
Dzielę się myślami zawartymi w wybranych przemówieniach, kazaniach i konfe-
rencjach Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego:
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„Nasze odwieczne pochodzenie
od Boga”
Nieraz pytają nas: Data urodzenia?

Odpowiadamy. Ale czy wtedy mówimy
prawdę? Mówimy o urodzeniu w czasie,
z człowieka przez krew i ciało. A każdy
z nas widziany był przez Boga prędzej,
aniżeli się począł pod sercem matki. Już
wtedy został powołany.

Zazwyczaj odliczamy sobie 20, 30, 50,
a może i więcej lat, a to jest zaledwie
skromny odcinek naszego istnienia. Po-
wołanie każdego człowieka wygląda
mniej więcej tak, jak powołanie Dawi-
da. Jeszcze nie wiadomo kim będzie,
mały chłopaczek, piękny, rudy, czegóż się
po nim spodziewać, wystarczy, że pasie
owce. Tymczasem Bóg wiedział o nim o
wiele więcej. On widzi wszystko, patrzy
głęboko. I chociaż mamy: 30, 50 i wię-
cej lat, jesteśmy w myśli Bożej od po-
czątku. Matka naszego życia działała w
sposób przez Boga określony, zgodnie z
prawami psychofizyczny- mi, ale ukształ-
towanie człowieka pod sercem matki,
tchnienie życia, to dzieło Stwórcy.

Dzisiaj można śledzić rozwój kształtu-
jącego się nowego życia. Każdy może się
przekonać jak przemądre są działania
przyrodzone, których autorem jest nie
ciało ludzkie, ale moc Stwórcy, wola i
mądrość Boża. Bóg, który od początku
postanowił ludzkie narodzenie, zanim
obudził w naszych rodzicach pragnienie
przekazania życia, już przedtem o nas po-
myślał. My jesteśmy dziećmi myśli Bo-
żej! Mamy początek w odległej przeszło-
ści. Bóg jednym aktem swej woli, mą-

drości i miłości, każdego z nas widział
w przestrzeni i czasie od początku tak,
jak w tej chwili widzi nas.

My, Dzieci Boże, nie jesteśmy tylko
synem czy córką Anny i Józefa, Zofii i
Wacława i tak dalej… Zanim nasze ist-
nienie związane było z rodzicami, zwią-
zane było z miłującą wolą Stwórcy. Je-
steśmy owocem wielkiej miłości Boga,
który postanowił powołać nas z niebytu
do życia w określonym czasie. Każdy z
nas ma początek w odwiecznej myśli
Bożej. A ponieważ Bóg nie ma kresu i
Jego dzieci nie mogą mieć kresu.

Jesteśmy pouczani przez Kościół, że
życie ludzkie tych, którzy wierzą w Boga,
nawet przez śmierć nie ustaje, tylko się
odmienia. Zasmuca nas nieuchronna per-
spektywa odejścia z tej ziemi, ale pocie-
sza nas to, że Bóg sam – jak zapewnił
Chrystus – przygotowuje nam odwiecz-
ne mieszkanie w swojej Ojczyźnie. O tym
musimy pamiętać w każdej sytuacji.

Maria
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  5. W Roku św. Józefa zapraszamy na Mszę św. wotywną ku czci św. Józefa, którą
odprawimy w środę (19.05) o godz. 7.00.

  6.W czwartek (20.05) o godz.18.00 Msza św. w intencji odmawiających Marga-
retki za kapłanów.

  7.W piątek (III piątek miesiąca) zapraszamy na Mszę św. w intencji czcicieli Miłosierdzia
Bożego, którą odprawimy o godz. 18.00.  Podczas Eucharystii rozważymy homilię nt.
Święta Hostia pozwala trwać w miłości blisko Boga i przynosić owoce na wieki.

  8.W sobotę  (22.05) o godz. 18.00 odprawimy Mszę św. w intencji czcicieli św. Rity,
patronki spraw beznadziejnych. Wcześniej, o godz. 17.15 nabożeństwo do św.
Rity połączone z nabożeńtswem majowym i obrzędem poświęcenia róż. Do skrzyn-
ki przy kaplicy św. Barbary można składać kartki z wypisanymi prośbami i podzię-
kowaniami, które będą odczytane w czasie nabożeństwa. Po nabożeństwie udzieli-
my błogosławieństwo relikwiami św. Rity.

