godz. 16.00 Msza św. chrzcielna oraz w intencji dzieci obcho-
dzących I rocznicę Chrztu św.  Rodziców i chrzestnych zapraszamy na katechezę
w piątek o godz. 18.45 do kościoła.

10.W przyszłą niedzielę (11.04) obchodzimy jako Święto Miłosierdzia Bożego, rozpoczy-
nające Tydzień Miłosierdzia. Kolekta będzie przeznaczona na Caritas Archidiecezji.

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.Do przyszłej niedzieli 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. Przy drzwiach wejściowych są dostępne płyny do
dezynfekcji rąk. Prosimy parafian o zrozumienie, odpowiedzialność za siebie i pomoc
w zachowaniu wszystkich obostrzeń. W naszym kościele, może przebywać jednora-
zowo 252 osoby. Jest 212 miejsc siedzących i 40 stojących. Wyznaczyliśmy  w naszym
kościele górnym oznaczone miejsce, przy ekranie z pieśniami, w którym można przy-
jąć Komunię do ust. W pozostałych miejscach księża udzielają Komunii Św. na rękę.
Pragniemy też włączyć się w modlitwę całego Kościoła o powstrzymanie koronawi-
rusa - o 20.00 w rodzinach odmawiajmy jedną część różańca. Przypominamy że wciąż
obowiązuje dyspensa od udziału we Mszy świętej. Wyrażając szczere pragnienie i tęskno-
tę za Jezusem, komunię świętą można przyjąć duchowo. Zapraszamy do sakramentu spo-
wiedzi. Zaś osoby, którym sytuacja epidemiczna to uniemożliwia prosimy aby uczyniły
rachunek sumienia i wzbudziły żal doskonały za swoje grzechy a przy najbliższej okazji
skorzystały ze spowiedzi.

15.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   (05 - 11 KWIECIEŃ 2021)
Msze św. online: w niedziele i w tygodniu

PONIEDZIAŁEK (05.04.2021 r.) - PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
  7.30 - w int.Bogu wiadomej oraz o Boże błog. dla całej rodziny, córek, zięciów i wnuków
  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
WTOREK (06.04.2021 r.) - WTOREK WIELKANOCNY
  7.00 1/za dusze w czyśćcu cierpiące (intencje ze skarbonki)

2/za + mamę Marię Piekarską w 29 r. śm., ++ ojca Franciszka, brata Andrzeja,
bratową Elżbietę, bratanka Wojciecha oraz + ciocię Halinę Wolską

3/za + męża Henryka Rutkowskiego w 10 r. śm., ++ rodziców oraz + córkę Joannę
  7.30 - Różaniec
15.00 - Nowenna do Miłosierdzia Bożego (prowadzi Grupa Miłosierdzia)
18.00 1/za + Karola Wajnocha w 4 r. śm.,

2/Dobremu Miłosiernemu Jezusowi Uzdrowicielowi w podzięk za cud uzdr. Małgosi
z prośbą o uleczenie duszy, napełnienie Duchem św. oraz pełny powrót do zdrowia

ŚRODA (07.04.2021 r.) - ŚRODA WIELKANOCNA
  7.00 1/za ++ Henrykę i Jana Curyło, ++ z rodziny Śmigielskich, Curyłów, Skubi-

sów, Gregorskich i dusze w czyśćcu cierpiące
2/o ustanie pandemii na całym świecie, za chorych na koronawirusa oraz ich

rodziny i za służby medyczne
  7.30 - Różaniec
15.00 - Nowenna do Miłosierdzia Bożego (prowadzi Grupa Miłosierdzia)
18.00 1/za + brata Zbigniewa, ++ rodziców: Zofię i Stanisława,+ męża Kazimierza

2/za + męża i ojca Zbigniewa Wójtowicza w 5 r. śm.,
3/za + męża Mariana Gach w 7 r. śm., + mamę Marię Hyra,++ z rodziny Hyra

Homilia: Maryja uczy postawy skruchy
18.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych z błog. lourdzkim
CZWARTEK (08.04.2021 r.) - CZWARTEK WIELKANOCNY
  7.00 1/za ++ Zofię, Andrzeja i Józefa Wilk, + męża Józefa Dudę,++ dziadków: Froń i Wilk

2/za + Marcjannę Klimiuk
  7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za + Krystynę Bazan we wspomnienie urodzin

2/za ++ rodziców: Katarzynę i Bolesława, ++ szwagrów: Antoniego, Bruno-
na i Ludwika oraz ++ z rodziny

3/w intencji Krystyny i Romualda z ok. 52 r. śl., dziękując za dotychczasowe
łaski z prośbą o dalsze dla całej rodziny

PIĄTEK (09.04.2021 r.) - PIĄTEK WIELKANOCNY
  7.00 1/za + męża Zygmunta Szewczyka w 5 r. śm. oraz wszystkich ++ z rodziny z obu stron

2/za + Irenę Liksza w 1 r. śm. oraz + jej męża Konstantego

  7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo Drogi Światła  
18.00 1/w intencji młodzieży

2/za + Zofię Podsiad w 8 r. śm., ++ Elżbietę i Bolesława Broneckich,++ z rodziny Tejs
3/za + Jadwigę Jaworską w 3 r. śm.

