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„Wierzę z moim Kościołem”

Wierzę z Kościołem oznacza nie tylko
wiarę w Kościół, ale wiarę razem z Ko-
ściołem, to znaczy taką jaką ma Kościół.
Wierzę z Kościołem, to znaczy: staram
się wejść rzetelnie we wszystko, co Ko-
ściół podaje do wierzenia, aby moja wiara
odpowiadała w pełni wierze świętego
Kościoła powszechnego.

Często ludzie wypowiadający się o
Kościele Bożym i jego nauce mówią nie
o tym, czego Kościół uczy, ale wypowia-
dają to, co sami wiedzą. Przeważnie
wiedzą w sposób niepełny, niedoskona-
ły, poznali bowiem zaledwie odrobinę
prawdy głoszonej przez Kościół i ulegają
swemu „widzimisię”. Przypisują Kościo-
łowi to, czego on nie uczy i przedstawiają
go takim, jakim w rzeczywistości nie jest.

Walka podejmowana z Kościołem jest
bardzo często walką z własnym błędnym
wyobrażeniem o Kościele. Ludzie czę-
sto zwalczają w Kościele nie to, co w nim
jest, lecz to, co oni o nim myślą. Stąd
wypływają liczne nieporozumienia i
krzywdy wyrządzone Kościołowi.

Wierzę z Kościołem, to znaczy z moim
Kościołem, tym, którym jestem przecież
ja sam, bo jestem jego dzieckiem i człon-
kiem. Czerpię moją wiarę z Kościoła,
włączając się w wielką rodzinę wierzą-
cych dzieci Bożych.

Mój Kościół , to znaczy Jezus Chrystus
obecny w Kościele, żyjący w nim, dzia-
łający, uświęcający i ożywiający go. Mój
Kościół, to znaczy Chrystus obecny w

Kościele i wszystkie jego członki, włą-
czone przez chrzest do świętej wspólno-
ty, którzy uwierzyli i dzielą się wspólną
wiarą, jednoczą przez łaskę wspólną mi-
łością, stanowiąc wielką rodzinę Bożą.

Mój Kościół, to także Kościół obecnej
w misterium Chrystusa i Kościoła Matki
- Matki Chrystusa i Matki Kościoła, z
całym macierzyńskim bogactwem miło-
ści, dobroci, czujności, które ma w sobie
każda, a cóż dopiero ta – najlepsza Mat-
ka.

Mój Kościół to Kościół XX wieków ist-
nienia, życia i pracy apostolskiej, ożywia-
jącej i uświęcającej Lud Boży. To dwa-
dzieścia wieków dziejów Kościoła, tak
niekiedy bolesnych, jakby się rozgrywa-
ły na drodze krzyżowej – kiedy indziej
znów radosnych, a nawet chwalebnych.
Zawsze jest to „mój Kościół” – Kościół
grzeszników i świętych, wielkich i  ma-
łych. Kościół cierpienia, krzyża, licznych
trudności i kłopotów. Zawsze jest to Ko-
ściół idący w przyszłość za Chrystusem,
idący spokojnie i ufnie, z wiarą, że Chry-
stus jest z nim po wszystkie dni aż do
skończenia świata.

Mój Kościół idzie przez glob ziemski
w wielkim trudzie, a jednak nieprzerwa-
nie posuwa się naprzód. Miał swoje klę-
ski, ale przezwyciężył wszystko dzięki
Chrystusowi, który żyjąc w Kościele wię-
cej nie umiera. Raz się to stało na krzyżu
i śmierć nad Nim więcej mocy nie ma.
Jeśli Chrystus jest w Kościele, to i nad
Kościołem śmierć więcej mocy nie ma.
Dlatego Kościół trwa.

Maria
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  5.W poniedziałek (10.05) o godz. 18.00 odprawimy Mszę św. w intecji wszyst-
kich członków diakonii i grup parafialnych. Homilia nt. Chleb i wino we Mszy
św. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie w kościele.

  6.W czwartek (13.05) wspominamy dzień objawień Matki Bożej w Fatimie. Zaprasza-
my wszystkich na pierwsze CZUWANIE FATIMSKIE, które rozpoczniemy o godz.
18.00 Mszą św. w intencji wszystkich czcicieli MB Fatimskiej. Homilia nt. Od Maryi
uczymy się słuchania Słowa Bożego. Po Eucharystii Godzina Fatimska, którą połączymy
z nabożeństwem majowym. Wszystkie prośby i podziękowania do Matki Bożej prosimy
składać do skarbony przy wejściu do kościoła.

