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Uroczystoœæ Trójcy Przenajœwiêtszej
W imię Ojca i Syna i Ducha Święte-

go. Tak zostaliśmy ochrzczeni i w co-
dziennej modlitwie tak wyznajemy wia-
rę. Tajemnica Trójcy świętej jest pod-
stawą naszej wiary.

W Katechizmie Kościoła Katolickiego
czytamy: „Istnieje tylko jeden Bóg… On
jest Ojcem, jest Bogiem, Stwórcą,
Sprawcą, Porządkującym. On uczynił
wszystko przez siebie samego, to znaczy
przez swoje Słowo i przez swoją Mą-
drość, przez Syna i Ducha, którzy są jak-
by »Jego rękami«. Stworzenie jest wspól-
nym dziełem Trójcy Świętej” (KKK 292).

„Cała historia zbawienia nie jest niczym
innym, jak historią drogi i środków, przez
które prawdziwy i jedyny BÓG, Ojciec,
Syn i Duch Święty objawia się, pojed-
nuje i jednoczy ze sobą ludzi, którzy od-
wracają się od grzechu” (KKK 234).

Ojciec Święty Franciszek powiedział,
że uroczystość Trójcy Przenajświętszej
ukazuje tajemnicę miłości Boga do świa-
ta. Ten świat jest grzeszny, a mimo to
umiłowany przez Boga. „Bóg kocha każ-
dego z nas, nawet, kiedy popełniamy błę-
dy i oddalamy się od Niego. Bóg Ojciec
tak bardzo miłuje świat, że aby go zba-
wić, daje to, co ma najcenniejszego: swo-
jego jedynego Syna, który oddaje swe
życie za ludzi, zmartwychwstaje, powra-
ca do Ojca i wraz z Nim posyła Ducha
Świętego. Trójca Święta jest, więc Mi-
łością, całkowicie w służbie świata, któ-
ry chce zbawić i stworzyć na nowo”.

Ojciec Święty wskazał, że „wiarę prze-
żywamy w sakramentach i dzięki nim
możemy trwać w nieustannej relacji z
Osobami Bożymi, jesteśmy pobudzani do

dawania świadectwa miłości ewangelicz-
nej, jesteśmy podtrzymywani w usiłowa-
niach, by żyć w jedności i pokoju, tak,
aby wszystko było na chwałę Trójcy Prze-
najświętszej”.

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
jest jednym z najważniejszych świąt ka-
tolickich i jest obchodzona w niedzielę
po Zesłaniu Ducha Świętego. Ma nam
ona przypominać prawdę o Trójcy Świę-
tej. Obchody uroczystości ku czci Trój-
cy Świętej na cały kościół rozszerzył pa-
pież Jan XXII w 1334 r.

W Polsce w tym dniu kończy się czas
Spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej.

Niech będzie błogosławiona Naj-
świętsza Trójca i nierozdzielna Jed-
ność, albowiem obdarzyła nas swoim
miłosierdziem. Amen. „Chwała Ojcu i
Synowi i Duchowi Świętemu”.       D.M.

Ze względu na pandemię, procesja teoforyczna przejdzie krótszą trasą:
- Mieszka I (do ronda K. Wolnego), I ołtarz przy głównej bramie cmentarza
  (przygotowuje Grupa Bractwa Adoracji);
- II ołtarz przed przystankiem na ul. Mieszka I (przygotowuje Wspólnota Mo-
  dlitwy Uwielbienia);
- W drodze powrotnej z ronda K. Wolnego na Mieszka I, III ołtarz za przystan-
  kiem 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
maseczek. Procesję zakończymy w kościele. Na ten dzień prosimy o przystroje-
nie okien naszych mieszkań kwiatami i symbolami eucharystycznymi. Zaprasza-
my wszystkie dzieci do sypania kwiatów przed Najświętszym Sakramentem. Dział-
kowców prosimy o dostarczenie do zakrystii płatków kwiatowych.

  7.W piątek o godz. 16.30 zapraszamy wszystkie dzieci na Mszę św. pierwszopiątkową.
Homilia: Chcę każdego dnia być blisko Serca Jezusa. Wcześniej o godz. 16.00 spowiedź
św. dla dzieci. Wieczorem, o godz. 17.30 odprawimy nabożeństwo do Serca Pana Jezusa.
Zaś o godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św. pierwszopiątkową sprawowaną do NSPJ
w intencjach wszystkich rodzin. Homilia: Błogosławieństwo - posłanie. Kolekta zbie-
rana będzie przeznaczona na biedne rodziny.