  9.W sobotę 22 maja przed Uroczystością Zesłania Ducha św. zapraszamy wszyst-
kich na czuwanie modlitewne, które rozpoczniemy Mszą św. o godz.18,00. Po
Eucharystii modlitwę poprowadzi grupa Odnowy w Duchu św. Archidiecezji Ka-
towickiej, którą zakończymy Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00.

10.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. W naszym kościele, może przebywać jednorazowo 370 osoby.
Jest 290 miejsc siedzących i 80 stojących.  Wyznaczyliśmy  w naszym kościele gór
nym oznaczone miejsce, przy ekranie z pieśniami, w którym można przyjąć Komu-
nię do ust. W pozostałych miejscach księża udzielają Komunii Św. na rękę.O 20.00 w
rodzinach odmawiajmy jedną część różańca.

11.Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej do Parafian. Apelujemy o przekazywanie fi-
nansowego wsparcia poprzez wpłaty bezpośrednio na  konto parafii. Takie solidarne dzia-
łanie 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”.

12.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   (17 -23 MAJ 2021)
Msze św. online: w niedziele i w tygodniu

PONIEDZIAŁEK (17.05.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/w intencji Ewy i Karoliny z ok. kol. r. ur. z podziękowaniem za dotychcza-

sowe łaski, z prośbą o Bożą opiekę i błog. dla solenizantek i rodziny
2/za + Marię Erenfeld (od brata Romana z żoną)

  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo majowe
18.00 1/za + Hildegardę Nehring we wspomnienie ur. oraz za ++ z całej rodziny,

z prośbą o radość życia wiecznego
2/  za + Andrzeja Sołtysa w 2 r. śm.
3/za ++ rodziców: Władysława i Janinę Góźdź, + brata Józefa, ++ rodziców Stęp-

niowskich, ++ siostrę Reginę i jej męża oraz ++ Piotra i Kazimierza Kościak
WTOREK (18.05.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + m.Małgorzatę Kugler w 17 r. śm. ++ o.Józefa, brata Karola i bratową Krystynę

2/za + Romana Nowaka w 2 m-ce po śm. oraz ++ jego rodziców: Gertrudę
i Jana z prośbą o radość życia wiecznego

  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo majowe
18.00 1/za + Władysława Bazana we wspomnienie urodzin

2/za + męża Konrada i ++ rodziców z obydwu stron
3/w int. ks. Dawida, z prośbą o światło D.św. i łaski potrzebne do codz.sprostania

wezw. do miłości B. i ludzi i o wierność łasce powołania (od odmaw.Margaretki)
18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŚRODA (19.05.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/Msza św. wotywna ku czci św. Józefa

2/za + Stanisława Ficka (od Heleny i Jana)
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo majowe
18.00 1/za + Helenę Krupka z prośbą o radość nieba

2/za ++ rodz: Jana i Aleksandrę Tokarskich, + br.Włodzimierza, ++ dziad.: Józefa
i Gertrudę Dudek,++ z rodzin: Dudek i Tokarski oraz dusze w czyśćcu cierpiące

3/za + Zbigniewa Maciąga (od Tadeusza i Anny Szumilas z rodziną)
CZWARTEK (20.05.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + Stanisława Ficka w 4 r. śm.

2/za ++ Marię, Antoniego, Stanisławę,++ z rodziny z prośbą o dar życia wiecznego
  7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/w intencji osób odmawiających Margaretki za kapłanów

2/za + ciocię Wandę Wróblewską w 14 r. śm., ++ rodz: Irenę i Leopolda Bulandrów,
++ dziadków z obu stron, ++ wujków: Tadeusza i Zbigniewa Wróblewskich

3/za + mateńkę Anielę Gwizdoń w 10 r. śm. z podziękowaniem Bogu za jej
życie z prośbą o radość wieczną

PIĄTEK (21.05.2021 r.) - Wspomnienie św. Jana Nepomucena, prezb. i męcz.
  7.00 1/za ++ z rodziny Czudaj: Helenę, Julię, Wiktorię, Romana i Jerzego

2/za + Leokadię Kucharz (od rodziny Boryczków i syna Jarosława)
  7.30 - Różaniec

17.30 - Nabożeństwo majowe
18.00 1/w intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego

2/ za ++ Genowefę i Jana Wiewióra (od Krystyny)
3/za ++ Antoninę i Teodora Gros, ++ Alfreda Wyrwas i Hildegardę Gros, + Huberta

Gros, +Jadwigę Hartmann, ++ Marię Suchanek i Jerzego Huncholc, ++ Agnieszkę
i Pawła Skrzypiec, ++ Jana i Wandę Grzybowskich
Homilia:  Św.Hostia pozwala trwać w miłości blisko B. i przynosić owoce na wieki.