SOBOTA (10.04.2021 r.) - SOBOTA WIELKANOCNA
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/za ++ Łucjana i Edwarda, ++ ich rodz: Marię i Władysława,Stanisławę i Ryszarda

2/za + ojca Józefa
16.00 - Msza św. Chrztów: Luranc Jagoda, Solisz Filip, Włosik Emilia, Popela

Tymon, oraz  w I rocz. sakr. Chrztu:
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za + ojca Alfreda Wyrwas w 25 r. śm.

2/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

NIEDZIELA (11.04.2021 r.) - 2 NIEDZIELA WIELKANOCNA -MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
  7.30 - intencja wolna
  9.30 - w intencji Krystyny Radwin w 75 r. ur., z podziękowaniem za dotychczasowe łaski,

z prośbą o Bożą opiekę i błog. oraz o dar nieba dla ++ z rodzin: Radwin i Kania
11.00 - intencja wolna
12.30 - w intencji Marii i Ryszarda Grochola w 43 r. śl. z podziękowaniem za wszel-

kie łaski, z prośbą o dalszą Bożą opiekę i błog.
16.30 - Uroczyste Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i zakończenie Nowenny
17.00 - za ++ córkę Joannę i męża Teodora, z prośbą o radość nieba
20.00 - w int.Emilii Kosatka w 16 r. ur. jej brata Leszka Kosatki o pomyślne zdanie matury

Codziennie Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (4 kwietnia 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

kościoła i parafii.
  3.W dzisiejszą Niedzielę Wielkanocną Zmartwychwstania Pańskiego o godz.

16.30 odprawimy Nieszpory, które kończą Święte Triduum Paschalne.
  4.Jutro Poniedziałek Wielkanocny (5.04). Porządek nabożeństw będzie taki jak

w niedzielę. W tym dniu kolekta przeznaczona zostanie na Wydział Teologiczny
Uniwersytetu Śląskiego i KUL.

  5.W środę (07.04), po Mszy św. wieczornej zapraszamy na nabożeństwo do MB Uzdro-
wienia Chorych z błogosławieństwem lourdzkim. Homilia nt. Maryja uczy postawy
skruchy. Czuwanie modlitewne zakończymy Apelem Jasnogórskim. Przy tablicy ogło-
szeń, każdego dnia, można skła dać do skarbony podziękowania i prośby, które będą
odczytane w czasie nabożeństwa. Na nabożeństwo przynosimy świece z okapnikiem.

  6.Piątek Oktawy Wielkanocnej nie jest dniem pokutnym.
  7.Zapraszamy bierzmowańców oraz całą młodzież naszej parafii na Mszę św.

młodzieżową w najbliższy piątek (09.04) o 18.00, zaś o 17.15 odbędzie się
rachunek sumienia i spowiedź dla kandydatów do bierzmowania.
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Czym jest
Zmartwychwstanie?

Według nauki Katechizmu Kościoła
Katolickiego, Zmartwychwstanie jest
przejściem Chrystusa, wraz z duszą i cia-
łem, od śmierci do innego życia poza
czasem i przestrzenią (por. KKK 646).

(KKK 655) …Zmartwychwstanie Chry-
stusa - i sam Chrystus Zmartwychwstały
- jest zasadą i źródłem naszego przyszłe-
go zmartwychwstania: "Chrystus zmar-
twychwstał jako pierwszy spośród tych,
co pomarli... I jak w Adamie wszyscy
umierają, tak też w Chrystusie wszyscy
będą ożywieni" (1 Kor 15, 20-22). W
oczekiwaniu na to wypełnienie, Chrystus
Zmartwychwstały żyje w sercach wier-
nych. W Nim chrześcijanie "kosztują
mocy przyszłego wieku" (Hbr 6, 5), a ich
życie zostało wprowadzone przez Chry-
stusa do wnętrza życia Bożego , aby "już
nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który
za nich umarł i zmartwychwstał" (2 Kor
5, 15).