  8.W sobotę zapraszamy na Mszę św. w intencji wszystkich czcicieli Niepokalanego
Serca NMP, którą odprawimy o godz. 7.00. Po Mszy św. Modlitwa do Matki Bożej.

  9.W sobotę (5.06) o godz. 16.00 Msza św. chrzcielna oraz w intencji dzieci ob-
chodzących I rocznicę Chrztu św. Rodziców i chrzestnych zapraszamy na kate-
chezę w piątek o godz. 18.45 do kościoła.

10.Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje mszalne, które kapłani odprawią
w czasie urlopu w lipcu i sierpniu.

11. 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.

12.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. 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 ko-
ściele górnym oznaczone miejsce, przy ekranie z pieśniami, w którym można przy-
jąć Komunię do ust. W pozostałych miejscach księża udzielają Komunii Św. na rękę.
O 20.00 w rodzinach odmawiajmy jedną część różańca.

13.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”.

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   (31 MAJ - 06 CZERWIEC 2021)
Msze św. online: w niedziele i w tygodniu

PONIEDZIAŁEK (31.05.2021 r.) - ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NMP
  7.00 1/za ++ Irenę i Wacława Zychowicz

2/za + mamę Weronikę w kol. r. śm. i + ojca Jerzego
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo majowe
18.00 1/za zmarłych w maju:

2/za ++ rodziców: Janinę i Andrzeja Szczepaników
3/za ++ Leokadię i Stefana Kuśmierskich, Bronisławę, Władysława Błaut

i ++ rodzeństwo z obu stron
WTOREK (01.06.2021 r.) - Wspomnienie św. Justyna, męcz.
  7.00 1/za + żonę Marię, ++ rodziców z obu stron i + szwagra Tadeusza

2/za ++ Annę i Jakuba Skrzek
  7.30 - Różaniec
18.00 1/w intencji wnuka Mateusza, jego córeczki, jego matki Karoliny oraz w in-

tencji dziadków z obu stron
2/za ++ rodziców: Emilię i Wilhelma oraz ++ Walerię, Józefa i Mirosława Czermak
3/za + męża Leonarda Radwin w 6 r. śm.

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŚRODA (02.06.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/o ustanie pandemii na świecie, za chorych na koronawirusa i za służby medyczne

2/w intencji Małgorzaty i Rafała w 20 r. śl., z podziękowaniem za dotychcza-
sowe łaski, z prośbą o dalszą Bożą opiekę dla małżonków i dzieci

  7.30 - Różaniec
13.00  - Slub konkordatowy: Pajor Tomasz - Kubisztal Anna
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/do NSPJ za wstaw. MB Nieust.Pom. z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o dary

D.św. B.błog.,zdrowie duszy i ciała i op.Aniołów Stróżów dla m.Małgorzaty z ok.ur.
2/za ++ Antoniego, jego żonę Jadwigę i ++ z pokrewieństwa
3/za + Krystynę Weresa w 3 r. śm., + Henryka Weresę, + Mariannę Łazowską w kol.

r. śm. oraz za ++ z rodzin Łazowskich i Weresów oraz dusze w czyśćcu cierpiące
CZWARTEK (03.06.2021 r.) - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA

         I KRWI CHRYSTUSA (Boże Ciało)
 7.30 1/w intencji Parafian - Procesja Bożego Ciała

2/za ++ Bazylego i Julię, Xenię i Jana, Romana i siostrę Pankiewiczów, ++ Eliasza
i Katarzynę, Pawła i Emilię, Tadeusza, Jana i Edwarda, Bernarda i Zofię Płaczków

10.00 - za + Włodzimierza Kowalskiego (od przyjaciół córki Doroty)
12.30 - do Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana w intencji kapłanów z naszej parafii

oraz ks. Romana Ceglarka i ks. Daniela Galusa o uświęcenie posługi kapłańskiej,
potrzebne dary i charyzmaty Ducha św., zdrowie i opiekę Maryi Królowej Polski

17.00 - za + Władysława Zaczkowskiego (od Ani i Adama)
PIĄTEK (04.06.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/o radość życia wiecznego w Królestwie Bożym dla matki Marianny Szczygielskiej

w 20 r. śm., ojca Stanisława, męża Mariana oraz teściów i przodków z obu stron
2/za + Remigiusza Woźniaka w 12 r. śm. oraz ++ rodziców i teściów

  7.30 - Różaniec

16.30 - Msza św. szkolna : za + Wiktorię Szyndlarewicz w 1 r. śm., oraz + jej męża
Tadeusza (od syna i synowej)
Homilia: Chcę każdego dnia być blisko Serca Jezusa

17.30 - Nabożeństwo do NSPJ  
18.00 1/do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin

2/za + córkę Ewę Kleszcz-Gawlik w 1 r. śm., + męża Wojciecha w 8 r. śm.,
++ jego rodziców: Janinę i Ryszarda Gawlików z prośbą o życie wieczne

Homilia: Błogosławieństwo - posłanie
SOBOTA (05.06.2021 r.) - Wspomnienie św. Bonifacego, bpa i męcz.
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/w intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

2/wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy nasze i całego świata
13.00 - Slub rzymski: Misztal Karol - Misztal Dominika
16.00 - Msza św. Chrztów: Gieltowski Olaf, Jędrych Jan, Woźniczka Iga, Pieprzyca Iga,

Machul Miłosz, Machul Martyna, Stefański Frantisek, Jabłecka Magdalena, Jabłec-
ka Monika, Kuczka Pola, Dreja Oliwia, Kotwica Tomasz i w I rocz. sakr. Chrztu:

17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za+o.Czesława Ogórka w 16r.śm.,+m.Wandę,++ rodziców i rodzeństwo z obu stron

2/za + Bronisławę Rumińską w kol. r. śm. i ++ rodziców
NIEDZIELA (06.06.2021 r.) - X NIEDZIELA ZWYKŁA
  7.30 - za + Joannę Nowak z prośbą o dar nieba (od rodziny Pempuś)
  9.30 - za + córkę Justynę Halemba w 1 r. śm.
11.00 - za + Magdalenę Hoszek w 1 r. śm.,
12.30 - w intencji Urszuli Cofała z ok. 80 r. ur. z podziękowaniem za dotychczaso-

we łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę, oraz za ++ z rodziny
16.30 - Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
17.00 - w intencji Alicji z ok. 70 r. ur., z podziękowaniem Bogu za otrzymane łaski,

prosząc o zdrowie, Boże błog. i opiekę MB na dalsze lata życia (Te Deum)
20.00 - za + Krystynę Mataniak-Żmuda (od dzieci: Adama, Grażyny i Mirosława z rodz.)

Codziennie Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (30 maja 2021)
  1.Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Najświętszej Trójcy. Kończy się okres spo-

wiedzi i Komunii św. Wielkanocnej. Dziś też pielgrzymka mężczyzn i mło-
dzieńców do MB Piekarskiej, pamiętajmy w modlitwach o pielgrzymach.

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

  3.Zapraszamy na ostatnie nabożeństwa majowe, które odprawiamy dzisiaj o godz.
16.30 i jutro o godz. 17.30

  4.Bóg zapłać za wszystkie ofiary materialne składane dzisiaj na budowę naszego
cmentarza parafialnego. W przyszłą niedzielę (6.06) Kolekta będzie przezna-
czona na Wydział Teologiczny UŚ.

  5.W poniedziałek (31.05) o godz. 18.45 spotkanie Parafialnej Rady Ekonomicznej (PRE).
  5.W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.
  6.W czwartek (3.06) obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chry-

stusa (Boże Ciało). Uroczystości rozpoczniemy Mszą św. o godz. 7.30. Po Eu-
charystii odbędzie się procesja teoforyczna. W tym dniu Msze św. będą jeszcze
odprawiane bezpośrednio po procesji ok. godz. 10.00 oraz o 12.30 i 17.00.
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Eucharystia odkrywana małymi krokami
– Błogosławieństwo
W ostatnich numerach naszej gazetki

zapoznaliśmy się z częścią Mszy zwaną
Liturgią Eucharystyczną i zakończyliśmy
jej omawianie obrzędem Komunii Świę-
tej. Kolejną częścią Eucharystii są obrzę-
dy zakończenia, których centralnym ele-
mentem jest błogosławieństwo. Po Ko-
munii, między dziękczynieniem a błogo-
sławieństwem, mamy jeszcze ogłoszenia
parafialne. Nie są one obowiązkowym
elementem Mszy. Najczęściej zawierają
różne wiadomości istotne dla lokalnej
wspólnoty parafialnej, dotyczące organi-
zacji jej życia, szczególnie w ciągu naj-
bliższego tygodnia. Po tej części nastę-
puje błogosławieństwo.