  7.Od piątku rozpoczynamy nowennę przed Uroczystością Zesłania Ducha św.
  8.W przyszłą niedzielę  obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
  9.Do czerwca są jeszcze wolne intencje mszalne, które przyjmujemy w Kancelarii.
10.W przyszłą niedzielę (16.05) o godz. 11.00  dzieci ze Szkoły nr 58 przystąpią do

I Komunii św.
Spowiedź św.  dla dzieci i rodziców - sobota (15.05), o godz. 9.00;
I próba - środa (12.05), o godz. 18.45;
II próba - piątek (14.05), godz. 18.45;

11. 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.

12.W przyszłą niedzielę (16.05) o godz. 12.30 odprawimy Mszę św. w intencji
ks. Artura Grabca z okazji 25 rocznicy święceń kapłańskich.

13.W związku ze zbliżającą się beatyfikacją Sługi Bożego ks. Jana Machy serdecznie zapra-
szamy do zapoznania się z wystawą zorganizowaną przez Panteon Górnośląski z siedzibą
w podziemiach Archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach. W naszym kościele wysta-
wę można oglądać do poniedziałku 10 maja.

14.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    (10 -16 MAJ 2021)
Msze św. online: w niedziele i w tygodniu

PONIEDZIAŁEK (10.05.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/ do Miłosierdzia Bożego za + Ryszarda w 4 r. śm. oraz za ++ z jego rodziny

2/ za ++ Joannę i Edwarda Czech
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo majowe
18.00 1/ w intencji wszystkich członków diakonii i grup parafialnych oraz ich rodzin

2/ w int.Ireny z ok. 88 r. ur., z podzięk. za dar życia, dotychczasowe łaski i opiekę MB
Nieust.Pom., z prośbą o B.opiekę na dalsze lata życia, dary D. św. dla niej i rodziny

3/ za +m.Teresę Fiszer w 12r.śm.,+o.Henryka,+ciocię Rozalię Wolek w 11r.śm.
++ dziadków,++teściów: Marię i Józefa Skorupa,++ z rodz:Fiszer, Wolek, Skorupa
Homilia: Chleb i wino we Mszy św.

WTOREK (11.05.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/ za ++ Zofię, Andrzeja i Józefa Wilk, + męża Józefa Dudę,++dziadków: Froń i Wilk

2/ za+br.Józefa Burczyka w 1r.śm.,++siostry,+m.Henryka Pilarskiego i ++ z rodziny
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo majowe
18.00 1/ za++rodz: Zofię i Rajmunda Szeligów,+siostrę Jadwigę,++męża Janusza Krenczy-

ka z rodzicami: Martą i Henrykiem, siostrą Krystyną, bratem Michałem z rodziną
2/ za ++ Annę i Jana Szada-Borzyszkowskich, ++ Helenę i Jana Molickich, ++ z ich

rodzin oraz ++ Marianów: Zygułę i Sobola, ++ Aleksandrę Serwecińską, Hannę
Wieczorek, Bartłomieja Sobowicza i dusze w czyśćcu cierpiące

3/ za + Mariana Benesiewicza we wspomnienie urodzin (od córki Bożeny z rodziną)
18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŚRODA (12.05.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/ za dusze w czyśćcu cierpiące

2/ za + Genowefę Wiewióra w 30 dniu po śm.
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo majowe
18.00 1/ za + męża Zygmunta, + Pelagię oraz ++ rodziców: Ludwika i Monikę

2/ za + Bogdana Szymanowskiego w 3 r. śm. oraz ++ rodziców i teściów
z prośbą o radość nieba (od żony i dzieci)

3/ za + Władysława Łudzika, ++ Irenę i Zygfryda Chudzińskich, + Helenę Leman
CZWARTEK (13.05.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/ za + Bernarda Chudzińskiego (od Ludwiki i Stanisława Platów)

2/ za + Wojciecha Organiściaka w 3 r. śm.
  7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 - Czuwanie Fatimskie - wprowadzenie Figury Matki Bożej Fatimskiej

1/ w intencji czcicieli Matki Bożej Fatimskiej
2/ w intencji Rity z ok. 1 r. ur. dziękując za dar życia, z prośbą o Boże błog.

