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Przed nami jeden z najpiękniejszych
miesięcy – maj. Przyroda rozkwita całym
swym przepychem, tętni nowym życiem
i daje nadzieję na odrodzenie, tak po-
trzebną w trudnych dzisiejszych czasach.
Wspaniałe jest to, że właśnie ten umajo-
ny kwieciem, rozświetlony blaskiem co-
raz cieplejszych promieni słońca miesiąc,
został w kościele katolickim poświęco-
ny Maryi.

W maju we wszystkich kościołach, a
także w przydrożnych kapliczkach gro-
madzą się wierni, by odśpiewać Litanię
Loretańską ku czci Matki Bożej. Kolej-
ne jej wezwania, sławią cnoty i przywi-
leje Maryi, którymi obdarzył ją Bóg. Jed-
nocześnie każde wezwanie jest naszą
prośbą o orędownictwo Maryi w naszych
potrzebach. Nie precyzujemy szczegóło-
wo naszych próśb, bo Matka wie najle-
piej, czego potrzeba jej dzieciom i wsta-
wia się za nami u swego Syna. Nie wszy-
scy chcą dzisiaj o tym pamiętać i w to
wierzyć. Strach przed zakażeniem wiru-
sem i chorobą paraliżuje miliony. Zapo-
mnieliśmy, albo przestaliśmy wierzyć, że
to Bóg jest Panem naszego życia i śmier-
ci i lgnąc do Niego, powierzając Mu się,
także przez wstawiennictwo Maryi, mo-
żemy przestać się bać.

Czy takie wezwania jak: „Uzdrowienie
chorych”, „Pocieszycielko strapionych”,
„Wspomożenie wiernych” – jeszcze coś
dla nas znaczą, czy wierzymy już tylko
w szczepionkę? Nasz kościół parafialny,
pomimo obostrzeń sanitarnych, daje
możliwość uczestniczenia w mszach
świętych i nabożeństwach ponad dwustu
osobom. Tymczasem wiele miejsc świe-

ci pustkami. Ten maj będzie dla spraw-
dzianem, czy przyjdziemy pokłonić się
Maryi i przez nią oddać cześć Bogu, czy
powierzymy Mu przez Jego Matkę swój
niepokój i ból? Czy wierzymy jeszcze w
Jego słowa: „Pokój zostawiam wam, po-
kój mój daję wam. Nie tak jak daje świat,
Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce
wasze ani się lęka!” (J14,27)“Wierzę, że
kto powierzył swoje życie Bogu przez
Maryję, nie zginie na wieki! A.D.

W związku ze zbliżającą się beatyfi-
kacją Sługi Bożego ks. Jana Machy
serdecznie zapraszamy do zapoznania
się z wystawą zorganizowaną przez
Panteon Górnośląski z siedzibą w
podziemiach Archikatedry Chrystusa
Króla w Katowicach. Autorem wysta-
wy jest ks. Krzysztof Nowrot – dusz-
pasterz akademicki. Wystawa od grud-
nia peregrynowała po Archidiecezji
Katowickiej. W naszej parafii (ko-
ściele) wystawę można oglądać do
poniedziałku 10 maja.
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Uzdrowienia Chorych i błogosławieństwem lourdzkim. Homilia nt. Maryjna postawa
uwielbienia. Przy tablicy ogłoszeń, każdego dnia, można składać do skarbonki podzięko-
wania i prośby, które będą odczytane w czasie nabożeństwa.

  6.W tym tygodniu przypadają I czwartek i I piątek miesiąca.
  7.W czwartek przez cały dzień będzie wystawiony Najświętszy Sakrament. O godz.

18.00 odprawimy Mszę św. w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych
z naszej parafii oraz w intencji służby liturgicznej: lektorów, ministrantów, szafarzy,
zakrystianów, organistów i panów pełniących posługę kolektowania, Bractwa Adoracji
oraz ich rodzin. Po Eucharystii spotkanie Bractwa Adoracji w kościele.

  8. W piątek o godz. 16.30 zapraszamy wszystkie dzieci na Mszę św. pierwszopiąt-
kową. Homilia: Maryja – moją Matką. Wcześniej o godz. 16.00 spowiedź św. dla
dzieci. Wieczorem, o godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św. pierwszopiątkową
sprawowaną do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin. Homilia: Obrzędy za-
kończenia. Kolekta zbierana będzie przeznaczona na biedne rodziny.

  9.Naszych starszych i chorych parafian odwiedzimy z posługą sakramentalną w sobotę
- 8 maja. Zgłoszenia prosimy kierować do czwartku włącznie do kancelarii lub zakrystii.

10.Do czerwca są jeszcze wolne intencje mszalne, które przyjmujemy w Kancelarii.
11. W sobotę (8.05) o godz. 10.00 dzieci ze Szkoły Nr 60 przystąpią do I Komunii św.

