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Uroczystoœæ Zes³ania Duch Œwiêtego

DAR BOŻY dla nas
-  DUCH  ŚWIĘTY !
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

jest jednym z największych świąt. Jest
wspomnieniem dnia narodzenia się Ko-
ścioła.

Pięćdziesiątego dnia po swoim zmar-
twychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha
Świętego na Maryję i Apostołów zgro-
madzonych w Wieczerniku, wypełniając
tym samym swoją obietnicę: "Gdy przyj-
dzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam
poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od
Ojca pochodzi, On będzie świadczył o
Mnie" (J 15, 26).

Święto to było obchodzone już w cza-
sach apostolskich i było prawie tak samo
ważne jak święto Paschy. Uroczystość
Zesłania Ducha Świętego, jako osobne
święto, ściśle związane z Wielkanocą,
zaczęto obchodzić w IV w. Urzędowo
uroczystość tą wprowadził Synod w El-
wirze w 306 r. Papież Leon XIII wpro-
wadził nowennę, czyli dziewięciodnio-
we przygotowania modlitewne na przyj-
ście Ducha Świętego, aby dokonał prze-
miany w naszych sercach, tak jak prze-
mienił Apostołów w Wieczerniku.

Papież Jan Paweł II w Encyklice o Du-
chu Świętym w życiu Kościoła i świata
(„Dominum et Vivificantem”) naucza:
„Pod wpływem Ducha Świętego doj-
rzewa i umacnia się ów człowiek we-
wnętrzny, czyli "duchowy". Dzięki
udzielaniu się Boga, duch ludzki, któ-
ry "zna to, co ludzkie", spotyka się z
"Duchem, który przenika głębokości
Boże". W tym Świętym Duchu, który

jest Darem przedwiecznym, Bóg Trój-
jedyny otwiera się dla człowieka, dla
ducha ludzkiego. Ukryte tchnienie Du-
cha Bożego powoduje, iż duch ludzki
otwiera się również wobec zbawczego
i uświęcającego samootwarcia się
Boga. Dzięki łasce uczynkowej, która
jest darem Ducha Świętego, człowiek
wchodzi w "nowość życia", zostaje
wprowadzony w Boży i  nadprzyro-
dzony jego wymiar. Równocześnie zaś
sam człowiek staje się "mieszkaniem
Ducha Świętego", "żywą świątynią
Boga".

Czy my o tym pamiętamy?  Czy daje-
my świadectwo naszej wiary?

Na co dzień, zapominamy o Duchu
Świętym, pomijamy Go w naszych mo-
dlitwach.

A przecież tak przydatne i wielorakie
dary może nam On ofiarować, gdy się do
Niego zwrócimy: Mądrość, Rozum,
Radę, Męstwo, Umiejętność, Pobożność,
Bojaźń Bożą. Dary te w szczególnym i
pełnym wymiarze są nam udzielane w sa-
kramencie bierzmowania.

Przybądź Duchu Święty !  Napełnij
nasze serca i ogień Twojej miłości w
nich zapal.   Agata

  6.Przypominamy o konieczności potwierdzenia zamówionej intencji najpóźniej na
trzy tygodnie przed terminem Mszy św. Brak takiego potwierdzenia jest równo-
znaczny z rezygnacją z intencji, a termin Mszy św. przekazywany jest innym zainte-
resowanym osobom. Intencje mszalne przyjmujemy w Kancelarii Parafialnej.

  7.W czwartek obchodzimy święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
o godz. 18.00 odprawimy Mszę św. w intencji członków Żywego Różańca oraz Apo-
stolstwa Dobrej Śmierci. Po Mszy św. odbędzie się w kościele spotkanie dla nich.

  8.W sobotę o godz. 7.00 odprawimy Mszę św. w intencji ofiarodawców i budowni-
czych naszego kościoła oraz w intencji Ks. Pawła Furczyka.

