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Dzielę się myślami zawartymi w wybranych przemówieniach, kazaniach i konfe-
rencjach Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

„Wiara doświadczana milczeniem Boga”
Chrystus wskazuje miejsce, gdzie On

właściwie jest i gdzie Go należy szukać:
„Wszystko, co uczyniliście jednemu z
tych braci moich najmniejszych, mnie-
ście uczynili” (Mt 25,40)

Jak gdyby chciał powiedzieć: Szukaj-
cie Mnie w ludziach. Chcecie służyć
Mnie-im służcie. Chcecie Mnie miłować-
ich miłujcie. Chcecie Mi dobrze czynić,
nakarmić, napoić, przyodziać, w dom
przyjąć-czyńcie to wobec nich! „Wszyst-
ko, co uczyniliście jednemu z tych braci
moich najmniejszych, mnieście uczyni-
li” (Mt 25,40)

A my szukamy Go we własnej duszy, w
doznaniach, odczuciach, przeżyciach i
wstrząsach duchowych, w stanach wyjąt-
kowego napięcia duchowego. Szukamy,
jak gdyby, bezpośredniego z Nim kon-
taktu.

Myślimy, jakby złapać Boga dla wła-
snego, osobistego przeżycia i doznania
wstrząsu: Jest Bóg! Czujemy się nie-
ustannie wspierani. „Dobrze nam tu być”.
Cieszymy się z tego. A potem gdy przy-
gotowujemy się na spotkanie z Nim, czę-
sto tracimy poczucie Jego obecności.
Wszystko odpływa i znowu nic. Zdaje się
nam, że nie mamy kontaktu z Bogiem,
odczucia i doznania Boga, że nie mamy
osobistego doświadczenia religijnego.

Trudno odejść od Boga. Już się nic nie
wie, tylko się wierzy-przez łzy, cierpie-
nia, mękę i upór, niemal przez „nałóg”.
Jest to wiara trudna, doświadczana. Trud-
no się jej utrzymać, a jednak ona trwa…

Cóż to za siła!
Tak często wygląda nasza wiara. Pozo-

staje nam trwać w wielkiej cierpliwości i
przetrwać. Taka wiara jest najczęstsza,
jest znamieniem ludzi dojrzałych. Z tre-
ści, którą czerpaliśmy z niej, nie pozo-
staje nic. A jednak jesteśmy, trwamy i
przez cierpliwe trwanie- doczekamy się
Bożego światła.

Większość ludzi żyje taką właśnie do-
świadczoną wiarą. Może czasem nasza
wiara objawi się nie w modlitwie, na
którą trudno się zdobyć, ale w krótkim
akcie: „Nigdzie Cię Boże nie znalazłem,
a jednak wiem, że jesteś…”

Są ludzie, którzy wszędzie łatwo Boga
dostrzegą. Są inni, którzy Go nawet w
Kościele nie dojrzą i nie wyczują w Eu-
charystii. Wiara powie: przyjąłeś Chry-
stusa! Tymczasem język i rozsądek nie
mówią nic, jak gdyby nie chcą wspierać
tej wiary, że przyszedł do mnie Chrystus
Eucharystyczny.

W tej sytuacji pozostaje trwać spokoj-
nie, pomimo wszystko – trwać i cierpli-
wie czekać, aż Bóg ukryty da się kiedyś
odczuć. Im mniej odczuwamy Go w so-
bie, tym bardziej upatrujemy Go w bra-
ciach naszych. To jest „ostatnia deska
ratunku” – „Wszystko, co uczyniliście
jednemu z tych braci moich najmniej-
szych, mnieście uczynili”.(Mt 25,40)
Zamieniajmy się przez wiarę w ”ściga-
czy Boga” w braciach naszych. Maria
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12.Ze względu na ograniczenia związane z pandemią oraz limit osób przebywających
w kościele, zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich parafian, aby w niedziele,
kiedy mają odbywać się uroczystości I Komunii Świętej  naszych dzieci, nie przychodzić
na Mszę św. o godz. 11.00 ale wybrać sobie inną dogodną godzinę Eucharystii. Miej-
sca siedzące będą zarezerwowane tylko i wyłącznie dla dzieci I komunijnych oraz
ich rodzin. Prosimy też o modlitwę w intencji rodziców i dzieci komunijnych.

13.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 spowiedzi św.