dla niej, brata Ryszarda i rodziców
3/ do NSPJ i Niepokalanego Serca NMP przebłagalno-dziękczynna z prośbą o umoc-

nienie i wytrwanie w wierze Anny i Marcina oraz dary Ducha św. dla nich
Homilia: Od Maryi uczymy się słuchania Słowa Bożego

ok. 18.45 - Godzina Fatimska połączona z nabożeństwem majowym

PIĄTEK (14.05.2021 r.) - ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA, APOSTOŁA
  7.00 1/ za + męża Romualda i ++ rodziców z obu stron

2/ w int.Zofii z ok. 80 r. ur. oraz w intencji całej rodziny prosząc o Bożą opiekę i błog.
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo majowe
18.00 1/ w intencji młodzieży

2/ za + Gertrudę Szafarczyk w 6 r. śm., + męża Ernesta, ++ teściów Nowaków oraz
dziadków i wszystkich ++ z pokrew. z obydwu stron, prosząc o łaskę zbawienia

3/ za + Henryka Kajda w 2 r. śm. ++ rodziców: Magdalenę i Aleksandra
Kajdów oraz Stefanię i Tadeusza Rapko

SOBOTA (15.05.2021 r.) - Dzień powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/ za + brata Zygmunta w 12 r. śm. z prośbą o radość życia wiecznego

2/ za + Andrzeja Krasowskiego we wspomnienie imienin
3/ za + Zofię Olko we wspomnienie imienin

17.30 - Nabożeństwo majowe
18.00 1/ w int. Bruna z ok. ur., z podzięk. za dotychczasowe łaski z prośbą o dary Ducha św.

2/ za ++ siostry: Janinę, Czesławę, Irenę, ++ rodziców: Helenę i Władysława,++Anielę,
Mieczysławę, Ryszarda, Piotra i Stanisława z prośbą o radość życia wiecznego

NIEDZIELA (16.05.2021 r.) - UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
  7.30 - w intencji Marcina w 36 r. ur., z prośbą o zdrowie duszy i ciała, światło

Ducha św. i błog. Boże dla całej rodziny
  9.30 - do Chrystusa Najw.Kapłana za wstawiennictwem MB Królowej Kapłanów w int.ks.

Piotra z ok.ur., dziękując Bogu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, wy-
trwanie w powołaniu oraz potrzebne łaski dla rodziców na zbliżające się urodziny

11.00 - I Komunia św. dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 58
12.30 - w intencji ks. Artura Grabca w 25 r. święceń prezbiteratu, dziękując Bogu za łaskę

sakr.kapłaństwa, z prośbą o dary i owoce Ducha św. na dalsze lata posługi oraz
o zdrowie za wstawiennictwem MB Uzdr. Chor. (od Bractwa Adoracji Najśw.Sakr.)

16.30 - Nabożeństwo majowe
17.00 - w int.Andrzeja Stencla z ok.ur. i imienin oraz z ok.ur. córki Moniki, dziękując Bogu

za otrzymane łaski, prosząc dla nich o B.błog., światło Ducha św. oraz opiekę MB
20.00 - za + Rudolfa Olmę (od rodziny Majków)

Codziennie Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE   (9 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 i kopertowe składane dzisiaj na potrze-

by naszego kościoła - na prace remontowe - kolejne stacje Drogi Krzyżowej
w kościele górnym oraz remont schodów wyjściowych. W przyszłą niedzielę
(16.05) kolekta będzie przeznaczona na utrzymanie naszego kościoła i parafii.

  4.W poniedziałek, wtorek i środę przypadają dni modlitw o urodzaje, noszące nazwę
Dni Krzyżowych. W te dni po Mszy wieczornej odmówimy specjalne modlitwy.
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Przez Maryjê do Jezusa… Ona wie…

Kto bardziej poznał Jezusa, niż Jego
Matka? Kto bardziej, niż Matka Naj-
świętsza potrafi wsłuchiwać się w Boże
Słowo i wypełniać wolę Bożą? Kto bar-
dziej od Maryi wie, jak doprowadzić Cię
do Syna? Dobra wiadomość jest taka, że
Matka Boża pragnie z całego serca na-
uczyć Cię kochać Chrystusa i przypro-
wadzić do Niego najprostszą drogą!