SOBOTA (22.05.2021 r.) - Dzień powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/do Opatrz.Bożej za wstawiennictwem MB Królowej i św. Rity w intencji Jadwigi,

Teresy, Zofii z rodz., z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie duszy i ciała,
wzrost wiary, nadziei i miłości, dary D.św. i opiekę MB Królowej Jasnogórskiej

2/za + syna Bartłomieja Parafiniuka i ++ rodziców: Zofię i Czesława
3/  za + Zbigniewa Pacochę w 30 dni po śm., (od żony z dziećmi)

17.15 - Nabożeństwo do św. Rity połączone z nabożeństwem majowym
18.00 1/w intencji czcicieli św. Rity

2/za + Bolesława Janik we wspomnienie urodzin oraz ++ z rodziny
ok. 18.45 czuwanie modlitewne przed Uroczystością Zesłania Ducha św
NIEDZIELA (23.05.2021 r.) - UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
  7.30 - w int.Anny Piaseckiej z ok. 75 r. ur., dziękując Opatrzności Bożej za opiekę (TD)
  9.30 - za ++ Aleksandrę, Rafała, Ilonę i Wiesława Cokot oraz ++ Helenę i Romana Trafny
11.00 - do NSPJ za wstawiennictwem MB Nieust.Pom. z podzięk. za otrzymane łaski,

z prośbą o Boże błog., dary Ducha św, zdrowie duszy i ciała, opiekę Aniołów Stró-
żów dla Julii i Mikołaja z ok. 6 r. ur.

12.30 - w int.Magdaleny z ok. 35 r. ur., z podzięk. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błog., dary Ducha św. i opiekę MB Uzdr. Chorych dla niej, jej męża i rodziny (TD)

16.30 - Nabożeństwo majowe
17.00 1/Msza św. z udzielaniem Sakramentu Bierzmowania

2/za + Konrada Zielińskiego (od siostry Eweliny i Alicji Stępień)
20.00 - za + Mirosława Suszek (od rodziny Kucharskich)

Codziennie Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (16 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 utrzy-

manie naszego kościoła i parafii. W przyszłą niedzielę (23.05) kolekta będzie prze-
znaczona na potrzeby archidiecezji.

  4.W tym roku Bierzmowanie w naszej parafii odbędzie się 23 maja, w Niedzielę
zesłania Ducha Św. o godz. 17.00. I próba przed bierzmowaniem odbędzie się
środa (19.05) o godz. 18.45. II próba oraz spowiedź dla bierzmowańców odbę-
dzie się piątek (21.05) o godz. 18.45. Z powodu ograniczeń ilości ludzi w koście-
le, prosimy wszystkich parafian o zrozumienie oraz o wybranie sobie innej do-
godnej pory Mszy św. w dniu bierzmowania.
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Eucharystia odkrywana małymi krokami – Baranku Boży
W ostatnich numerach naszej gazetki

zaczęliśmy zapoznawać się z kolejną czę-
ścią Mszy – Liturgią Eucharystyczną i
zakończyliśmy jej omawianie na łama-
niu chleba. Hymn Baranku Boży towa-
rzyszy łamaniu chleba eucharystycznego
i zmieszaniu postaci. Ma on genezę stricte
biblijną. Sam symbol baranka ma wiele
wymiarów i kontekstów odnoszących się
do Eucharystii. Najważniejszymi wyda-
rzeniami z historii narodu wybranego,
które zapowiadają Jezusa jako Baranka
Bożego, są: ofiara, jaką miał złożyć Bogu
Abraham ze swego jedynego syna Iza-
aka oraz spożywanie przez Izraelitów
baranka paschalnego tuż przed wyjściem
z niewoli egipskiej. Również w Nowym
Testamencie Jan Chrzciciel nazwał Jezu-
sa Barankiem Bożym, który gładzi grze-
chy świata. Gdy śpiewamy hymn Baran-
ku Boży przypominamy sobie, że za
chwilę przyjmiemy Jezusa-Baranka, któ-
ry się ofiarował dla naszego zbawienia.
To my mieliśmy zginąć, a On oddał życie
za nas. Ten śpiew jest przygotowaniem
serca na przyjęcie największej miłości
świata. Podczas hymnu nie wykonujemy
żadnych gestów.