  9.W czwartek (3.06) obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
(Boże Ciało). Uroczystości rozpoczniemy Mszą św. o godz. 7.30. Po Eucharystii odbę-
dzie się procesja teoforyczna. W tym dniu Msze św. będą jeszcze odprawiane bezpośred-
nio po procesji ok. godz. 10.00 oraz o 12.30 i 17.00.  Ze względu na pandemię, procesja
teoforyczna przejdzie krótszą trasą:
- Mieszka I (do ronda K. Wolnego), I ołtarz przy głównej bramie cmentarza (przygoto-
  wuje Grupa Bractwa Adoracji);
-  II ołtarz przed przystankiem na ul. Mieszka I (Wspólnota Modlitwy Uwielbienia);
-  W drodze powrotnej z ronda K. Wolnego na Mieszka I, III ołtarz za przystankiem na ul.
   Mieszka I (przygotowuje Duszpasterstwo Małżeństw);
-  Mieszka I do kościoła, IV ołtarz przy głównej bramie u wejścia do kościoła-obok
   krzyża (przygotowuje Grupa Żywego Różańca).
Zgodnie z zaleceniem Sanepidu w czasie procesji mamy obowiązek noszenia mase-
czek. Procesję zakończymy w kościele. Na ten dzień prosimy o przystrojenie okien na-
szych mieszkań kwiatami i symbolami eucharystycznymi. Zapraszamy wszystkie dzieci
do sypania kwiatów przed Najświętszym Sakramentem. Działkowców prosimy o dostar-
czenie do zakrystii płatków kwiatowych.

10.Doroczna pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców będzie miała miejsce w niedzie-
lę (30.05) na piekarskim wzgórzu z uwzględnieniem limitu wiernych na wyznaczo-
nym przez organizatorów terenie.

11. 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.

12.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”.

13.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   (24 -30 MAJ 2021)
Msze św. online: w niedziele i w tygodniu

PONIEDZIAŁEK (24.05.2021 r.) - ŚWIĘTO NMP, MATKI KOŚCIOŁA
  7.00 1/w intencji Anny i Ryszarda z ok. 41 r. śl., z podziękowaniem za otrzymane

łaski z prośbą o zdrowie i Bożą opiekę nad rodziną
2/w intencji Jolanty z ok. 57 r. ur., z prośbą o Boże błog., zdrowie i potrzebne

łaski (od męża z dziećmi)
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo majowe
18.00 1/za + wnuka Mateusza Chaberskiego w 8 r. śm.,++ z rodziny: Janików i Chaberskich

2/za + męża Józefa Bukalskiego, ++ rodziców z obu stron, + Irenę Bukalską,
++ szwagrów i szwagierki, ++ bratową Marię i kuzynkę Irenę

3/za + męża i ojca Wacława Sławińskiego we wspomnienie urodzin z prośbą
o radość życia wiecznego (od żony, córki i syna z rodzinami)

WTOREK (25.05.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + brata Jerzego w 10 r. śm., ++ rodziców oraz ++ z rodziny Świerczyński

2/za + mamę Jolantę Mosur
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo majowe
18.00 1/za + Ryszarda Śmieję

2/za ++ rodz: Antoniego i Janinę Grafów, ++ z rodzin: Bareja, Minoł, Grześ i Nowak
3/ za + męża Janusza, ++ rodziców, teściową, brata i bratową

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŚRODA (26.05.2021 r.) - Wspomnienie św. Filipa Neri, prezb.
  7.00 1/za + mamę Karolinę Turek z ok. Dnia Matki, ++ tatę Szczepana i brata Jana

oraz ++ szwagrów: Józefa i Karola
2/za + Krystynę Brzostowską

  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo majowe
18.00 1/za++rodz: Wandę w 1 r.śm., Eugeniusza w 16 r. śm. Lipoków,++ z rodziny Lipoków

2/za ++ Felicję i Władysława Adamików oraz ++ z rodziny Widłaków
3/za + Bernarda Chudzińskiego

CZWARTEK (27.05.2021 r.) - ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO
I WIECZNEGO KAPŁANA

  7.00 1/za + Rudolfa Olmę (od rodziny Pawlików)
2/za + Stanisława Zalewskiego w 30 dni po śm.