Spowiedź św.  dla dzieci i rodziców oraz próba - środa (5.05), o godz. 18.45;
W przyszłą niedzielę (9.05) o godz. 11.00  dzieci ze Szkoły Omega przystąpią do
I Komunii św. Spowiedź św.  dla dzieci i rodziców - sobota (8.05), o godz. 13.00;
Próba - piątek (7.05), godz. 18.45;

12.Ze względu na ograniczenia związane z pandemią oraz limit osób przebywają-
cych 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 do-
godną godzinę Eucharystii.  Miejsca siedzące będą zarezerwowane tylko
i wyłącznie dla dzieci I komunijnych oraz ich rodzin. Prosimy też o modlitwę
w intencji rodziców i dzieci komunijnych.

13.W związku ze zbliżającą się beatyfikacją Sługi Bożego ks. Jana Machy serdecz-
nie zapraszamy do zapoznania się z wystawą zorganizowaną przez Panteon Gór-
nośląski z siedzibą w podziemiach Archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach.
W naszym kościele wystawę można oglądać do poniedziałku 10 maja.

14.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   (03 -09 MAJ 2021)
Msze św. online: w niedziele i w tygodniu

PONIEDZIAŁEK (03.05.2021 r.) - UROCZYSTOŚĆ NMP, KRÓLOWEJ POLSKI,
      głównej patronki Polski

  8.00 - w intencji Gabrieli, z podziękowaniem za szczęśliwy przebieg operacji,
z prośbą o dalsze zdrowie i Bożą opiekę

10.00 - za ++ Zofię i Mariana Błachut
12.00 - za + Marię Erenfeld (od brata Romana z żoną)
16.30 - Nabożeństwo majowe
17.00 - do Trójcy Przenajświętszej w intencji Ojczyzny i wszystkich Polaków, za wstawien-

nictwem Aniołów Stróżów i Patronów Polski, z prośbą o ratunek i nawrócenie tych,
którzy odwrócili się od Boga, zniewolonych przez nałogi i zagubionych

WTOREK (04.05.2021 r.) - Wspom. sw. Floriana, męcz., patrona archidiecezji
  7.00 1/za dusze w czyśćcu cierpiące (intencje ze skarbonki)

2/za + męża Stanisława w kol. r.śm. oraz ++ z rodziny: Stalickich i Chełmińskich
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo majowe
18.00 1/za + Józefa Woronko + jego żonę Zofię oraz ++ ich rodziców

2/za ++ z rodzin: Zarzeczny, Michalski, Wielgus, Szebera, Winiarczyk, Ka-
mola, Grzonka, Nitner, Serwotka,

3/za + Adama, ++ jego dziadków i teściów oraz ++ z rodziny: Podstawa i Ciepierski
18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŚRODA (05.05.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/o ustanie pandemii na całym świecie, za chorych na koronawirusa oraz ich

rodziny i za służby medyczne
2/za + Genowefę Waligóra w 30 dniu po śm.

  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo majowe połączone z nabożeństwem do MB Uzdrowienia Cho-

rych i błogosławieństwem lourdzkim
18.00 1/w intencji córki Joanny w sprawie Bogu wiadomej

2/w int.Heleny z podzięk. za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę
3/w intencji Krystyny Tomala z ok. 70 r. ur., dziękując za dotychczasowe łaski

z prośbą o dalszą Bożą opiekę i dar zdrowia, Boże błog. dla męża i dzieci
Homilia: Maryjna postawa uwielbienia

CZWARTEK (06.05.2021 r.) - ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH  APOSTOŁÓW FILIPA I JAKUBA
  7.00 1/o światło Ducha św. i nawrócenie dla Tomasza i Wojciecha

2/o Boże błog., dary Ducha św. i zdrowie dla pewnej osoby
  7.30 - Różaniec
  7.30 - 18.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu
17.30 - Nabożeństwo majowe
18.00 1/o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii

2/w intencji służby liturgicznej i Bractwa Adoracji oraz ich rodzin
3/w intencji Beaty w kol. r. ur., z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą

o Boże błog. na dalsze lata życia
PIĄTEK (07.05.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/w int.Krystyny z ok. ur., dziękując za dotychczasowe łaski, z prośbą o dalsze za

wstaw.Maryi Niepok. św. Ojca Pio i Boże błog. dla solenizantki, rodziny i przyjaciół

2/za + Krystynę Mataniak-Żmudę(od męża Franciszka)
  7.30 - Różaniec
16.30 - Msza św. szkolna : za + Bernarda Chudzińskiego

Homilia: Maryja - moją Matką
17.30 - Nabożeństwo majowe
18.00 1/do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin

2/za + męża Romana Koniarskiego w 2 r. śm. (od żony, syna i synowej)
Homilia: Obrzędy zakończenia

SOBOTA (08.05.2021 r.) - UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, BPA I MĘCZ.,
   głównego patrona Polski

  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/za + matkę Jadwigę Biskup w 8 r. śm., + ojca Henryka i ++ rodziców z obydwu stron

2/za + Mirosława Suszek (od rodziny Florków ze Skawinek)
10.00 - I Komunia św. dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 60
17.30 - Nabożeństwo majowe
18.00 1/za + męża Henryka w 8 r. śm. oraz ++ ojca Emila, brata Ryszarda, dziadków

i pradziadków w kolejne rocznice śm.
2/za + mamę Marię Sajewicz w 1 r. śm.

NIEDZIELA (09.05.2021 r.) - 6 NIEDZIELA WIELKANOCNA
  7.30 - w intencji Marii z ok.ur., z podziękowaniem za dotychczasowe łaski, z prośbą

o zdrowie duszy ciała oraz opiekę Matki Bożej
  9.30 - do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB Królowej i św. Jana Pawła II

w intencji Zofii w kol.r. ur., z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog.,
zdrowie, dary Ducha św. i opiekę Maryi Królowej dla solenizantki i rodziny

11.00 - I Komunia św. dzieci ze Szkoły Omega
12.30 - w intencji Bartłomieja w 2 r. ur., Lidii w 5 r. ur. i Aleksandra w 38 r. ur.,

z prośbą o Boże błog.
16.30 - Nabożeństwo majowe
17.00 - za + córkę Joannę z prośbą o życie wieczne
20.00 - za ++ Monikę, Karola i Bernarda z prośbą o życie wieczne

Codziennie Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE   (2 maja 2021)
  1.Wszystkie Msze św. - online z naszego kościoła znajdziemy na stronie inter-

netowej i facebooku: https://www.youtube.com/c/ParafiaTD
  2.Zapraszamy na nabożeństwa majowe, które odprawiamy w dni powszednie

o godz. 17.30, a w niedziele o godz. 16.30.
  3.Bóg zapłać za wszystkie ofiary materialne składane dzisiaj na Wyższe Śląskie

Seminarium Duchowne w Katowicach. Przy wyjściu z kościoła można ode-
brać deklarację na potrzeby naszego kościoła - na prace remontowe - kolejne
stacje Drogi Krzyżowej w kościele górnym oraz remont schodów wyjścio-
wych. Będzie je można złożyć w przyszłą niedzielę - 9 maja.

  4.W poniedziałek (3.05) obchodzimy Uroczystość NMP Królowej Polski. Msze
św. w tym dniu będziemy odprawiać o godz. 8.00, 10.00, 12.00 i 17.00.

  5.W środę (05.05), nabożeństwo majowe połączymy z nabożeństwem do Matki Bożej
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Eucharystia odkrywana małymi krokami – Znak pokoju
W ostatnich numerach naszej gazetki

zaczęliśmy zapoznawać się z kolejną czę-
ścią Mszy – Liturgią Eucharystyczną i
zakończyliśmy jej omawianie na modli-
twie Ojcze nasz. Po Modlitwie Pańskiej
następuje obrzęd przekazania znaku po-
koju. Ten gest wzajemnego pojednania
ma nas przygotować do przyjęcia Komu-
nii Świętej i do stanięcia przed Panem
Bogiem jako wspólnota. Co ciekawe, ten
gest dawniej był wykonywany przed ofia-
rowaniem darów. Wywodziło się to z
Kazania na Górze, w którym Pan Jezus
mówi, że jeśli ktoś idzie złożyć swój dar
przed Boży ołtarz, musi najpierw pojed-
nać się ze swoim bratem. Jest jeszcze
inne, zdecydowanie ważniejsze znacze-
nie tego znaku. Według niego sednem jest
to, że bierzemy pokój od Pana Jezusa, a
nie to, że przekazujemy go sobie nawza-
jem. Mówią o tym formuły poprzedzają-
ce znak pokoju.