Dość powszechne jest schylanie głowy,
bicie się w piersi czy klękanie, ale ten
śpiew nie jest momentem, w którym
mamy Jezusa za coś przepraszać ani w
którym powinniśmy przyznawać się do
naszych grzechów i słabości. To już ro-
biliśmy wcześniej. Śpiew Baranku Boży
jest czasem na uwielbienie i dziękczynie-
nie, na modlitwę: Jezu, obdarzyłeś nas
taką miłością, że zostałeś za nas zabity.
Uwielbiamy Cię w tym! Chcemy Cię
przyjąć, bo chcemy przyjąć Twoje zba-
wienie. Nie koncentrujemy się w tym mo-
mencie na sobie, ale uwielbiamy dzieło
zbawienia i to, że Bóg da nam za chwilę
do niego realny dostęp. Ostatnim elemen-
tem przed przystąpieniem do Komunii
jest tak zwane małe ukazanie, czyli pod-

niesienie Najświętszego Sakramentu, by
wierni jeszcze raz mogli go adorować.

Wtedy klęcząc, słyszymy słowa z ust
kapłana: „Oto Baranek Boży, który gła-
dzi grzechy świata. Błogosławieni, któ-
rzy zostali wezwani na Jego ucztę”. To
wezwanie jest złożeniem dwóch biblij-
nych cytatów – z Ewangelii świętego
Jana oraz z Apokalipsy i ma ono wyra-
żać Boże zaproszenie na ucztę. My, sły-
sząc te słowa, powinniśmy się czuć ich
adresatami, bo to właśnie dla nas Bóg tę
ucztę wystawia. Nasza odpowiedź: „Pa-
nie, nie jestem godzien (…)” pokazuje
wyraźnie jaką postawę powinniśmy mieć
w sobie przyjmując Boga. To, co Bóg dał
nam w Eucharystii jest tak wielkie, że
nawet jeśli jesteśmy po spowiedzi i trwa-
my w łasce uświęcającej to i tak nie je-
steśmy godni tego sakramentu. Z drugiej
strony choć rzeczywiście jesteśmy zupeł-
nie niegodni takiej bliskości Boga, to nie
na tym powinniśmy się skupiać.

Dobrze jest skoncentrować się głównie
na tym, że Bóg i tak chce nam się dać.
Nie chodzi bowiem o to, by przyjmować
Komunię z myślą, że się do tego zupeł-
nie nie nadajemy, ale o dołożenie myśli
– wystarczy mi, Panie, że powiesz słowo
i to się stanie. Boże to jest Twoja decy-
zja, że chcesz do mnie przyjść, bo gdy-
bym ja ją miał podejmować, moja nie-
godność i moje nieprzygotowanie nie
pozwoliłyby mi na to.

Przeżywajmy owocnie Eucharystię!
J.Z.
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Włudarczyk Zuzanna, Tysiąclecia 23
Gucwa Wiesław, Tysiąclecia 4
Kucharz Leokadia, Tysiąclecia 4
Waligóra Genowefa, Z.Czarnego 6
Polewka Rozalia, Piastów 18
Błaszczyk Janina, B.Chrobrego 43
Nalepa Edward, Piastów 9
Dziurka Andrzej, Piastów 9
Henrykowski Edward, Mieszka I 5
Mosur Jolanta, Tysiąclecia 78
Bialik Genowefa, Z.Czarnego 4
Chudziński Bernard, Z.Czarnego 6
Ciejko Stanisława, Tysiąclecia 15
Klajnert Józef, Tysiąclecia 1
Iwanicki Zbigniew, Piastów 11

W kwietniu odeszli do Pana:

Wieczny odpoczynek racz
im daæ Panie. A œwiat³oœæ
wiekuista niechaj im œwie-
ci.. Niech odpoczywaj¹ w
pokoju wiecznym. Amen.