  7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
17.30 - Nabożeństwo majowe
18.00 1/w intencji członków Żywego Różańca oraz Apostolstwa Dobrej śmierci

2/za + brata Janusza w 22 r. śm., ++ bratową Halinę, męża Mieczysława
oraz ++ rodziców: Zofię i Leona

3/za śp. Anielę Gwizdoń z podziękowaniem za jej macierzyństwo i miłość, z prośbą
o radość wieczną

PIĄTEK (28.05.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za++rodz: Halinę i Huberta,++ dziad: Gertrudę i Pawła, Barbarę i Jana,++ z rodziny

2/za ++ Antoniego, Jadwigę, brata Mariana i bratową Józefę

  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo majowe
18.00 1/do Miłosierdzia Bożego za + Mieczysława Naczas w 2 r. śm., ++ rodziców

z obu stron i + Stefana, z prośbą o radość życia wiecznego
2/za + ojca Stanisława Szczygielskiego w 41 r. śm., ++ matkę Mariannę, męża

Mariana oraz ++ teściów i przodków zobu stron
3/w intencji Agaty, Bogusława i Michała w kolejne r. urodzin

SOBOTA (29.05.2021 r.) - Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dz.
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/w intencji ofiarodawców i budowniczych naszego kościoła i w int. ks. P. Furczyka

2/za ++ rodziców: Marię i Stanisława Guz oraz ++ Bronisławę i Józefa Czernek
3/za + Henryka Korzeniowskiego w 30 dniu po śm.

17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
17.30 - Nabożeństwo majowe
18.00 1/za + Zofię Czenczek z prośbą o radość nieba

2/za ++ rodziców: Bronisławę i Józefa, + siostrę Gabrielę oraz + ks. Józefa Kiedosa
NIEDZIELA (30.05.2021 r.) - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
  7.30 - za + Włodzimierza Kopacz (od Lucyny Gruszka z rodziną)
  9.30 - do NSPJ za wstaw. MB Nieustającej Pomocy z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą

o Boże błog.,dary Ducha św., zdrowie duszy i ciała, opiekę Aniołów Stróżów dla
Bogny i Krzysztofa z ok. 8 r. śl. i dla całej rodziny

11.00 - do Opatrzności Bożej w intencji Teresy z ok. 70 r. ur., z podzięk. za dotychczasowe
ł aski, z prośbą o dalszą opiekę i Boże błog. dla solenizantki i córek z rodzinami (TD)
12.30 - za + żonę Irenę Mazelanik w 1 r. śm. (od męża, syna i wnuków)
16.30 - Nabożeństwo majowe
17.00 - w intencji Krystyny Cichoń z ok. 90 r. ur., z podziękowaniem za odebrane

łaski, z prośbą o dalsze oraz za + jej męża Henryka
20.00 - za ++ Łucję i Bolesława Głowackich oraz + ich syna Mikołaja

Codziennie Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (23 maja 2021)
  1.Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha św. O godz. 17.00 odbędzie

się Bierzmowanie w naszej parafii. Sakramentu udzieli ks. Biskup Adam Wo-
darczyk. Zaś w poniedziałek obchodzimy Święto NMP Matki Kościoła.

  2.Wszystkie Msze św. - online z naszego kościoła znajdziemy na stronie inter-
netowej i facebooku: https://www.youtube.com/c/ParafiaTD

  3.Zapraszamy na nabożeństwa majowe, które odprawiamy w dni powszednie
o godz. 17.30, a w dzisiejszą niedziele o godz. 16.00.

  4.Bóg zapłać za wszystkie ofiary materialne składane dzisiaj na potrzeby archidiecezji..
W niedzielę (30.05) obchodzimy Uroczystość Najświętszej Trójcy. Kolekta będzie prze-
znaczona na budowę naszego cmentarza parafialnego. W przyszłą niedzielę  (30.05)
przy wyjściu z kościoła będziemy zbierać ofiary materialne na kwiaty do ołtarzy.