Wspominają tajemnicę przeżywaną da-
nego dnia lub w danym okresie liturgicz-
nym, prosząc Boga, by ten pokój, który
przyniósł światu, włożył nam do serc.
Kościół pokazuje nam, że pokój nie jest
naszym dziełem, nie potrafimy sami go
zaprowadzić. Potrzebujemy go od Chry-
stusa, a dopiero potem możemy przeka-
zać go innym, by móc się prawdziwie
zjednoczyć i pojednać. Na słowa: „Po-
kój Pański niech zawsze będzie z wami”,
odpowiadamy: „I z duchem twoim”. Te
słowa bardzo jasno uświadamiają nam,
że głównym momentem znaku pokoju
wcale nie jest uściśnięcie dłoni sąsiada
lub obecnie tylko skinienie głową i
uśmiech pod maseczką, ale moment, w
którym otrzymujemy pokój od Chrystu-
sa. Kapłan nie przekazuje swojej serdecz-
ności czy życzliwości, ale to, co sam do-
stał czyli pokój, który ma moc nas prze-
mienić. W tym miejscu, jak podają prze-
pisy liturgiczne, może zakończyć się znak
pokoju – nie musi on być przekazywany

sobie nawzajem przez wiernych.
W mszale jest napisane, że kapłan, jeśli

uzna za stosowne, może powiedzieć:
„Przekażcie sobie znak pokoju”, ale nie
jest to obowiązkowe. Wystarczy, że od-
będzie się cytowany wyżej dialog, w któ-
rym pokój Pana Jezusa jest przekazywa-
ny wiernym. Tylko On może dać takie
błogosławieństwo w nieszczęściach,
trudnościach, gdy wszystko się wali i gdy
cierpienie dotyka nas z każdej strony,
które sprawi, że człowiek będzie miał w
sercu ogromny pokój. Przyjęcie pokoju
od Chrystusa to pierwszy i najważniej-
szy aspekt znaku pokoju. Nie neguje on
oczywiście wagi wzajemnego pojedna-
nia, ale raczej ustawia je w należnym mu
porządku.

Najpierw na Mszy przyjmujemy pokój
od Jezusa, gdyż chcemy doświadczyć
Jego mocy, umiejętności przetrwania na-
wet najtrudniejszych rzeczy. Potem,
przez obrzęd przekazania znaku pokoju,
Chrystusowym pokojem chcemy obda-
rzyć innych. Warto o tym pamiętać,
szczególnie, gdy mamy z kimś trudną
relację i nie umiemy sobie z nią poradzić.
Wtedy możemy uchwycić się pokoju
Chrystusa i przekazać go tej osobie. Każ-
dy kraj ma prawo ustalić własne sposo-
by przekazywania znaku pokoju w zależ-
ności od mentalności, kultury czy emo-
cjonalności ludzi mieszkających na
danym terenie. Znak pokoju może zatem
odmiennie wyglądać w różnych miej-
scach świata. Przepisy liturgiczne dają w
tej kwestii tylko jedną wskazówkę – ma
być umiarkowany, bez okrzyków. Prze-
każmy sobie znak pokoju.

Przeżywajmy owocnie Eucharystię!
J.Z.
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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. Przy drzwiach wejściowych są dostęp-
ne płyny do dezynfekcji rąk. W naszym ko-
ściele, może przebywać jednorazowo 252
osoby. Jest 212 miejsc siedzących i 40 sto-
jących. Wyznaczyliśmy  w naszym koście-
le górnym oznaczone miejsce, przy ekra-
nie z pieśniami, w którym można przy-
jąć Komunię do ust. W pozostałych miej-
scach księża udzielają Komunii Św. na rękę.
O godz. 20.00 w rodzinach odmawiajmy
jedną część różańca.
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 PRE,
czujemy się w obowiązku zaapelować do
Parafian o zatroszczenie się o materialną sfe-
rę funkcjonowania naszej parafii. W związ-
ku z tym, że prawdopodobnie przez najbliż-
sze niedziele będziemy w sposób ograni-
czony wspierać parafię poprzez ofiary skła-
dane podczas Mszy św. – apelujemy o prze-
kazywanie finansowego wsparcia poprzez
wpłaty bezpośrednio na  konto parafii. Ta-
kie solidarne działanie pozwoli naszej pa-
rafii przetrwać ten trudny dla wszystkich
okres.  Nr konta Parafii Podwyższenia Krzy-
ża Św. i MB Uzdr.Chorych:  42 1050 1214
1000 0023 1548 9068, tytuł wpłaty: „daro-
wizna na cele kultu religijnego”.
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Migawki z ¿ycia naszej parafii

20.04. -  O godz.18.45 rozpoczęła się
modlitwa wieczorna. Tym razem w for-
mie „Namiotu Spotkania”, podczas któ-
rego rozważaliśmy fragment Ewangelii
z dnia (J 6, 30-35). Ks. Dawid wprowa-
dzając do modlitwy przybliżył czym jest
„Namiot Spotkania”. Modlitwa zakoń-
czyła się błogosławieństwem oraz ape-
lem Maryjnym.

22.04. - O godz.17.15 rozpoczęło się
nabożeństwo do Św. Rity, podczas któ-
rego zostały odczytane prośby, a następ-
nie odmówiona została litania do Św.
Rity. Na zakończenie ks. Proboszcz po-
błogosławił róże.     Bożena S.