W powyższych słowach ukazany jest
cały sens i sedno naszej wiary, dla czło-
wieka wierzącego – sens życia. Jezus
przez swoją śmierć i Zmartwychwstanie,
odkupił nasze grzechy i otwarł nam dro-
gę do nieba. To przeświadczenie jest
naszą nadzieją i naszym pokarmem, po-
winno być naszym pokrzepieniem w
trudnych chwilach naszego życia. Takie
chwile to przede wszystkim odejście naj-
bliższych nam osób. Świadomość, że
nasze rozstanie nie jest na zawsze, jest
chwilowe, oto prawdziwa siła Zmar-
twychwstania! Jesteśmy dziećmi Boży-
mi, na które dobry Ojciec czeka w swo-
im Królestwie. Bądźmy wdzięczni, bądź-
my godni. Róbmy wszystko, aby żyć tak,
by inni widzieli w nas Boże Synostwo.
Przed nami życie wieczne w Bożym Kró-
lestwie! Czy można pragnąć czegoś wię-
cej?!

A.D.

Migawki z ¿ycia naszej parafii

21.03. - O godz.16.15 zostały odprawio-
ne Gorzkie Żale, tym razem zatytułowa-
ne: „Świadectwo”. Ks. Leszek nawiązu-
jąc do Ewangelii Św. Marka „Zadanie
uczniów” zwrócił uwagę, że właśnie w
dzisiejszym czasie jeszcze bardziej wy-
brzmiewają słowa mówiące o ewange-
licznej soli i ewangelicznym świetle.
Chrześcijanie powinni być w świecie
wyrazistym znakiem Chrystusa. Dlatego
musimy czerpać ze źródła, którym jest
Jezus Chrystus, aby nabierać siły i umac-
niać się w wierze. Ks. Leszek podkreślił,
że każdego dnia powinniśmy podejmo-
wać wysiłek szukając osobistej relacji z
Jezusem, pogłębiać ją przez modlitwę,
Boże słowo, sakramenty, a przez to co-
raz bardziej dojrzewać do służby i dawa-
nia siebie inny. Podkreślił również, że
jeśli będziemy bardzo pragnąć żyć tak jak
apostołowie, to Jezus swoją mocą może
przemienić nasze serce, które często za-
mknięte jest dla Niego przez grzech, złoi
nasze upadki i słabości. Dla Jezusa każ-
dy z nas stał się przez Sakrament Chrztu
Św. umiłowanym dzieckiem Bożym, dla-
tego nawrócenie zależy również od na-
szej decyzji, od otwarcia się na miłość i
miłosierdzie Jezusa, który zawsze kocha
i przebacza. Ks. Leszek odnosząc się do
ewangelicznej soli powiedział, że staje
się ona wyrazista wówczas, kiedy jest w
ludzkiej i Bożej wolności.

Następnie uczniowie klasy IV ze Szko-
ły Podstawowej Nr. 66 odegrały scenkę
przedstawiającą jak działa słowo Boże i
pobudza do kroczenia za Chrystusem.

Ks. Leszek podsumowując scenę przed-
stawioną przez dzieci zwrócił uwagę, że
pragnienie bycia świadkiem Chrystusa
najpierw dokonuje się w sercu człowie-
ka, w jego myśleniu, a następnie w dzia-
łaniu we wspólnocie Kościoła. Chrześci-
janin winien być „światłem” w świecie,
rozpoznawanym przez czynienie dobrych

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!

Dzielę się myślami zawartymi w wybra-
nych przemówieniach, kazaniach i kon-
ferencjach Ks. Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego:

„Wychowanie człowieka na brata ludzi”
Człowiek genetycznie wywodzi się z

łona Ojca i jest człowiekiem Bożym.
Wychowanie go na brata wszystkich lu-
dzi musi odbywać się w duchu poszano-
wania podstawowych jego dążeń i pra-
gnień. Gwarancją rozwoju osoby są pra-
wa wszczepione przez samego Stwórcę
w naturę człowieka, jako istoty rozum-
nej i wolnej. Bóg, który stał się Człowie-
kiem opowiedział nam wszystko o Ojcu.
Przyniósł nam Jego naukę, ujawnił skąd
pochodzą nasze dążenia, a przez to upo-
ważnił nas, abyśmy rozwijali w sobie
właściwości udzielone nam przez Boga:
pragnienie istnienia, miłości, prawdy,
dobra, sprawiedliwości, pokoju i jedno-
ści.