  5.Od poniedziałku rozpoczyna się Okres Zwykły roku liturgicznego. Jest to czas „wzro-
stu Kościoła”, kiedy to karmiąc się Słowem Bożym i Eucharystią, wypełniając swoje
obowiązki i praktykując miłość, Lud Boży pielgrzymuje do swojego ostatecznego celu.
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Eucharystia odkrywana małymi krokami – Obrzęd Komunii Świętej
W ostatnich numerach naszej gazetki

zaczęliśmy zapoznawać się z kolejną czę-
ścią Mszy – Liturgią Eucharystyczną i
zakończyliśmy jej omawianie na hymnie
Baranku Boży. Po krótkiej adoracji Cia-
ła i Krwi Pana Jezusa oraz po skończo-
nym dialogu kapłana z wiernymi, powin-
niśmy wstać i w uporządkowany sposób
przystąpić do Komunii Świętej. W kwe-
stii przyjmowania Pana Jezusa każda
parafia ma swoje zwyczaje. Najbardziej
praktycznym i szanującym powagę tego
momentu sposobem wydaje się procesyj-
ne zmierzanie wiernych do ołtarza i spo-
kojne, osoba po osobie, kolejkowe przy-
stępowanie do Komunii.

Pana Jezusa nam nie zabraknie, więc nie
jest właściwe pospieszanie osoby, która
przyjmuje Go przed nami, albo „wcho-
dzenie” jej na plecy. Według aktualnie
obowiązujących przepisów liturgicznych
można przystępować do Komunii Świę-
tej na stojąco lub na klęcząco, do ust lub
na rękę. Przyjmowanie Komunii na rękę
łączy się z gestem pustych rąk, który
wyraża – Panie, niczego nie mam, pro-
szę napełnij mnie. Klęczenie jest gestem
szacunku i uniżenia przed przychodzą-
cym Panem i Królem. Postawa stojąca to
symbol upodobnienia się do Pana Zmar-
twychwstałego. Stojąc niejako mówimy
Jezusowi: chcę żyć tak, jak Ty żyjesz.
Gdy podchodzimy procesyjnie do Komu-
nii to tuż przed jej przyjęciem powinni-
śmy przyklęknąć lub skłonić się. To waż-
ny zwyczaj wyrażający szacunek wobec
Sakramentu Eucharystii.

Warto jednak pamiętać, że powinniśmy
przyklęknąć i wstać zanim nastąpi nasza
kolej przyjęcia Komunii. Osoba, która
jest przed nami i właśnie przyjmuje Pana
Jezusa wcale nam Go nie zasłania, bo w
niej również mieszka Bóg. Jeśli chodzi
o gesty, które mogą towarzyszyć przyj-
mowaniu Najświętszego Sakramentu to
nie ma jednego, ściśle określonego zna-

ku. Pięknym gestem podczas procesji,
który symbolizuje oddanie, jest złożenie
rąk. Po przyjęciu Pana Jezusa nie wyko-
nujemy żadnych gestów, nie robimy zna-
ku krzyża, ani nigdzie nie przyklękamy,
tylko odchodzimy na swoje miejsce, by
adorować w swoim sercu Pana Jezusa.
To nie jest czas i miejsce na pokutę czy
przepraszanie. Wtedy powinniśmy się
cieszyć, bo Oblubieniec jest z nami, bo
właśnie przyszedł do nas Bóg i wszystko
inne nie jest tak ważne jak to wydarze-
nie. Powinniśmy adorować, dziękować,
uwielbiać i modlić się, bo Boża obecność
wypełniła nas po brzegi, bo nas oczyści-
ła, uświęciła i pobłogosławiła nasze
życie.

Po Komunii ksiądz dokonuje tak zwa-
nej puryfikacji czyli czynności polegają-
cej na oczyszczeniu kielicha i pateny, a
także własnych palców, by żaden okru-
szek Najświętszego Sakramentu na nich
nie pozostał.