Zalewski Stanisław, Tysiąclecia 9
Sokół Helena, B.Chrobrego 13
Pacocha Zbigniew, Mieszka I 11
Korzeniowski Henryk, Tysiąclecia 7
Krymer Helena, Tysiąclecia 21
Spórna Marianna, Tysiąclecia 6
Nowak Joanna, Tysiąclecia 15
Polnik Jerzy, Mieszka I 9
Oleśkiewicz Jan, Tysiąclecia 15

czątek. Bowiem obrzęd zakończenia, to
rozesłanie wiernych, abyśmy nieśli sło-
wo Boga do miejsc, w których żyjemy.
Rozesłanie znane jest w chrześcijaństwie
już od IV w. Ks. Dawid zwrócił również
uwagę, że księża są zobowiązani do prze-
kazywania błogosławieństwa wiernym,
aby zanosili je innym. Na zakończenie
ks. Dawid podkreślił, że zostaliśmy przez
Boga wezwani na Eucharystię, podczas
której otrzymujemy Jego słowo i umoc-
nienie, a następnie Bóg nas posyła, aby-
śmy Go nieśli światu. Dlatego odpo-
wiedzmy na słowa ks. Dawida „adios” -
wszystko dla Boga!

08.05. - O godz.10.00 dzieci ze Szkoły
Podstawowej Nr 60 przystąpiły do I Ko-
munii Św. Również o tych dzieciach i ich
rodzicach pamiętajmy w naszych modli-
twach, aby każdego dnia pragnęli spo-
tkania z Jezusem eucharystycznym.

Bożena S.

„Wiosenny czas”
I nadszedł czas Zmartwychwstania,
bociany wróciły do gniazd,
wiosenne kwiaty zakwitły,
Jezus nadzieję nam dał.
A wraz z nadzieją dał miłość,
nią zawsze obdarza nas,
a najważniejsze - dał wiarę,

to ona wciąż wzmacnia nas.
I tak przez wieki idziemy -
z wiarą, nadzieją, miłością.
I ten kto wierny zostanie zasłuży na
Zmartwychwstanie.
Więc dzwońcie dzwony wesoło,
w ten Wielkanocny czas.
Niech Ci co zapomnieli drogi do kościo-
ła, zobaczą drogowskaz - już czas!

                          Aleksandra Molicka-Maler

Kadra naukowa naszego Wydziału
Teologicznego zwraca się do Księży
z prośbą o promocję projektu „Wy-
działowe Q&A” (od skrótu Q - qu-
estion - pytanie, i A - answer - odpo-
wiedź). Są to krótkie prezentacje, w
których pracownicy naukowi Wydzia-
łu przybliżają ich działalność od mniej
znanej do tej pory strony. Projekt jest
częścią promocji Wydziału w związ-
ku ze zbliżającym się naborem na na-
stępujące kierunki studiów: teologia i
nauki o rodzinie. Publikowanie wy-
wiadów kolejnych nauczycieli akade-
mickich odbywa się zawsze w środy
na facebookowym koncie Wydziału
Teologicznego https://www.facebo-
ok.com/WTLUS oraz na stronie inter-
netowej - https://us.edu.pl/wydzial/
wtl. Do tej pory opublikowano dwa
odcinki.
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„Dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo?”
Jezus Chrystus jako człowiek wstąpił do

domu Ojca Niebieskiego. Stało się to 40
dni po Jego Zmartwychwstaniu.

Miejscem Wniebowstąpienia Pana Je-
zusa była Góra Oliwna. Z tej góry, gdzie
rozpoczęła się męka Chrystusa, wzięła
początek także Jego chwała.

Św. Marek jednym zdaniem streszcza
to wydarzenie: „Po rozmowie z nimi (z
Apostołami) Pan Jezus został wzięty do
nieba i zasiadł po prawicy Boga” (Mk
16,19).

Św. Łukasz dorzuca pewne cenne szcze-
góły: wydarzenie to miało miejsce koło
Betanii, Pan Jezus przed pożegnaniem
błogosławił obecnym (Łk 24, 50-51).