Jest to możliwe i powinno mieć miej-
sce we wspólnocie rodzinnej, która musi
być wspólnotą trwałą, wspólnotą miło-
ści, prawdy, dobra i pokoju. Jest to
również możliwe we wspólnocie religij-
nej, w Kościele, które te właściwości roz-
wija. Kościół najbardziej zdecydowanie
staje w obronie podstawowych praw oso-
by ludzkiej.

Konieczne jest też wychowanie czło-
wieka na brata ludzi we wspólnocie na-
rodowej, której cech kulturalnych nie
wolno zacierać, bo są wspólnym dzie-
dzictwem narodu. Zasadniczym elemen-
tem wychowania narodu jest wychowa-
nie w kulturze narodowej, a rodzina i
naród ma zasadniczy wpływ na wycho-
wanie. Dopiero wtedy można mieć na-
dzieję, że wychowywanie młodych po-
koleń Polaków będzie się dokonywało w
duchu wolności dzieci Bożych, do któ-
rych Chrystus posłał swoich uczniów,
mówiąc: „Idźcie i nauczajcie wszystkie
narody, chrzcząc je…(Mt 28,18)

 Maria
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Eucharystia odkrywana małymi krokami
– Epikleza

czynów, które mają nas zbliżyć do Boga,
ale przede wszystkim dzięki nam zbliżyć
innych do Chrystusa. Dlatego też powin-
niśmy być odważnymi świadkami Chry-
stusa, tak jak Św. Weronika.

W nawiązaniu do słów ks. Leszka dzie-
ci odegrały scenę spotkania Św. Weroni-
ki z Jezusem.

25.03. - Podczas Mszy św. kilkadzie-
siąt osób przystąpiło do Duchowej Ad-
opcji Dziecka Poczętego.

Po Eucharystii odbyło się spotkanie
Żywego Różańca oraz Apostolstwa Do-
brej Śmierci. Ks. Leszek przypominając,
że zbliżamy się do przeżywania Wielkie-
go Tygodnia, który wprowadza nas w
przeżywanie Męki, Śmierci i Zmartwych-
wstania Pana Jezusa zwrócił uwagę, że
wydarzenia te mają nas umocnić oraz
przynieść pewność, że nasze wędrowa-
nie przez życie ma sens. Ks. Leszek pod-
kreślił, że nasze życie jest Misją, w któ-
rej każdego dnia dokonuje się Zwiasto-
wanie - zapowiedź tego co realizujemy i
co ma nas zbliżyć do wieczności.

 Na zakończenie ks. Leszek życzył każ-
demu siły i mocy na kończący się czas
Wielkiego Postu oraz abyśmy umocnie-
ni Bożą miłością i łaską przeżyli Święta
w zdrowiu i radości ze Zmartwychwsta-
nia Pana Jezusa. Bożena S.

Dzielę się myślami zawartymi w wybra-
nych przemówieniach, kazaniach i kon-
ferencjach Ks. Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego:

„Ludzkość ciągle patrzy w niebo”
Może wydawać się dziwne, że patrzy-

my w niebo. Przeżyliśmy w lipcu 1969 r.
moment szczególny, gdy wszyscy patrzyli
w niebo: Ojciec święty-z modlitwą na
ustach- w obserwatorium w Castelgan-
dolfo, zwierzchnicy wszystkich państw,
ludzie wielcy i mali, starzy i młodzi.
Opustoszały miasta, zamarł ruch na uli-
cach, wszyscy patrzyli w niebo. Człowiek

współczesny szuka czegoś w niebie, in-
teresuje się wszechświatem, jak gdyby
wyczuwał w nim przemożną potęgę
Boga.

Ludzie stawiają sobie olbrzymie wyma-
gania. Patrząc w niebo, mają przedziw-
ne aspiracje. W wieku materializmu eko-
nomicznego i zwycięstw techniki, pragną
wzniosłych, szczytnych ideałów, takich,
jakie zawarte są w Ewangelii. Pragną
pełnej prawdy, nieogarnionej miłości,
słusznej sprawiedliwości, pokoju, sza-
cunku, a więc wszystkiego, o czym
mówił Chrystus. Człowiek współczesny,
chociażby niewiele wiedział o Ewange-
lii i nigdy jej nie czytał, pragnie ideałów
które stawiał Chrystus.

Ludzkość współczesna patrzy w niebo.
Zmęczona jest nieustannym zdobywa-
niem ziemi. Zapragnęła zdobywać nie-
bo. Patrzyliśmy w niebo śledząc, jak czło-
wiek, odkupiony przez Boga-Człowieka
na ziemi, stawia stopę na Księżycu. Od-
tąd bardziej będziemy dążyć w przestwo-
rza, tam, gdzie jest Bóg i Ojciec nasz, a
po Jego prawicy – Zbawiciel Rodziny
ludzkiej, Bóg-Człowiek, noszący to samo
Ciało, które zanieśli lunonauci na Księ-
życ. Korzystając z Odkupienia Rodzaju
ludzkiego i mając to samo ciało, co Syn
Boży, złączone z Trójcą Świętą - ponie-
śli je na daleki Księżyc.