14.Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej do Parafian. Pandemia koronawirusa zmieniła
kolejny raz  funkcjonowanie niemalże całego świata. Skutki tej sytuacji dotkliwie odczu-
wamy również my,  ludzie wierzący – członkowie wspólnoty parafialnej. Ograniczone
możliwości fizycznego uczestnictwa w Eucharystii są dla wielu z nas sytuacją wyjątkową
i niespotykaną. Nie wiemy jak długo będziemy musieli znów funkcjonować w takiej rze-
czywistości. Dlatego poza apelem o łączność modlitewną i udział we Mszach Św. za
pomocą mediów – jako PRE, czujemy się w obowiązku zaapelować do Parafian o za-
troszczenie się o materialną sferę funkcjonowania naszej parafii. W związku z tym, że
prawdopodobnie przez najbliższe niedziele będziemy w sposób ograniczony wspierać
parafię poprzez ofiary składane podczas Mszy św. – apelujemy o przekazywanie finanso-
wego wsparcia poprzez wpłaty bezpośrednio na  konto parafii. Takie solidarne działanie
pozwoli naszej parafii przetrwać ten trudny dla wszystkich okres.  Nr konta Parafii Pod
wyższenia Krzyża Św. i MB Uzdrowienia Chorych:  42 1050 1214 1000 0023 1548 9068,
tytuł wpłaty: „darowizna na cele kultu religijnego”.

15.Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. 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 zrozu-
mienie i wszelkie ofiary przelewane na konto bankowe na utrzymanie naszej parafii.



PORZĄDEK NABOŻEŃSTW   (26 KWIECIEŃ - 02 MAJ 2021)
Msze św. online: w niedziele i w tygodniu

PONIEDZIAŁEK (26.04.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + Bogdana Śliwińskiego (od chrześniaka Piotra z rodziną)

2/za + Genowefę Waligóra (od sąsiadów)
  7.30 - Różaniec
18.00 1/w intencji: Joachima Laas z ok. kol. r. ur., żony Renaty, syna Steffena,

z prośbą o opiekę MB Nieustającej Pomocy i zdrowie
2/za + Zbigniewa Maciąg (od sąsiadów z ul. Tysiąclecia 29)
3/za + Adama Olmę (od pracowników Szkoły Podst. nr 1 w Chorzowie)

WTOREK (27.04.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + córkę Barbarę Grzesiczek w 7 r. śm. oraz ++ mamę Gertrudę i ojca

Jana (od rodziców oraz męża i teściów)
2/za + Zuzannę Włudarczyk (od sąsiadów z ul. Tysiąclecia 23)

  7.30 - Różaniec
18.00 1/do Miłosier. B. za + Helenę Nowak w kol.r.śm.++ Marię i Franciszka Nowaków,

Jacka Łosika, Stanisława i Grzegorza Drabów,++ z rodziny: Nowak i Więcław
2/za + Marię Erenfeld (od Małgorzaty i Kornela Dulębów)
3/za + Mariannę Ćwiklińską (od siostry Walerii)

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŚRODA (28.04.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + Adama Olmę (od rodziny Kasperczyków)

2/za + Genowefę Wiewióra (od rodziny Caputów)
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za + Janusza Twaróg w 1 r. śm. (od mamy Stanisławy)

2/za ++ Zygmunta i Janinę Błaszczyk (od sąsiadów)
3/za + Stefana Pławeckiego (od Piotra i Agnieszki Krzyściak z rodziną)

CZWARTEK (29.04.2021 r.) - ŚWIĘTO ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ,  patronki Europy
  7.00 1/za + Leokadię Kucharz (od siostry Anny z rodziną)

2/intencja wolna
  7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/w intencji członków Żywego Różańca oraz Apostolstwa Dobrej śmierci

2/za + syna Krzysztofa w 1 r. śm., z prośbą o radość życia wiecznego
3/w intencji Julii Zimon oraz jej rodziców Justyny i Rafaela z podziękowa-

niem za dar życia, z prośbą o Boże błog. dla całej rodziny
PIĄTEK (30.04.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/w intencji małżonków: Ireny i Ryszarda w 46 r. śl. dziękując Bogu za otrzymane

łaski, z prośbą o zdrowie, dalszą opiekę i błog. dla małżonków i córki z rodziną
2/za ++ Zofię i Mariana Błachut