„Szczęśliwa, po tysiąckroć szczęśliwa
jest dusza, której Duch Święty objawia
tajemnicę Maryi, by ją poznała; i dla któ-
rej otwiera ten zamknięty ogród, by we-
szła; ten zdrój zapieczętowany, aby za-
nurzyła się w nim i piła wielkimi łykami
żywe wody łaski!”  To słowa świętego
Ludwika Marii Grignion de Montfort.
Był  on kapłanem i pisarzem, żyjącym
we Francji na przełomie XVII

 i XVIIIw; autor słynnego „Traktatu o
Prawdziwym Nabożeństwie do Najświęt-
szej Maryi Panny”. Treść całej książki
prowadzi do wykazania jak ważnym jest
ofiarowanie się Jezusowi Chrystusowi
przez Matkę Przenajświętszą.

W tym miejscu warto wspomnieć, że
idea oddania się Jezusowi przez Maryję
inspirowała wielu świętych i przyjaciół
Boga, min. św. Jana Pawła II, kard. Ste-
fana Wyszyńskiego czy św. Maksymilia-
na Kolbego.

Święty Ludwik uważał, że Maryja musi
wypełnić całe życie człowieka, by ten
mógł dotrzeć do Jezusa i się z nim złą-
czyć. To jest właśnie jego „tajemnica
świętości”. Według niego, kiedy bardziej
poznamy Maryję i oddamy się Jej całko-
wicie oraz dobrowolnie Ona doprowa-
dzi nas do głębszej i bardziej zażyłej
relacji z Panem Jezusem. Oddajemy
Niepokalanej wszystko – nasze ciało

i duszę, dobra zewnętrzne i wewnętrz-
ne, zasługi wynikające z dobrego postę-
powania i pokuty, cnoty i dobre uczynki.
Oddajemy wszystko bezinteresownie,
niczego w zamian się nie spodziewając.

Jest to odda-
nie się Maryi
w niewolę –
niewolę miło-
ści.

Jeśli w two-
im sercu Dro-
gi czytelniku
właśnie za-
płonęło pra-
gnienie, by
p o w i e r z y ć
siebie i swoje życie Matce Bożej, by Ona
pokazała Ci w swój jedyny i niepowta-
rzalny sposób, jak jeszcze bardziej i moc-
niej pokochać Jezusa i patrzeć na Niego
oczami Matki, to  może jeszcze dziś w
skupieniu ze szczerego serca, z ufnością
odmów tę  modlitwę: „O Maryjo, w Two-
im Niepokalanym Sercu każde stworze-
nie ma swoje miejsce, a niebo i ziemia
podziwiają Twoje cnoty i napełniają się
ich wonią. Także ja, z podziwem i czcią
wchodzę dzisiaj i to już na zawsze, do
rajskiego ogrodu Twojego Niepokalane-
go Serca, gdyż sama mnie do tego za-
chęcasz w tych najbardziej niebezpiecz-
nych dla świata chwilach.

Jestem CAŁY TWÓJ – i dzisiaj, i do
końca moich dni, i przez całą wieczność.
Możesz obchodzić się ze mną jak ze
wszystkimi kwiatami Twego ogrodu: za-
brać mnie stąd, choćby i dziś, i przesa-
dzić w inne miejsce; podlewać wodą po-
ciech lub dotknąć suszą oschłości i tru-
du, otoczyć pięknymi kwiatami ludzi bli-
skich i przyjaznych lub cierniami niechęt-
nych i wrogich. Możesz dać mi obfitość
pokarmu lub jałową glebę głodu, braków
i niepowodzeń, a nawet odciąć mnie od
korzeni życia i zdrowia, bo wiem, że w
Twoich rękach będzie mi najlepiej. Chcę
we wszystkim podobać się tylko Tobie,
o Różo mistyczna, Różo męki i chwały,
najpiękniejszy Kwiecie nieba i ziemi.

Czyń ze mną, co tylko chcesz. Od tej
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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 370
osoby. Jest 290 miejsc siedzących i 80 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”.

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

Modlitwa odmawiana codziennie
przez papieża Franciszka
Chwalebny Patriarcho, święty Józefie,
w którego mocy jest uczynienie moż-
liwym tego, co niemożliwe, spiesz mi
na pomoc w chwilach niepokoju i trud-
ności. Weź pod swoją obronę sytuacje
bardzo poważne i trudne, które Ci po-
wierzam, by miały szczęśliwe rozwią-
zanie. Mój ukochany Ojcze, w Tobie
pokładam całą ufność moją. Niech nie
mówią, że przyzywałem Ciebie na
próżno, a skoro z Jezusem i Maryją
możesz wszystko uczynić, ukaż mi, że
Twoja dobroć jest tak wielka jak Twoja
moc. Amen.
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Eucharystia odkrywana małymi krokami
– Łamanie chleba