Jezusa związanych z tym świętem. Po-
wiedział: kto w tym dniu przystąpi do
Źródła Życia ten dostąpi zupełnego od-
puszczenia win i kar (Dz.300) W dniu
tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia
mego, wylewam całe morze łask na du-
sze, które się zbliżą do źródła miłosier-
dzia mojego; (…) niech się nie lęka zbli-
żyć do mnie żadna dusza, chociażby grze-
chy jej były jako szkarłat (Dz.699) Aby
skorzystać z tych wielkich darów, trzeba
wypełnić warunki nabożeństwa do Mi-
łosierdzia Bożego (ufność w dobroć
Boga i czynna miłość bliźniego) oraz być
w stanie łaski uświęcającej (po spowie-
dzi świętej) i godnie przyjąć Komunię
świętą.

I pomyślałam: czy nie powinnam jutro,
w niedzielę przystąpić do sakramentu po-
kuty? Więc się przygotowałam. Tylko czy
w konfesjonale będzie kapłan – mój sta-
ły spowiednik? Do kościoła poszłam
wcześniej i gdy wchodziłam spotkałam
kapłana – stałego mojego spowiednika –
i już wiedziałam, że Jezus spełnił moje
marzenie. Później podczas Mszy św. w
homilii usłyszałam słowa: „…pełnić wolę
Ojca to spełniać marzenia”…  Pragnę
zaświadczyć o wypełnieniu się tych słów
w moim życiu. Parafianka



Œwiêci Aposto³owie Filip i Jakub – co o nich wiemy?
W dniu 6 maja Kościół w Polsce ob-

chodzi święto świętych Apostołów Fili-
pa i Jakuba (poza Polską obchodzone jest
ono 3 maja). To święto łączy imiona
dwóch Apostołów, którzy nigdy razem
nie występują na kartach Nowego Testa-
mentu. Bezpośrednim powodem ustano-
wienia ich wspólnego święta było
umieszczenie ich relikwii w jednym miej-
scu – w Bazylice Dwunastu Świętych
Apostołów w Rzymie (Basilica dei Santi
XII Apostoli). Jak podaje tradycja, oby-
dwaj ponieśli śmierć męczeńską za wia-
rę.

Wspominając tych Apostołów, powin-
niśmy uświadomić sobie, że nasza wiara
opiera się na tym, co przekazali nam na-
oczni świadkowie życia, męki, śmierci i
zmartwychwstania Jezusa. Dzięki apo-
stołom i ich następcom Ewangelia, nie-
zmieniona przez wieki, przekazywana
jest kolejnym pokoleniom.

Św. Filip Apostoł żył w I w n.e. w Bet-
saidzie - biblijnym
mieście położonym
nad Jeziorem Galilej-
skim. Pochodził z
żydowskiej rodziny,
nadano mu jednak
greckie imię. Najpraw-
dopodobniej był żona-
ty, miał też dzieci. Fak-

ty z jego życia znamy między innymi
dzięki Ewangelii św. Jana. Najpierw był
uczniem Jana Chrzciciela. Z pewnością
nie spodziewał się, że będzie apostołem
Jezusa, lecz gdy usłyszał Jego zaprosze-
nie: „Pójdź za Mną!” (J 1,43), z radością
dołączył do Jego uczniów. Filip nie spo-
czywa na laurach ale od razu działa, roz-
piera go energia do ewangelizowania.
Spotyka swojego znajomego - Natanaela
czyli Bartłomieja i mówi mu „Znaleźli-
śmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Pra-
wie i Prorocy - Jezusa, syna Józefa z
Nazaretu” (J 1,44).

Filip był świadkiem cudownego roz-
mnożenia chleba przez Pana Jezusa, któ-
ry wcześniej wystawiając go na próbę,
zapytał Apostoła: „Skąd kupimy chleba,
aby oni się posilili?” […] Odpowiedział
Mu Filip: „Za dwieście denarów nie wy-
starczy chleba, aby każdy z nich mógł
choć trochę otrzymać" (J 6, 1. 5-7). Inte-
resujące jest to, że Jezus zwrócił się wła-
śnie do Filipa, aby otrzymać pierwsze
wskazanie, jak rozwiązać problem: jest
to ewidentny znak, że należał on do ści-
słej grupy, która otaczała Jezusa.

Później pojawia się inna okazja, bardzo
szczególna, w której działa Filip. To on
prosił Jezusa podczas Ostatniej Wiecze-
rzy "Panie, pokaż nam Ojca" i usłyszał
odpowiedź: „Filipie, tak długo jestem z
wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto
Mnie zobaczył, zobaczył także Ojca" (J
14, 8-9).