  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo Drogi Światła
18.00 1/za zmarłych w kwietniu:

2/za + Zofię Czenczek z prośbą o radość nieba
3/intencja wolna

SOBOTA (01.05.2021 r.) - ŚWIĘTO ŚW. JÓZEFA, RZEMIEŚLNIKA

  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/w intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

2/wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy nasze i całego świata
16.00 - Msza św. Chrztów: Kula Amelia i Msza św. Chrztów: Kula Amelia i Aleksan-

der Kozłowski oraz  w I rocz. sakr. Chrztu:
17.30 - Nabożeństwo majowe
18.00 1/za ++ Stanisława, Zbigniewa, Leszka Franiaków, ++ Jadwigę i Jana Pie-

kielniaków oraz ++ z rodziny Zatorskich
2/za + Helenę Komorowską oraz ++ Marię i Emilię Michalskie

NIEDZIELA (02.05.2021 r.) - 5 NIEDZIELA WIELKANOCNA
  7.30 - za ++ rodziców: Franciszkę i Wojciecha, + siostrę Janinę Krawczyk, ++ teściów:

Helenę i Józefa, + męża Zygmunta Szewczyk oraz dusze w czyśćcu cierpiące
  9.30 - za + Konrada Zielińskiego (od siostry Ewy i szwagra Sławomira z rodziną)
11.00 - I Komunia św. dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 66 (I grupa)
12.30 - intencja wolna

Błogosławieństwo dla matek oczekujących potomstwa
16.30 - Nabożeństwo majowe
17.00 - za + Jadwigę Szyja
20.00 - za + siostrę Łucję    Codziennie Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (25 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 na-

szego kościoła i parafii.. W przyszłą niedzielę (2.05) kolekta będzie przeznaczo-
na na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach.

  3.W czwartek (29.04), o godz. 18.00 odprawimy Mszę św. w intencji członków
Żywego Różańca oraz Apostolstwa Dobrej Śmierci. Po Mszy św. odbędzie się
dla nich spotkanie  w kościele.

  4.W piątek, o godz. 17.30 odprawimy nabożeństwo Via lucis, czyli Drogi Światła.
Na nabożeństwo prosimy przynieść świece z okapnikiem.

  5.Od soboty (1.05) zapraszamy na nabożeństwa majowe, które odprawiamy w dni
powszednie o godz. 17.30, a w niedziele o godz. 16.30.

  6.W sobotę (1.05) o godz. 16.00 Msza św. chrzcielna i w int. dzieci obchod. I r. Chrztu.
Rodziców i chrzestnych zapraszamy na katechezę w piątek o godz. 18.45 w salce nr 2.

  7.W I sobotę m-ca zapraszamy na Mszę św. w intencji wszystkich czcicieli Niepokala-
nego Serca NMP, którą odprawimy o godz. 7.00. Po Mszy św. modlitwa do MB.

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

  9.Do czerwca są jeszcze wolne intencje mszalne, które przyjmujemy w Kancelarii.
10.W przyszłą niedzielę (I niedziela m-ca) po Mszy św. o godz. 12.30 zostanie udzielone

specjalne błogosławieństwo dla matek oczekujących potomstwa. Również w inne dni
istnieje możliwość takiego błogosławieństwa po uprzednim poinformowaniu kapłana.

11.W przyszłą niedzielę (2.05) o godz. 11.00  dzieci ze Szkoły Nr 66 (Grupa I)
przystąpią do I Komunii św. Spowiedź św.  dla dzieci i rodziców - sobota (1.05),
o godz. 9.00; Próba - piątek (30.04), godz. 18.45;
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Œwiêty Józef

W bieżącym roku
obchodzimy „Rok
św. Józefa”, mamy
dwa terminy do Jego
wspomnienia, to 1
maja i 19 marca. Pa-
pież chce nas prosić
abyśmy poświęcili
trochę więcej czasu
na przyjrzeniu temu
milczącemu święte-
mu, ale też patrono-
wi na trudne czasy.
Czego możemy się
nauczyć od Niego. Czy nasze czasy są
jakieś szczególnie trudne? Chyba nie, ale
od Józefa możemy nauczyć się kilku po-
staw trudnościach codziennych, gdy bo-
wiem zastanowimy się nad tym co wie-
my o życiu Józefa to jawią się nam pro-
blemy wręcz kosmiczne, które musiał
rozwiązać.