Podobną dbałość powinniśmy mieć
przyjmując Komunię na rękę, by żadna
część Ciała Chrystusa nie upadła. Na
koniec obrzędów następuje chwila ciszy,
a potem modlitwa dziękczynna kończą-
ca Liturgię Eucharystyczną. Przepisy
kościele podają, że w ciągu jednego dnia
możemy przyjąć Komunię Świętą dwa
razy, z zastrzeżeniem, żeby drugie przy-
stąpienie było połączone z uczestnic-
twem w całej Eucharystii. Oczywiście nie
chodzi o to, że dwukrotne przyjęcie Ko-
munii w ciągu dnia daje jakąś podwójną
łaskę. Moc Chrystusa dana nam na każ-
dej Eucharystii jest taka sama i nie mno-
ży się wraz ze wzrostem liczby przyjmo-
wań. Mnożyć powinny się w nas miłość
w przystępowaniu do tego sakramentu,
pragnienie bliskości bycia z Bogiem oraz
chęć kształtowania swojego życia według
Jego pomysłów.

Przeżywajmy owocnie Eucharystię!
J.Z.
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KONTA BANKOWE:
Na remont i utrzymanie kościoła:   Bank Śląski - 42 1050 1214 1000 0023 1548 9068

z tytułem wpłaty - „na cele kultu religijnego”
Na budowę cmentarza: PKO - 74 1020 2313 0000 3102 0189 6703

z tytułem wpłaty - „budowa cmentarza”
Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża św. i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych,

40-877 Katowice, ul. Mieszka I 6, tel. (32) 254 74 00
Strona www i      facebook:   tysiacleciedolne.pl

Wyszukiwanie zmarłych na cmentarzu: katowice-tysiaclecia.artlookgallery.com

5 maja 2021 r.  ruszył nabór do pro-
jektu o nazwie "Poprawa jakości po-
wietrza w Katowicach poprzez wy-
mianę systemów grzewczych opala-
nych węglem w budynkach jedno-
rodzinnych”. W ramach Projektu
przewiduje się możliwość wymiany
systemów grzewczych opalanych wę-
glem i uzyskania nawet 100% dofinan-
sowania kosztów netto nowego syste-
mu grzewczego. Nabór do Projektu
potrwa do 4 czerwca 2021 r., a jego
realizacja planowana jest od II kwar-
tału 2022 r. i będzie trwała do 30
kwietnia 2023 r. Ilość możliwych wy-
mian w ramach Projektu jest ograni-
czona. O możliwości uzyskania dofi-
nansowania decyduje kolejność zgło-
szeń. Projekt pozwala na wymianę sta-
rego węglowego źródła ciepła (do 3
klasy włącznie) na jeden z systemów
niskoemisyjnych: pompę ciepła,
ogrzewanie elektryczne, kocioł gazo-
wy lub kocioł na biomasę. Równole-
gle do zmiany źródła ciepła można
także wnioskować na dofinansowanie
do montażu systemu fotowoltaiczne-
go, kolektorów słonecznych, wykona-
niu / modernizacji instalacji central-
nego ogrzewania, a także wykonania
przyłącza ciepłowniczego oraz budo-
wy albo przebudowy istniejącego
przyłącza gazu lub energii elektrycz-
nej.

Doroczna pielgrzymka mężczyzn i
młodzieńców będzie miała miejsce na
piekarskim wzgórzu z uwzględnie-
niem limitu wiernych na wyznaczo-
nym przez organizatorów terenie w
dniu 30 maja.
W programie:
8.00 - Godzinki o Niepokalanym Po-

  częciu NMP.
8.30 - Modlitwa różańcowa.
9.30 - Procesja z obrazem Matki Bo-

  żej Piekarskiej na Kalwarię
  (wyłącznie asysta, poczty
  sztandarowe i celebransi). Po-
  witanie pielgrzymów przez
  abp. Wiktora Skworca, metro-
  politę katowickiego.

10.45 -Msza św. pod przewodnictwem
  abp. Stanisława Gądeckiego,
  metropolitę poznańskiego
  i przewodniczącego Konferen-
  cji Episkopatu Polski.

15.00 - Nabożeństwo majowe w bazy-
  lice pod przewodnictwem bp.
  Adama Wodarczyka.