Niebo nie przestało być święte. Ale my
pragniemy, aby ziemia stała się święta,
abyśmy z ziemi świętej, spokojnie i uf-
nie spoglądali nie tylko na Księżyc, w
przestworza, w niekończące się konste-
lacje, które chwalą Stwórcę, ale tam,
gdzie po prawicy Ojca siedzi Bóg-czło-
wiek. Maria

W ostatnich numerach naszej gazetki za-
częliśmy zapoznawać się z kolejną częścią
Mszy – Liturgią Eucharystyczną. Po hym-
nie Sanctus pojawiają się jeszcze trzy ele-
menty będące bardzo ważnym przejściem
do przeistoczenia. Pierwszym z nich jest
modlitwa postsanctum, która jest odpowie-
dzią na wcześniej wyśpiewany hymn.
Może ona brzmieć: „Zaprawdę święty je-
steś, Boże, źródło wszelkiej świętości”. Te
słowa potwierdzają wiarę Kościoła w to,
co przed chwilą zostało powiedziane o
Bogu i Jego działaniu w hymnie Sanctus.
Jednocześnie są ponownym wyznaniem, że
chcemy doświadczyć tej Bożej świętości,
chcemy, by Bóg wciągnął nas w swoją
chwałę i by dał nam w niej udział. Po tej
modlitwie w niektóre dni, a dokładniej w
niedziele i uroczystości, kapłan wypowia-
da formułę zwaną wspomnieniem tajem-
nicy dnia, która lokalizuje sprawowaną Eu-
charystię w czasie liturgicznym. Na przy-
kład w niedzielę wspomnienie opowiada
o tym, że tego dnia Chrystus zmartwych-
wstał i zesłał na apostołów Ducha Święte-
go, w Boże Narodzenie o tym, że tego dnia
z Dziewicy Maryi narodził się Zbawiciel.
W dzień powszedni nie pojawia się ta for-
muła, tylko od razu następuje przejście do
epiklezy. Epikleza to niezwykle istotna mo-
dlitwa, która pojawia się na Mszy dwukrot-
nie. Pierwszy raz przed przeistoczeniem i
w związku z tym zwana jest epiklezą kon-
sekracyjną, a drugi raz po przeistoczeniu,
więc analogicznie nosi ona nazwę pokon-
sekracyjnej lub komunijnej. Epikaleo po
grecku oznacza dosłownie „wołać, przy-
woływać kogoś”. Obydwie te modlitwy są
dosłownie przywoływaniem Ducha Świę-
tego, by zstąpił i swoją mocą zdziałał to,
co ma się wydarzyć. Podczas epiklezy
wszyscy wierni obecni w kościele powin-
ni klęczeć, ponieważ jest to najbardziej do-
niosły moment Eucharystii, w którym wy-
darza się jej istota, dlatego naszą postawą

powinno być zupełne uniżenie. Epikle-
za to taki moment, gdy kapłan wyciąga
ręce nad przygotowanymi darami i pro-
si Ducha Świętego, by swoją mocą do-
konał przemiany chleba w Ciało i wina
w Krew. Kapłan sam w sobie nie ma
żadnej mocy, żeby tego dokonać. Po-
siada sakrament święceń prezbiteratu i
w zgromadzeniu prawdziwie jest tym,
który został wybrany do sprawowania
tych tajemnic, ale nie ma takiej mocy,
by samodzielnie dokonać przeistocze-
nia. Aby się dokonało, Duch Święty
musi przyjść do tych darów, przyjść do
kapłana i w nim zadziałać. Bez Ducha
Świętego nie ma Eucharystii. Kiedy
kapłan wyciąga dłonie nad darami war-
to duchowo wejść pod dłonie Boga i
uświadomić sobie, że za chwilę w tym
co wydarzy się na ołtarzu, zostaniemy
zbawieni czyli wprowadzeni do Boże-
go odpoczynku. Dłonie kapłana wycią-
gnięte nad darami podczas Mszy to dło-
nie Boga, który chce cały świat osłonić
swoim odpoczynkiem, a wszystko to
dzieje się w mocy krzyża Jezusa.

Przeżywajmy owocnie Eucharystię!
J.Z.
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