Taką trudnościom naszych czasów jest
natłok różnego typu informacji, z który-
mi nie potrafimy sobie poradzić, konsu-
mujemy, a nie potrafimy ich przetworzyć.
Jesteśmy zaplątani w sieci internetowe,
telefoniczne , społecznościowe zabiera-
jące nam możliwość słuchania siebie na-
wzajem,  wczuwania się w emocje dru-
giej osoby, wszystko ma być na już.

Pierwszą wskazówką, jaką możemy się
nauczyć to milczenie. Św. Józef nie wy-
powiedział żadnych słów, które by zosta-
ły przelane na karty Ewangelii. Cisza jest
takim stanem pozwalającym nam słyszeć
innych ale i samego siebie. Coraz więcej
ludzi zauważa znaczenie ciszy, chociaż
gdy w kościele zapadają momenty ciszy
to są osoby czujące się nieswojo, prąd
wyłączyli, albo kapłan nie wie co robić.
Jeżeli w naszym życiu chcemy lepiej sły-
szeć Boga, innych, a na końcu siebie
postarajmy się o wyłączenie multime-
diów będących de facto zagłuszaczami
ustalamy strefy ciszy.

Drugą wskazówką jakiej możemy się
nauczyć to nie wydawanie sądów. Św.
Józef kiedy się dowiedział że Maryja
jest brzemienna nie potępił Jej, bo wie-
dział, że nie zna wszystkiego. My, z
kolei znamy się na wszystkim i może-
my wypowiadać się w każdej dziedzi-
nie życia. Nie umiemy powiedzieć że
są sfery w których jesteśmy dyletanta,
ale dzielnie pleciemy androny na do-
wolnie wskazany temat; co nam tele-
wizja dowodzi w wielkim rozmiarze.

Dalej św. Józef uczy nas tego, że
wszystkiego nie można mieć pod kon-
trolą i jest potrzeba adaptacji; nie na-
rzeka ale stara rozwiązać w oparciu o

przemyślenia, wiedzę posiadaną od Boga
zastany problem. Dziecię się narodziło,
kłopoty zdawały się by ogarnięte, a tu
otrzymuje polecenie ucieczki do Egiptu.

Kolejną wskazówką, jakiej nam dostar-
cza św. Józef, jest harmonia wiary i ro-
zumu. Ten człowiek, mocno stąpający po
ziemi starał się rozwiązać problem brze-
miennej Maryi, kiedy osiągnął kres swo-
ich możliwości, zawierza danemu od
Boga znakowi o pochodzeniu Jezusa.

Trudno wielu wiernym zachować pro-
porcję między wiarą i rozumem idąc to
w jedną to drugą stronę.

I na koniec ostatnia wskazówka to to
cierpliwość wobec Boga, który go wy-
syła do Egiptu z poleceniem przyjścia,
kiedy go zawezwie.

Porównując takie zachowanie do naszej
niecierpliwości, a wręcz czasem wymu-
szaniu bo musisz mi to wyświadczyć,
tego oczekuję, to w zachowaniu św. Jó-
zefa widać, cierpliwość, pokorę w zawie-
rzeniu Bogu. Czeka na Jego znak, bo jest
przekonany o tym czy spełnienie prośby
byłoby dla nas pożytkiem i czy jest wła-
ściwy czas ku temu.

Postarajmy się praktykować zostawio-
ne nam wskazówki, a mam nadzieję, że
przeżywane życie będzie pełniejsze i
wyda dobre owoce w stosownym czasie.

Beder
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Ogłoszenia Archidiecezjalne

Dzień Męczeństwa Duchowieństwa
Polskiego zaplanowano na czwartek 29
kwietnia br. Mszy św. w Sanktuarium
św. Józefa w Kaliszu przewodniczył
będzie i homilię wygłosi bp Grzegorz
Suchodolski. W tym samym dniu
Ksiądz Arcybiskup Wiktor odprawi
Mszę św. o godz.18-tej w katedrze w
intencji księży męczenników, a także z
prośbą o łaskę beatyfikacji Sługi Boże-
go ks. Jana Franciszka Machy. Zachę-
camy duszpasterzy do udostępnienia
wiernym tej informacji i duchowej
łączności z tymi religijnymi obchoda-
mi. Będzie istniała możliwość skorzy-
stania w tym dniu z pośrednictwa tele-
wizji internetowej „Dom Józefa”
(www.domjozefa.tv) oraz Radia eM
(transmisja z katowickiej katedry).