Początek transmisji pielgrzymki przez
Telewizję Polonię o godz. 10.00 Prze-
kaz dźwiękowy zapewnią Radio em i
PR Katowice.
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Œwiêto Jezusa Chrystusa, Najwy¿szego i Wiecznego Kap³ana
„Gdyby zniesiono sakrament świę-

ceń, nie mielibyśmy Pana. Któż Go zło-
żył tam, w tabernakulum? Kapłan. Kto
przyjął waszą duszę, gdy po raz pierw-
szy wkroczyła w życie? Kapłan. Kto
ją karmi, by dać siłę na wypełnienie
jej pielgrzymki? Kapłan. Któż ją przy-
gotuje, by pojawiła się przed Bogiem,
obmywając ją po raz ostatni we Krwi
Jezusa Chrystusa? Kapłan, zawsze
kapłan. A jeśli ta dusza umiera ze
względu na grzech, kto ją wskrzesi, kto
da jej ciszę i pokój? Znów kapłan. Po
Bogu, kapłan jest wszystkim! On sam
pojmie się w pełni dopiero w niebie”

    Św. Jan Maria Vianney
W czwartek po uroczystości Zesłania

Ducha Świętego kapłaństwo nabiera no-
wego znaczenia i głębokiego zakorzenie-
nia w kapłaństwie Jezusa Chrystusa, Je-
dynego Kapłana, który złożył jedyną ofia-
rę na ołtarzu krzyża i jako jedyny pośred-
nik wstawia się za nami u Ojca. Jest to
dzień modlitw o uświęcenie kapłanów.
Dla księży jest ono wezwaniem, by wpa-
trywali się w Chrystusa - wzór Kapłana,
a dla wiernych – jest inspiracją do wzmo-
żonej modlitwy za pasterzy Kościoła, a
także do podjęcia głębszej troski o własną
świętość,

W Wieczerniku Jezus jako Najwyższy
Kapłan ukazuje się nam jako Sługa
wszystkich. Tam gestem pełnym miłości
pokornie obmywa nogi swoim uczniom.
Zaprasza nas do wspólnoty z Nim po-
przez życie ukierunkowane ku posłudze
i ku ofierze. Tylko wtedy stajemy się na-
rzędziami Chrystusa we współczesnym
świecie i stajemy się częścią Jego Wiecz-
nego Kapłaństwa.

Chrystusowe „To czyńcie na moją pa-
miątkę” było nie tylko ustanowieniem
świętej Ofiary Ołtarza, ale też powoła-
niem kapłanów do tego, aby byli nauczy-
cielami i pasterzami ludzi wśród których
przyjdzie im żyć. Kapłaństwo jest przed-

łużeniem ramion Chrystusowych, błogo-
sławiących, rozgrzeszających. Jest cią-
głym przepowiadaniem Chrystusowej
nauki i uobecnianiem Jego Ofiary.

We współczesnym świecie Kapłan jako
sługa żywego Chrystusa staje na pierw-
szej linii frontu w walce o zbawienie czło-
wieka, a tworzący żywą wspólnotę z
Chrystusem – Najwyższym Kaplanem
obdarowuje dziś świat największymi
wartościami – wiarą, nadzieją i miłością.

Musimy ten dar kapłaństwa niezasłużo-
ny dla nas docenić, traktować z szacun-
kiem i otaczać opieką modlitewną. Do-
ceńmy naszych Kapłanów. Nie oceniaj-
my, nie krytykujmy, ale pomagajmy im,
a przede wszystkim bądźmy wdzięczni
za to, że dzięki nim możemy jednoczyć
się z Chrystusem w sakramentach. Dzię-
kujmy również za to, że są naszymi prze-
wodnikami w drodze do świętości i pa-
miętajmy, że kapłan działa w osobie Je-
zusa Chrystusa – in persona Christi. Co
więcej - kapłan jest drugim Chrystusem,
czyli alter Christus. „W kapłanie sprawu-
jącym sakramenty działa sam Chrystus,
który jest Głową Ciała, czyli Kościoła,
Pasterzem swojej owczarni, Arcykapła-
nem odkupieńczej ofiary oraz Nauczy-
cielem prawdy”(por. KKK 1548).

Bożena S.

09.05. - O godz.11.00 dzieci ze Szkoły
Omega przystąpiły do I Komunii Św. Pa-
miętajmy o nich i ich rodzicach w na-
szych modlitwach.