Tradycja podaje, że Filip głosił Ewan-
gelię w krainie Partów, Grecji, Scytii,
Lidii, Frygii i Azocie i tam zginął śmier-
cią męczeńską. W ikonografii św. Filip
przedstawiany jest z krzyżem, z pastora-
łem, ze zwojem. Czasami trzyma w ręku
kamienie - znak męczeństwa. Towarzy-
szy mu anioł. 

Św. Jakub (Młodszy) był natomiast
bratem św. Judy Tadeusza i
prawdopodobnie także św.
Szymona. Pochodził z Na-
zaretu. Jakub w spisie Apo-
stołów z reguły bywa wy-
mieniany na końcu, co praw-
dopodobnie znaczy, że póź-
no przystąpił do grona
uczniów Jezusa. Odegrał
ważną rolę po Wniebowstą-
pieniu Jezusa i był pierw-
szym biskupem Jerozolimy.

Do niego udał się Piotr zaraz po cudow-
nym uwolnieniu z więzienia i tak samo
uczynił Paweł wkrótce po swoim nawró-
ceniu.

Jakub wprawdzie milczy w ewangelicz-
nych opisach, ale pozostawia nam swój
list do członków Kościoła narodowości
żydowskiej (napisany w latach 45-49).
List (wchodzący w skład Nowego Testa-
mentu) był pisany pięknym językiem
greckim, co wskazuje, że Jakub go dyk-
tował, a pisał doskonały stylista. List pe-
łen jest radykalnych pouczeń, które nie
tracą swojej mocy i aktualności. Na sa-
mym początku zachęca do odwagi w
przeciwstawianiu się pokusom, które
rodzą się w samym człowieku. Napomi-
na również, że „wiara bez uczynków jest
martwa”(Jk 2, 26). Można powiedzieć,
że list św. Jakuba jest listem wzywają-
cym do „otwarcia oczu” na potrzeby bliź-
nich. Apostoł podkreśla następnie, że
wśród chrześcijan nie powinno gardzić
się ubogimi, wyróżniając przy tym bo-
gatych, ponieważ wszyscy są równi wo-
bec Boga. W bardzo obrazowym stylu ak-
centuje złość, jaką może wyrządzić ję-
zyk ludzki. Apostoł kończy swój list róż-
nymi przestrogami i zachętą.

Św. Jakub przedstawiany jest zwykle w
tunice i płaszczu, z mieczem oraz z
księgą. Jego atrybutami są także: hala-
barda, kamienie, korona w rękach, torba
podróżna lub zwój. Imię Jakub pochodzi
z aramejskiego i znaczy „uczeń Boga”.

Apostołowie Filip i Jakub, podobnie jak
zresztą wszyscy apostołowie, pozostają
dla nas bezpośrednimi świadkami Jezu-
sa Chrystusa. Stanowią jakby „ogniwo
przejściowe” między Chrystusem a nami,
gdyż na ich wierze opiera się nasza wia-
ra. Każde wspomnienie liturgiczne Apo-
stołów ma to znaczenie, że przypomina
nam o niezastąpionej potrzebie pytania
się, czy jesteśmy wierni tej wierze, którą
przekazali nam apostołowie, bo tylko
wyznając taką wiarę możemy być pew-
ni, że dojdziemy do tego, co jest jej ce-
lem - zbawienia. Uczmy się od dzisiej-
szych patronów niezłomnej wiary i skła-
dania samych siebie w ofierze miłości na
rzecz drugiego człowieka.  Joasia
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Dzielę się myślami zawartymi w wybra-
nych przemówieniach, kazaniach i kon-
ferencjach Ks. Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego:

„Trzeba najpierw być człowiekiem”
Gdy starannie bronimy naszego człowie-

czeństwa, powołanego do ubóstwienia,
współczesna rzeczywistość narzuca nieuf-
ność do człowieka. Wszystko można o nim
powiedzieć, tylko nie –człowiek. To spec,
zawodowiec, obywatel, robot… lepiej nie
mówić o jego myśli, woli, twórczości, o
jego własnych ambicjach. Niech go zastą-
pi jakiś mózg elektronowy.

Motywów nieufności jest dużo. A może
tę nieufność sami w sobie pielęgnujemy?
Może brak nam odwagi przyznania się do
naszego człowieczeństwa? Może zatraci-
liśmy wrażliwość na tę dziwną prawdę –
człowiekiem jestem – którą w sobie nosi-
my i rozstać się nie możemy? A może po-
wodowani różnymi względami – sami za-
gubiamy nasze człowieczeństwo ? Może
bardziej widzimy w sobie zawodowca,
specjalistę o zwężonym polu widzenia? A
gdzie człowiek? Dobry kardiolog – a czło-
wiek? Szukają go po całym świecie. Szu-
kają – człowieka.