Pracowników Służby Zdrowia oraz
kapelanów zapraszamy na spotkanie
formacyjne w  środę 28 kwietnia br.,
które rozpocznie się Eucharystią spra-
wowaną w intencji medyków i kapela-
nów o godz. 18 w parafii św. Jadwigi
Śląskiej w Chorzowie, przez kanał
Youtube dostępny na stronie parafii.

Świętowanie jubileuszy małżeńskich
zaplanowano na niedzielę 23 maja br.
Ze względu na sytuację epidemiczną
uroczystości odbędą się w czterech pa-
rafiach: Katowice, katedrze Chrystusa
Króla, godz. 12.00; Ruda Śląska, para-
fia św. Józefa (sanktuarium), godz.
11.30; Rybnik, parafia św. Antoniego
(bazylika), godz. 12.00; Pszów, parafia
Narodzenia NMP (bazylika), godz.
12.00. Zapisy przez stronę internetową:
https://rodzina.archidiecezjakatowic-
ka.pl/wazne/66-jubileusze-malzenskie-
2021 lub telefonicznie: 519 546 196.
Prosimy o przekazanie informacji mał-
żonkom jubilatom.

INFORMACJE O NARODOWYM
SPISIE LUDNOŚCI I MIESZKAŃ
Obowiązkową metodą spisu jest samo-
spis internetowy, dokonywany za po-
średnictwem interaktywnej aplikacji
dostępnej na stronie internetowej
Głównego Urzędu Statystycznego
https:LLspis.gov.plL. Samodzielnie
mogą się spisać także osoby, które nie
posiadają urządzenia lub dostępu do
Internetu. Z myślą o nich zostały przy-
gotowane stanowiska komputerowe w
urzędach gmin, na których można się
spisać. Poza samospisem interneto-
wym uzupełniająco spis będzie reali-
zowany następującymi metodami:
- spis na żądanie przeprowadzany
przez rachmistrza telefonicznego z re-
spondentem, który zadzwoni na info-
linię spisową 222799999 i wybierze
kanał "Spisz się przez telefon" lub
zostanie na ten kanał przełączony po
wyrażeniu chęci spisu tą metodą,
- wywiad telefoniczny przeprowadza-
ny przez rachmistrza telefonicznego,
- wywiad bezpośredni, który przepro-
wadzany zostanie przez rachmistrza
terenowego, jeżeli pozwoli na to sy-
tuacja epidemiczna w regionie.

„KATOZBIÓRKA
DLA PACJENTÓW”
Jej celem jest pomoc chorym na CO-
VID w katowickich szpitalach
Co zbieramy?-wodę butelkowaną
(najlepiej 0,5 litrowe);-artykuły higieny
osobistej (mydła, chusteczki higienicz-
ne, pasty do zębów, żele pod prysznic,
chusteczki nawilżane, szampony, środ-
ki higieniczne dla kobiet); -ręczniki pa-
pierowe, papier toaletowy; -nieużywaną
najlepiej białą bieliznę, piżamy, klapki,
ręczniki
MIEJSCE ZBIÓRKI: Młodzieżowy
Dom Kultury, ul. Tysiąclecia 5, poniedzia-
łek: 8.00-18.00;wtorek i piątek: 8.00-15.00
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Eucharystia odkrywana małymi krokami  – Ojcze nasz

W ostatnich numerach naszej gazetki
zaczęliśmy zapoznawać się z kolejną czę-
ścią Mszy – Liturgią Eucharystyczną i za-
kończyliśmy jej omawianie na modlitwie
eucharystycznej. Wraz z jej końcem za-
czyna się kolejna część Mszy zwana Li-
turgią Uczty Ofiarnej, która jest oczywi-
ście składową Liturgii Eucharystycznej.