10.05. - O godz.18.00 została odprawio-
na Msza św. w intencji wszystkich dia-
konii i grup parafialnych. Podczas homilii
ks. Proboszcz rozważył temat: „Chleb i
wino we Mszy św. Ks. Józef podkreślił,
że moment, kiedy chleb (Hostia) zmie-
nia się w Ciało Pana Jezusa, a wino w
Jego Krew jest najważniejszym momen-

Migawki z ¿ycia naszej parafii

tem podczas Mszy św. Ta rzeczywista
przemiana to Przeistoczenie ( łac.Trans-
substancjacja). Ks Józef podkreślił rów-
nież, że uczestnicząc w Eucharystii po-
winniśmy jednoczyć się z Chrystusem
przyjmując Jego Ciało w komunii św.

Jak wygląda moje spotkanie z Jezusem
Eucharystycznym? Czy jest we mnie pra-
gnienie przyjęcia Jezusa do mojego ser-
ca?

Po Eucharystii odbyło się spotkanie for-
macyjne podczas którego rozważony był
kolejny przymiot Św. Józefa - „Św. Jó-
zef człowiek pracy”. Jak powiedział ks.
Proboszcz papież Franciszek podkreślił
w Liście apostolskim „Patris Corde”, że
owocem każdej pracy jest chleb powsze-
dni, a Św. Józef ukazał godność człowie-
ka pracy. Papież przypomniał również,
że poprzez pracę uczestniczymy wszy-
scy w dziele zbawienia, a Św.Józef przez
to pokazał, że to wszystko tworzy w nas
jedną rodzinę. Ks. Proboszcz podkreślił,
że człowiek nie powinien gardzić pracą,
ale poprzez pracę powinien stawać się
twórczy dla świata. Ks. Józef zwrócił
również uwagę, że praca powinna być
wykonywana solidnie. Na zakończenie
życzył wszystkim, abyśmy naszą służbę
w parafii wykonywali jak najlepiej i przez
swoją postawę zachęcali do niej innych.

13.05. - O godz.18.45 rozpoczęła się
Godzina Fatimska połączona z nabożeń-
stwem majowym. Podczas nabożeństwa
zostały odczytane przez ks. Artura proś-
by i dziękczynienia składane przez wier-
nych. Czuwanie zakończyło się apelem
Maryjnym.         Bożena S.

Maryja w dziele zbawienia
Jezus Chrystus jest naszym Zbawicie-

lem, który otworzył nam drogę do Nie-
ba. Jego rola jest oczywista i niepodwa-
żalna, ale czy dokonałby tego bez swojej
matki? Bóg za pośrednictwem archanio-
ła Gabriela oznajmił Maryi swoją wolę,

a ona nie protestowała, lecz wyraziła
zgodę na to, aby jej ciało stało się do-
mem dla Jego umiłowanego Syna. Uro-
dziła Syna Bożego i wychowała Go wraz
z Józefem w wierze i miłości. Będąc cho-
dzącym przykładem kobiety pokornej, o
czystym sercu i żyjącej zgodnie z Boski-
mi przykazaniami, stworzyła swojemu
dziecku najlepsze warunki do rozwoju.

Gdy Jezus cierpiał na krzyżu, Ona, ko-
chająca matka, współcierpiała razem z
Nim patrząc, jak w powolnych męczar-
niach umiera za grzeszników. Czy moż-
na sobie wyobrazić większą torturę dla
rodzica? Nie można, a jednak Maryja nie
obraziła się na Boga, jak czyni to wielu,
nie porzuciła wiary, lecz ufała do końca
w Boże miłosierdzie i w to, że z tego nie-
wyobrażalnego cierpienia wypłynie cały
ocean Bożych łask.

Maryja nieustannie wstawia się za nami
u Swojego Syna, jest naszą Orędow-
niczką i Matką Kościoła. Nie bez powo-
du została wzięta do Nieba i tam ukoro-
nowana na Królową Nieba i Ziemi.

Jest naszą pocieszycielką i przyjaciółką,
której możemy zwierzyć się ze swoich
problemów i która nigdy nie odmawia
nam pomocy. Prowadząc nas za rękę do
swojego Syna, prowadzi nas do zbawie-
nia.     Agnieszka K.
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