W Dziejach Apost. dodaje: „Dlaczego
stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten
Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie
tak samo, jak widzieliście Go wstępują-
cego do nieba” (Dz 1,11).

Apostołowie swą postawą dają nam
przykład, że wszystko, co robimy na zie-
mi, ma służyć niebu. Nogami mocno
mamy opierać się na tym, co ziemskie,
ale wzrokiem i sercem mamy zwracać się
ku rzeczywistości niebieskiej. Modlić się
tak, jakby wszystko zależało od Boga, a
działać, jakby wszystko zależało tylko od
nas (św. Ignacy Loyola). W biegu życia,
w natłoku codziennych spraw, „przysta-
wać i wpatrywać się w niebo”. Stamtąd
czerpać siły.

Już dziś poniekąd „wstępujemy do nie-
ba”. Dokonuje się to tyle razy, ile razy
zdobywamy się w życiu na akt prawdzi-
wej miłości, bo niebo to doskonała mi-
łość. Więc już dziś musimy być „trochę
wniebowzięci”, już dziś musimy „trochę
chodzić nad ziemią”, i wierzyć po ryzy-
kancku, i ufać wbrew obliczeniom, i ko-
chać na wyrost, i radować się, choć cza-
sem niewiele powodów ku temu. Jest to
wbrew pozorom jedyny klucz do życia.
By dać innym trochę beztroskiej wiary,
trochę nieobrachowanej nadziei, trochę

miłości za darmo, trochę radości, bez któ-
rej nie da się żyć.

Jest powiedziane: „Jako Ojciec mnie
posłał, tak i ja was posyłam” (J 20,21).
Ojciec wysłał Syna, gdy postanowił Jego
wcielenie dla odkupienia ludzkości.
Chciał, aby przyszedł na świat i cierpiał.
Podobnie Chrystus, wybranych aposto-
łów nie wysyła dla zażywania radości
świata, lecz jak sam został wysłany dla
cierpienia, tak i nas posyła. To prawda –
cierpimy… ale jesteśmy też powołani do
przyszłej chwały.

Świadczą o tym słowa św. Leona I Wiel-
kiego: „Wyniesienie Chrystusa jest rów-
nocześnie  naszym także wyniesieniem:
co bowiem pochodzi z Głowy, spada i
na ciało”. Wniebowstąpienie jest dniem
królewskiej intronizacji Chrystusa, try-
umfem, jaki przygotowuje swojemu Sy-
nowi Bóg Ojciec. Stąd wiele radości w
dzisiejszych tekstach liturgicznych.

Teologowie mówią,  że Pan Jezus wstą-
pił do nieba nie sam, ale wziął ze sobą
wszystkie dusze świętych z otchłani. W
czasie rozłąki z ciałem przed swoim
zmartwychwstaniem odwiedził je w ot-
chłani i zapowiedział im rychłe wybawie-
nie. Uroczystość Wniebowstąpienia
mówi nam więc o możliwości uczestni-
czenia w życiu Boga nie tylko ducha, ale
i ciała.

To również dzisiaj słyszymy słowa skie-
rowane do Apostołów, aby nie opuszczali
Jerozolimy, aż zostaną „uzbrojeni mocą
z wysoka”.

Czas wyczekiwania na zesłanie Ducha
Świętego to swoistego rodzaju rekolek-
cje. To głębsza refleksja nad bogactwem,
jakie otrzymujemy od Boga i nad jego
wykorzystaniem.

Zastanówmy się nad tym bożym uzbro-
jeniem (można połączyć to z Nowenną
do Ducha Św.). To nie przypadek, że
Chrystus użył takiego słowa: „uzbrojeni
mocą z wysoka”.    M. P.