Rozpoczyna się ona modlitwą Ojcze
nasz. Modlitwa Pańska to jedna z najstar-
szych części Eucharystii. Źródła podają,
że już w IV wieku była ona praktykowa-
na w liturgii jako sposób przygotowania
do przyjęcia Komunii Świętej. Chrześci-
janie od samego początku traktowali
modlitwę Ojcze nasz, a szczególnie jej
fragment: Chleba naszego powszednie-
go daj nam dzisiaj – jako prośbę o Eu-
charystię. Tak jakby Jezus powiedział
apostołom: „Proście, abyście mogli co-
dziennie Mnie przyjmować”. Dlatego
chrześcijanie ustanowili Ojcze nasz jedną
z pierwszych części obrzędów przyjmo-
wania Komunii. Pan Jezus, gdy pierw-
szy raz wypowiedział słowa tej modlitwy,
rzeczywiście modlił się nimi do swojego
Ojca. Robił to głośno, by najpierw apo-
stołów, a potem i nas jej nauczyć. Słowo
„Ojcze” odnosi się do połączenia dwóch
tajemnic tego, kim jest dla nas Bóg. On
jest naszym ojcem, a jednocześnie Jego
moc, majestat i chwała przekraczają
wszystkie nasze wyobrażenia. Uczynił
nas swoimi dziećmi, przez Jezusa dał
nam do siebie dostęp, ale mówiąc
„ośmielamy” wyznajemy, że jeszcze nie
żyjemy w pełni tym darem. Kiedy umrze-
my i będziemy oczyszczeni ze wszyst-
kiego będzie inaczej, a obecnie tylko
ośmielamy się przed Nim stawać i mo-
dlić słowami Jego Syna.

Fragment: „I przebacz nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowaj-
com” jest istotnym przygotowaniem do
przyjęcia Komunii. Jak mówi Ewange-
lia nie można stawać przed Bogiem bę-

dąc niepogodzonym z braćmi. Modlitwa
Pańska przypomina nam, że trwanie w
niezgodzie z bliźnimi i przyjmowanie
Komunii przeczą sobie. Prosimy więc
Boga, by dał nam gotowość do przeba-
czenia wszystkim naszym winowajcom,
byśmy mogli przyjąć Ciało i Krew Pana
Jezusa.

Słowami: „i nie wódź nas na pokusze-
nie, ale nas zbaw ode złego” prosimy
Boga, aby nie dopuścił do nas zła, by nas
od niego wybawiał. Czasem zły duch
chce zawłaszczyć nasze serca i świat, w
którym żyjemy, przez niszczenie harmo-
nii, jedności i pokoju. Gdy jest zamazy-
wany w świecie Boży pomysł, wtedy
miejsce pierwotnego porządku zajmuje
chaos i zamęt. Doświadczamy dezorien-
tacji w tym, co jest prawdą, a co manipu-
lacją, komu możemy ufać, a komu nie,
lub w co wierzyć, a co jest nieprawdzi-
we. W modlitwie Ojcze nasz prosimy
Boga, by nas uwolnił od tego, bronił
przed zamętem, by dał nam jasność,
żebyśmy wiedzieli dokąd iść i którą drogą
zmierzać.

Modlitwa wypowiadana podczas Mszy
nie kończy się słowem Amen, na Eucha-
rystii ma swoje przedłużenie i niepopraw-
nym jest zamykanie jej w tym miejscu.
Podczas modlitwy zasadniczo ręce pod-
nosi tylko kapłan, który jest wybrany, by
wstawiać się za ludem, by wołać w jego
intencji. Nie oznacza to, że jest kimś lep-
szym czy ważniejszym, ale taką służbę
pełni w danym momencie. Kapłan wy-
ciąga do góry ręce w imieniu wszystkich
ludzi obecnych w kościele, więc nie po-
trzeba, byśmy sami je podnosili. Najbar-
dziej właściwy jest gest złożonych rąk,
który komunikuje prośbę, by ktoś nasze
ręce wziął w swoje dłonie. To bardzo sta-
ry sposób okazywania czci swoim panom
przez poddanych. Jeśli pan weźmie dło-
nie proszącego w swoje, oznacza, że go
przyjmuje i chce chronić. Gest składania

rąk na Mszy wyraża nasze pragnienie, by
Jezus zakrył nas swoimi dłońmi i przy-
ciągnął nas do siebie.

Przeżywajmy owocnie Eucharystię!
     J.Z.