przed Panem Jezusem, od którego ksiądz
nauczył się tego gestu i teraz go powta-
rza. Towarzyszy temu bardzo piękna tra-
dycja polegająca na oderwaniu przez ka-
płana malutkiego kawałka hostii i wrzu-
ceniu go do kielicha. Tę czynność Ko-
ściół nazywa zmieszaniem postaci, czyli
połączeniem już przemienionego Ciała
Pańskiego z przemienioną Krwią. Pod-
czas tego obrzędu celebrans odmawia po
cichu krótką modlitwę: „Ciało i Krew
naszego Pana Jezusa Chrystusa, które
łączymy i będziemy przyjmować, niech
nam pomogą osiągnąć życie wieczne”.
Ta modlitwa wypowiadana podczas
łączenia Ciała i Krwi jasno pokazuje, że
te postacie zostały zmieszane na zawsze,
co oznacza, że którąkolwiek z nich przyj-
miemy, będzie to cały Pan Jezus. Nie
dzieje się tak, że przyjmując Ciało Pań-
skie, nie przyjmujemy Krwi lub odwrot-
nie. Zawsze jest to cały Bóg. Co więcej,
ta modlitwa uświadamia nam także, że
przez Komunię otrzymujemy życie
wieczne, więc Eucharystia ocala nas
przed śmiercią. Gest łamania chleba po-
łączony ze zmieszaniem postaci to bez-
pośrednie przygotowanie na przyjęcie
Pokarmu, który nie jest tylko pokarmem,
kawałkiem chleba i kroplami wina, ale
jest prawdziwym Chrystusem, Jego Cia-
łem i Krwią, czyli Bogiem ocalającym
człowieka, zbawiającym go od śmierci.

Przeżywajmy owocnie Eucharystię!
J.Z.

ŚWIĘTY MACIEJ APOSTOŁ
14 maja przypada liturgiczne wspo-

mnienie świętego Macieja Apostoła. Jest
on patronem rzeźników, rzemieślników
budowlanych, cukierników, kowali,
krawców.

Pismo Święte mówi o nim bardzo nie-
wiele, tak więc do pewnych informacji
należy właściwie jedynie to, że chodził
za Jezusem, był świadkiem jego naucza-
nia. Znany jest także sposób jego powo-
łania. Pozostałe informacje dotyczące
miejsc, w których nauczał, a nawet oko-
liczności śmierci są sprzeczne.

Święty Maciej został powołany dopie-
ro po Wniebowstąpieniu Jezusa. Nastą-
piło to jako skutek zdrady i śmierci Ju-
dasza. Piotr, jako najważniejszy apostoł,
był przekonany, że liczba dwunastu apo-
stołów opiera się na  zapisach Starego
Testamentu opowiadających o dwunastu
synach patriarchy Jakuba. Tak więc na-
leżało uzupełnić tą liczbę. Sposób powo-
łania może budzić wiele pytań, ale  roz-
strzyganie spornych spraw przez losowa-
nie było wówczas zwyczajem powszech-
nie przyjętym. Ponadto ufano, że jednak
los nie będzie przypadkowy, tylko wspie-
rany działalnością Ducha Świętego.

Wybór ten może dowodzić, że wierne
trwanie przy Jezusie zostanie nagrodzo-
ne, a przykład pokornego apostoła Ma-
cieja jest tego najlepszym dowodem.

26.04. - W naszym kościele została zor-
ganizowana wystawa poświęcona Słudze
Bożemu - księdzu Janowi Masze.

27.04. -  O godz.18.45 rozpoczęła się
modlitwa uwielbienia. Ks. Dawid wpro-

chwili uznaję, że wszystko, co mnie spo-
tka, będzie z Twojej ręki, o Maryjo. Będę
Ci za wszystko dziękował, nawet gdyby
nieraz bolało i choćbym nie rozumiał,
dlaczego mnie to spotyka. Nawet po
śmierci chcę na wieki być w raju Twego
Niepokalanego Serca i tylko w Nim wiel-
bić Boga, a nie winny sposób. Weź mnie
takim, jakim jestem dzisiaj, i uczyń mnie
takim, jakim pragniesz, abym był, ku
chwale Boga, teraz i przez całą wiecz-
ność. Amen”.