Czy nie poddajemy się jakiemuś wsty-
dowi wobec naszego człowieczeństwa?
Naród coraz bardziej składa się ze speców
i zawodowców, a ginie i zagubia człowie-
czeństwo. Coraz więcej dobrych zawo-
dowców, coraz mniej porządnych ludzi.
Dlatego życie wśród nich staje się coraz
trudniejsze.Jeżeli człowiek nie pokona nie-
bezpieczeństw grożących jego człowie-
czeństwu, jeżeli nie przezwycięży nieuf-
ności, braku odwagi, zagubienia się - wów-
czas będzie popełniał już same błędy i nie
wypełni obowiązków wobec siebie, rodzi-
ny, Narodu. Maria

„…Pełnić wolę Ojca
to spełniać marzenia…”
W sobotę poprzedzającą Niedzielę Mi-

łosierdzia przeczytałam o obietnicach



 Maryja – Królow¹ Polski

Wielokrotnie słyszeliśmy, że Maryja jest
Królową Polski ale co to znaczy, skąd się
wzięło to określenie? Wielu moich „życz-
liwych i pobieżnie religijnych” rodaków
uzna to za kolejny przejaw megalomań-
stwa i będzie gorąco protestowało, że wi-
zerunku Najświętszej Maryi Panny moż-
na  używać tak samo jak wizerunku
Myszki Miki, czy Reksia. Matka Boga
ma być reprezentantką poglądów i inte-
resów, które jawnie kłócą się z tym co
sama wyznaje, a wręcz domaga się od
Niej, podobnie, jak to było z Jej Synem;
„..zstąp z krzyża.”, jeśliś taka miłująca
to i kochasz nasze odstępstwa, i musisz
akceptować wszystkie nasze fanaberie, aż
do morderstwa w imię spokoju i higieny.
Czy urągania, niektórych błyskawicz-
nych Polaków, mają przesłonić to, z czym
Maryja zwróciła się sama do nas?

A było tak; w Neapolu żył Juliusz Man-
cinelli, jezuita, który jako przyjaciel Zyg-
munta III, darzył również czcią polskich
świętych, szczególnie dwóch Stanisła-
wów: biskupa oraz Kostkę.

14 sierpnia 1608 roku podczas modli-
twy, w której chciał uczcić NMP zasta-
nawiał się jakim to tytułem ma Ją okre-
ślić, i wtedy z pomocą przyszła sama
Maryja, objawiając się zakonnikowi i
zwracając się do niego takimi słowami;

„A czemu Mnie Królową Polski nie zo-
wiesz? Ja to królestwo wielce umiłowa-
łam i wielkie rzeczy dlań zamierzam,
ponieważ osobliwą miłością ku Mnie
pałają jego synowie". Po zbadaniu obja-
wienia, powiadomiono króla Zygmunta
III, o tym fakcie. Zapanowała wielka ra-
dość w Kraju, którą mógł wtedy również
podzielać Piotr Skarga. Maryja posłuży-
ła się obcokrajowcem, żyjącym daleko od
Polski, aby mu przekazać tak brzemienną
w późniejsze skutki wiadomość. Manci-
nelli pieszo udał się do Polski, gdzie w
katedrze wawelskiej, podczas odprawia-
nej mszy św., ukazała mu się ponownie
NMP mówiąc: "Ja jestem Królową Pol-
ski. Jestem Matką tego narodu, który jest
Mi bardzo drogi, więc wstawiaj się do
Mnie za nim i o pomyślność tej ziemi
błagaj nieustannie, a Ja będę ci zawsze,
tak jak teraz, miłościwą".

W narodzie polskim obudził się nowy
duch; duch miłości do Najświętszej Pa-
nienki, oraz umiłowanie Ojczyzny. Bę-
dzie to za parę dziesiątków lat skutko-
wało w walce ze szwedzkim potopem i
obroną Jasnej Góry. Ale póki co, krakow-
ski lud w roku 1628 w święto Wniebo-
wzięcia na  iglicy kościoła Mariackiego
umieścił pozłacana koronę, aby podkre-
ślić królowanie Matki Bożej.