12.04. - O godz.18.00 została odprawio-
na Msza św. w intencji wszystkich człon-
ków grup i diakonii parafialnych. Podczas
homilii nt. „Symbol wody w Liturgii” ks.
Proboszcz nawiązał do Ewangelii z dnia
(J 3, 1-8), w której mowa o wejściu do kró-
lestwa Bożego dzięki narodzeniu się z
wody i Ducha. Powołując się na Katechizm
Kościoła Katolickiego (1189) ks. Józef
zwrócił uwagę jak ważne są znaki i sym-
bole w celebracji liturgicznej, bowiem od-
noszą się one do: -stworzenia (światło,
woda, ogień); -życia ludzkiego (obmywa-
nie, namaszczanie, łamanie chleba); -histo-
rii zbawienia (obrzędy Paschy). Jak powie-
dział ks. Dziekan woda była:-zapowiedzią
napełnienia Duchem Świętym; -symbolem
uratowania narodu izraelskiego (przejście
przez Morze Czerwone); -narzędziem kary
na narodzie egipskim (potop); -została
uświęcona przez Chrystusa (chrzest w Jor-
danie); -rodzi nas do nowego życia
(chrzest); -oczyszcza moralnie (obmywa-
nie rąk przez kapłana). Zatem woda ma
szerokie zastosowanie w życiu człowieka
a także w liturgii, symbolizując życie, po-
krzepienie, ale również zniszczenie.

Po Mszy św. odbyło się krótkie spotka-
nie formacyjne dotyczące dalszego rozwa-
żania listu apostolskiego „Patris corde”
(ojcowskim sercem). Tym razem postać
Św. Józefa została przedstawiona, jako -
posłusznego ojca. Ks. Proboszcz zwrócił
uwagę, że w Starym Testamencie Bóg
ujawnia swoją wolę prorokom poprzez sny.
W taki sam sposób Bóg objawia swój plan
Św. Józefowi poprzez Anioła, który mówi:
„Nie bój się wziąć do siebie swojej Mał-
żonki Maryi, albowiem z Ducha Świętego
jest to, co się w Niej poczęło”. Św. Józef

w swoim posłuszeństwie wobec prawa
udaje się do Betlejem na spis ludności. A
kiedy w Betlejem przychodzi na świat Je-
zus, wówczas Św. Józef ma kolejny sen,
w którym Anioł nakazuje mu, aby zabrał
Jezusa oraz Jego Matkę i udał się do Egip-
tu. Następnie we śnie otrzymuje nakaz
powrotu do Nazaretu. Jezus wzrastając u
boku swojego ziemskiego opiekuna uczył
się posłuszeństwa, co też przedstawił w
oparciu o fragmenty z Pisma Św. „Staw-
szy się posłusznym aż do śmierci - i to
śmierci krzyżowej” Flp 2, 8-9; „Nauczył
się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał”
Hbr 5, 8-9. Na zakończenie ks. Józef zwró-
cił się do wszystkich, abyśmy uczyli się
posłuszeństwa wobec Boga, a także wo-
bec tych, których Pan wybiera.

13.04. - O godz.18.45 rozpoczęła się
modlitwa wieczorna. Ks. Dawid wprowa-
dzając do modlitwy przypomniał o co-
dziennym nawracaniu się, o przemianie
swojego myślenia oraz o Bożym miłosier-
dziu. Dlatego też modlitwa oparta była na
Ewangelii z dnia o „powtórnym narodze-
niu” (J 3, 7b-15) oraz na uwielbieniu Je-
zusa w modlitwie spontanicznej.

16.04. - Na Mszy św. O godz.18.00 ks.
Dawid w homilii nt. „Eucharystia wpro-
wadza nas na prawą drogę” podkreślił, że
im więcej Eucharystii, adoracji i modlitwy
w naszym życiu, tym bliżej będziemy Je-
zusa. Będąc blisko Jezusa nasza droga bę-
dzie prawa, prowadząc wprost do nieba.
Ks. Dawid w swojej homilii nawiązał rów-
nież do obrazu Caravaggia „Powołanie Św.
Mateusza” zwracając uwagę na spotkanie
Jezusa przy stole z grzesznikami, celnika-
mi i cudzołożnicami oraz na wymowny
gest Jezusa, który wskazując palcem na
Mateusza, mówi: „Pójdź za Mną”

Jezus pragnie spotykać się również ze
mną przy eucharystycznym stole, a czy ja
pragnę spotykać się z Nim? Czy potrafię
w swoim życiu odczytać gest Jezusa, zwra-
cającego się do mnie słowami: „Pójdź za
Mną...”Jaka jest moja odpowiedź?

Bożena S.

Migawki z ¿ycia naszej parafii
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