AP

Migawki z ¿ycia naszej parafii

W ostatnich numerach naszej gazetki
zaczęliśmy zapoznawać się z kolejną czę-
ścią Mszy – Liturgią Eucharystyczną i
zakończyliśmy jej omawianie na znaku
pokoju. Po nim pojawia się obrzęd łama-
nia chleba – bardzo piękny choć skrom-
ny, przez co często niezauważalny. Na
samym początku wyrażeniem „łamanie
chleba” nazywano całą Eucharystię, co
pokazuje, jak istotny jest ten niepozorny
gest. Obecnie w Liturgii Mszy Świętej
ten zwrot posiada dwa bardzo ważne zna-
czenia. Po pierwsze, zgodnie ze starą
żydowską tradycją, gest dzielenia się z
kimś chlebem oznacza dzielenie się z
drugim człowiekiem tym, co jest dla
kogoś ważne. Jezus, wykonując ten gest,
pokazał apostołom, że przekazuje im to,
co ma dla Niego ogromną wartość, co jest
najcenniejsze. Po drugie uczniowie zmie-
rzający do Emaus rozpoznali Jezusa po
łamaniu chleba, czyli można wniosko-
wać, że ten gest był znakiem rozpoznaw-
czym Pana Jezusa. Kiedy podczas Mszy
widzimy łamanie chleba, to w tym ob-
rzędzie zawsze powinniśmy dostrzegać
także Jezusa, ponieważ ten gest to znak,
który Go jednoznacznie identyfikuje.
Łamanie chleba, które teraz jest bardzo
szybkim gestem, dawniej podczas Eucha-
rystii zabierało znacznie więcej czasu.
Obecnie na Mszy łamana jest tylko duża
hostia, na której kapłan odprawia Mszę i
którą pokazuje wiernym na liturgii. Daw-
niej łamano na kawałki wszystkie chle-
by ofiarowane na Eucharystii. Najpięk-
niejsze i najsmaczniejsze bochenki wy-
brane do konsekracji musiały być podzie-
lone na części, by ludzie mogli przyjąć
Komunię. Obrzęd trwał bardzo długo, a
dziś zajmuje on zaledwie kilka sekund,
dlatego czasem jest mało zauważalny.
Łamanie chleba przez kapłana podczas
Mszy to przełamanie dużej hostii na pół.
W tym momencie Eucharystii stajemy

wadzając do modlitwy zwrócił uwagę na
zobojętnienie wobec obecności Jezusa
ukrytego w Najświętszym Sakramencie
w dzisiejszym świecie. Podkreślił  rów-
nież bezbronność i kruchość Jezusa, któ-
ry daje nam się podczs każdej Euchary-
stii w kawałku chleba.

Podczas modlitwy rozważaliśmy frag-
ment Ewangelii z dnia (J 10, 22-30), a w
modlitwie spontanicznej oddawaliśmy
Jezusowi jako Dobremu Pasterzowi
wszystkie sprawy osobiste, parafii oraz
całego Kościoła. Modlitwa zakończyła
się indywidualnym błogosławieństwem
Najświętszym Sakramentem oraz apelem
Maryjnym.

29.04. - O godz.18.45, po Mszy św. od-
było się spotkanie członków Żywego Ró-
żańca oraz Apostolstwa Dobrej Śmierci.
Ks. Leszek zwrócił uwagę, że rozpoczy-
na się miesiąc maj - czas, w którym w
szczególny sposób czcimy Matkę Bożą.
Dlatego też gromadzimy się w naszych
kościołach, przy krzyżach lub kaplicz-
kach, aby poprzez modlitwę i śpiew
uczcić naszą Matkę. Jak powiedział ks.
Leszek większość mariologów twierdzi,
że Nabożeństwo Majowe narodziło się
w XVIII w. Jednak gromadzenie się i
śpiewanie pieśni na cześć Matki Bożej
było znane już w latach 430-450, a wiel-
kim orędownikiem takiej formy był św.
Cyryl Aleksandryjski. Na przełomie XIII
i XIV w. zrodziła się myśl, aby miesiąc
maj poświęcić Maryi.

Ks. Leszek w skrócie przedstawił jak
rozpowszechniane było Nabożeństwo
Majowe na południ oraz na zachodzie
Europy. W Polsce Nabożeństwo Majo-
we po raz pierwszy publicznie zostało za-
prowadzone w 1837 roku w  kościele św.
Krzyża w Warszawie. Ks. Leszek pod-
kreślił, że w 1859 r. Papież bł. Pius IX
przypisał do Nabożeństwa Majowego
liczne odpusty dlatego też zaprosił
wszystkich, abyśmy uczestniczyli w na-
bożeństwach.         Bożena S.

Agata
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