Król Jan Kazimierz po pokonaniu szwe-
dów dnia 1 kwietnia 1656 roku oficjal-
nie w obecności legata papieskiego, epi-
skopatu i senatorów Rzeczypospolitej
ogłosił Maryję Królową Korony Polskiej,
w tym samym dniu po raz pierwszy w
Litanii Loretańskiej modlono się inwo-
kacją; Królowo Korony Polskiej – módl
się za nami. Zgromadzony lud  i rycer-
stwo na kolanach odmówiło „ Pod  Twoją
obronę”. 8 września 1717 roku, po raz
pierwszy poza Rzymem został ukorono-
wany obraz Matki Boskiej, a był to ob-
raz Matki Boskiej Częstochowskiej. Be-
nedykt XV w 1920 r ustanowił w dniu 3
maja święto dla Polski pod wezwaniem
Królowej Polski.
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Lata współczesne nie zrywają tej
łączności z Królową, a starają się ją od-
świeżyć, trzeba tu wspomnieć naszych
dwóch kardynałów; Hlonda i Wyszyń-
skiego. Hlond, który zaraz po wojnie w
1945 roku wraz z episkopatem odnowił
śluby Jana Kazimierza, a w 1946 przy
jego udziale dokonano zawierzenia ro-
dzin, diecezji i narodu. Śluby odnawia-
no i zawierzano się Maryi w latach 1956,
późniejsza Wielka Nowenna i zawierze-
nie w 1965 już pod przewodnictwem
kard. Stefana Wyszyńskiego. Ważnym
dla Polski był rok 1962, kiedy Jan XXIII
ogłosił Maryję Królową Polski główną
patronką ojczyzny.

Teraz popatrzmy na zachowania kilku
naszych przodków; Czarniecki, przed
każdą bitwą odmawiał Zdrowaś Maryjo,
Zygmunt Stary wystawił NMP kaplicę
zwaną dzisiaj Zygmuntowską. Bolesła-
wowi Wstydliwemu zawdzięczamy
wprowadzenie Rorat, bojowym zawoła-
niem wojsk Sobieskiego, było imię Ma-
ryi, hetman Żółkiewski nosił pierścień z
napisem „własność Maryi”. Świadomie
pomijam osobę Jana Pawła II, bo uwa-
żam, że choroba jaka trawi krajan nie
osiągnęła jeszcze aż takich rozmiarów a
póki co, chcę zawołać „ Maryjo, Królo-
wo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam,
czuwam”. Czy przyłączysz się?   Beder

Kim jest Matka Bo¿a
w moim ¿yciu
Kiedyś zapytano mnie, do którego świę-

tego zwracam się najczęściej? Uświado-
miłam sobie wówczas, że nie mam takie-
go świętego. We wszystkich sprawach
zawsze zwracałam się do Maryi. Dlacze-
go? Bo jest pośredniczką łask wszelkich
i próśb, które mam do Boga. Bo jest
Matką, która wszystko rozumie, przytu-
li, ukoi.

To są uczucia, ale ściśle wiążą się one z
faktem, że Maryja jest Matką Jezusa

Chrystusa, Syna Bożego. Z kart Ewan-
gelii dowiadujemy się, jakim była czło-
wiekiem, jak uczestniczyła w życiu i
męce Chrystusa i możemy uczyć się od
Niej jak spełniać wolę Bożą i dążyć do
zbawienia.

Maryja pokazuje nam, że to Jezus, Jej
Syn, ma być na pierwszym miejscu.  Cały
czas wskazuje nam na Chrystusa.

Chrystus na krzyżu powiedział do
ucznia: „Oto Matka twoja” (J 19,27),
więc jakby w testamencie oddał nas pod
Jej opiekę i chce, abyśmy Maryję prosili
o wstawiennictwo i zwracali się do Niej
jak do Matki.

My często prosimy Maryję o ratunek i
pomoc w różnych sprawach, ale zapomi-
namy, że powinniśmy Ją naśladować. W
adhortacji apostolskiej „Marialis cultus”
papież Paweł VI przypomina: „Maryja
jest Dziewicą słuchającą. Była zawsze
otwarta na głos Boga, na Jego słowo.
Już w Nazarecie przy zwiastowaniu
przyjęła z wiarą Boże Słowo. Nie wie-
działa dokładnie, jak pocznie Syna Bo-
żego, ale zawierzyła Bogu”.

Maryja uczy nas tego zawierzenia, słu-
chania Słowa Bożego, wypełniania woli
Bożej i modlitwy.

Św. Jan Paweł II w 1974 r. jeszcze, jako
kardynał tak modlił się do Matki Bożej:
„Matko Boża Wniebowzięta, Matko
Boża Kalwaryjska, która tak bardzo
miłujesz, jak bardzo zostałaś umiłowa-
na. I to jest powód, dla którego my tak
do Ciebie lgniemy, tak do Ciebie piel-
grzymujemy, tak do Ciebie przycho-
dzimy od dziecięcych lat aż do późnej
starości. Bo bardzo zostałaś umiłowa-
na, najbardziej ze wszystkich, ale też
najbardziej miłujesz. I za tę miłość
Twoją Ci dziękujemy i tej miłości Two-
jej macierzyńskiej nadal się polecamy,
Maryjo Wniebowzięta, Matko Kościo-
ła, Królowo Polski, Matko Boża Kal-
waryjska. Amen”.

Małgorzata
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