W czwartek (3.06) obchodzimy Uro-
czystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa (Boże Ciało). Uroczystości
rozpoczniemy Mszą św. o godz. 7.30.
Po Eucharystii odbędzie się procesja
teoforyczna. W tym dniu Msze św. będą
jeszcze odprawiane bezpośrednio po
procesji ok. godz. 10.30 oraz o 12.30
i 17.00.  Ze względu na pandemię, pro-
cesja teoforyczna przejdzie krótszą
trasą:
- Mieszka I (do ronda K. Wolnego), I oł-
tarz przy głównej bramie cmentarza (przy-
gotowuje Grupa Bractwa Adoracji);
- II ołtarz przed przystankiem na ul. Miesz-
ka I (Gr. Modlitwy Uwielbienia);
- W drodze powrotnej z ronda K. Wolnego
na Mieszka I, III ołtarz za przystankiem na
ul. Mieszka I (przygotowuje Duszpaster-
stwo Małżeństw);
- Mieszka I do kościoła, IV ołtarz przy głów-
nej bramie u wejścia do kościoła-obok krzy-
ża (przygotowuje Gr. Żywego Różańca).
Zgodnie z zaleceniem Sanepidu w czasie
procesji mamy obowiązek noszenia ma-
seczek. Procesję zakończymy w kościele.
Na ten dzień prosimy o przystrojenie okien
naszych mieszkań kwiatami i symbolami
eucharystycznymi. Zapraszamy wszystkie
dzieci do sypania kwiatów przed Najświęt-
szym Sakramentem. Działkowców prosimy
o dostarczenie do zakrystii płatków kwiato-
wych. W przyszłą niedzielę (23.05) przy
wyjściu z kościoła będziemy zbierać ofia-
ry materialne na kwiaty do ołtarzy.

Migawki z ¿ycia naszej parafii

02.05. - O godz.11.00 pierwsza grupa
dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 66
przystąpiły do I Komunii Św. Otoczmy
te dzieci i ich rodziców naszą modlitwą.

04.05. - O godz.18.45 rozpoczęła się
modlitwa uwielbienia podczas której roz-
ważaliśmy fragment Ewangelii (J 14, 27-
31a). Modlitwa przeplatana była pieśnia-
mi oraz modlitwą spontaniczną.

05.05. - O godz.17.30 rozpoczęło się
nabożeństwo majowe połączone z nabo-
żeństwem do Matki Bożej Uzdrowienia
Chorych z błogosławieństwem lourdz-
kim oraz odczytaniem próśb i podzięko-
wań.

06.05. - O godz.18.45 odbyło się spo-
tkanie Bractwa Adoracji Najświętszego
Sakramentu. Ks. Artur rozważając List
Apostolski „Patris Corde” papieża Fran-
ciszka pochylił się nad kolejną cechą Św.
Józefa - ojca przyjmującego. Jak podkre-
ślił ks. Artur - Św. Józef przede przyjął
wolę Pana Boga w swoim życiu. Jest tym,
który przyjmując wolę Boga przyjmuje
to wszystko, co jest konsekwencją tej
woli. Przyjęcie woli Bożej jest niejako
pojednaniem z Jego wolą. Ks. Artur
zwracając uwagę na szlachetność serca
Św. Józefa, powiedział, że podporządko-
wał on miłości to, czego nauczyło go pra-
wo Izraela, a podporządkować miłości
prawo wbrew prawu jest czymś dla czło-
wieka (szczególnie współczesnego) nie-
pojęte. Ks. Artur zwrócił również uwa-
gę, że Józef przyjmując Boże Dziecię,
jako swojego Syna przekazywał Mu war-
tości, które Jezus doskonalił w relacji do
swojego prawdziwego Ojca - Boga. Na
zakończenie ks. Artur nawiązując do
Ewangelii z dnia, odniósł się do słów
Jezusa: „Filipie kto Mnie widzi, widzi
także i Ojca” (J 14, 9). Zatem Jezus cał-
kowicie przeniknięty swoim Ojcem jest
ideałem i wzorem dla nas do tworzenia
relacji z Bogiem, tak jak uczynił to Św.
Józef. Dlatego też ks. Artur zachęcił
wszystkich abyśmy uczyli się relacji do
Pana Boga od Św. Józef, który w cicho-
ści i pokorze swojego serca mówi „Fi-
jat”, tak jak Maryja przy zwiastowaniu.

07.05. - O godz.18.00 została odprawio-
na Msza św. w intencji wszystkich rodzin.
Podczas homilii ks. Dawid rozważył te-
mat: „Obrzędy zakończenia”. Ks. Dawid
zwrócił uwagę, że ogłoszenia parafialne
oraz błogosławieństwo na zakończenie
Mszy św. nie oznaczają końca, ale po
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