Obrzęd rozesłania rozpoczyna się od
formuły: Pan z wami, na którą odpowia-
damy: I z duchem twoim. Te słowa przy-
pominają nam, że wszystko dzieje się w
imię Pana Jezusa, że On jest i w swoim
ludzie, i w sercu kapłana, który został
posłany do sprawowania Eucharystii.
Następnie ma miejsce błogosławieństwo,
które przyjmujemy w postawie stojącej.
Kapłan wypowiada słowa: Niech was
błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec
i Syn, i Duch Święty i kreśli znak krzyża
nad wiernymi, na co wszyscy odpowia-
dają: Amen, wykonując również znak
krzyża. W trakcie Mszy Świętej wyko-
nujemy tylko dwa znaki krzyża – na po-
czątku i na końcu czyli gdy rozpoczyna-
my Eucharystię i gdy jesteśmy błogosła-
wieni. Oczywiście przed wysłu-
chaniem Ewangelii znaczymy
nasze ciało (czoło, usta i serce)
znakiem krzyża, ale to coś in-
nego. Ksiądz odprawiający
Mszę w zależności od wybra-
nej Modlitwy eucharystycznej
wykonuje jeszcze jeden dodat-
kowy znak krzyża, ale wierni
nie powtarzają tego za nim, po-
nieważ tylko on w tym miejscu

powinien to robić. Błogosławieństwo ma
nas poprowadzić do tego, by Msza nie
skończyła się wraz ze zrobieniem znaku
krzyża, ale by weszła w naszą codzien-
ność. To, co wydarzyło się nam sakra-
mentalnie, ma przełożyć się na nasze
życie, by Eucharystia trwała dalej.

W praktyce oznacza to, że nasze życie
ma być nieustannym dziękczynieniem
względem Pana Boga, składaniem Mu
ofiary, a także trwaniem w jedności z Nim
oraz z innymi ludźmi. Ma nam pomóc,
by wraz z końcem Eucharystii nie skoń-
czyła się nasza bliskość z Jezusem, ale
by rozszerzała się jak najdalej. Po bło-
gosławieństwie jest oczywiście procesja
wyjścia. Może być ona krótka lub długa,
w zależności od tego czy była to uroczy-
sta liturgia. Wiernych obowiązuje w tym
momencie jedna zasada: gdy procesja
przechodzi, wszyscy stoimy towarzysząc
temu wyjściu.

Po Mszy warto pozostać jeszcze chwi-
lę w kościele. Podobnie bowiem jak cen-
nym jest przyjście wcześniej do świąty-
ni, aby w modlitwie przygotować się
przez kilka minut do tego, co się wyda-
rzy, tak po skończonej Eucharystii rów-
nież dobrze jest zostawić sobie przestrzeń
na modlitwę – na podziękowanie Bogu
za ten czas i na prośbę o to, by On towa-
rzyszył nam w codziennym życiu.

Przeżywajmy owocnie Eucharystię!
J.Z.
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Rozpoczęły się przyjęcia do Wyższe-
go Śląskiego Seminarium Duchow-
nego, które potrwają do 27 sierpnia br.
Na stronie www.seminarium.katowi-
ce.pl znajdują się informacje dla kan-
dydatów i formularz umożliwiający
rejestrację i umówienie się na rozmo-
wę wstępną. Od kandydatów do semi-
narium wymagane są następujące do-
kumenty:
a) własnoręcznie napisane podanie z
motywacją swojej decyzji, skierowa-
ne do rektora WŚSD;
b) życiorys w formie opisowej,
uwzględniający zwłaszcza aspekt re-
ligijny;
c) odpis aktu urodzenia;
d) świadectwo chrztu („świeżej” daty,
z adnotacją na temat bierzmowania);
e) świadectwo moralności od własne-
go proboszcza;
f) opinia katechety (dla osób, które
ukończyły w tym roku katechezę w
szkole średniej);
g) świadectwo ukończenia szkoły
średniej (odpis lub kopia – oryginał do
wglądu);
h) zaświadczenie maturalne (odpis lub
kopia – oryginał do wglądu);
i) świadectwo ukończenie katechezy
w zakresie szkoły średniej;
j) zaświadczenie o niekaralności z
Krajowego Rejestru Karnego;
k) fotografia legitymacyjna.

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

Napompuj Irenę - pompa życia

"Wielkie rzeczy nie są niczym innym
jak zbiorem drobiazgów"
Irena ma 38 lat, w wieku 8 lat zdia-
gnozowano u niej cukrzycę typu l, a
więc cukrzyca Ireny w tym roku ob-
chodzi okrągłe 30 lat! W cukrzycy
typu I układ odpornościowy niszczy
komórki trzustki produkujące insuli-
nę. Cukrzyca nie jest jedyną chorobą
towarzyszącą Irenie. Dochodzą do
tego przewlekła niewydolność nerek,
nadciśnienie tętnicze i nadczynność
tarczycy. W ostatnim czasie doszło do
dużego pogorszenia zdrowia, spadki
cukru są coraz częstsze i groźniejsze.
Kocha ludzi i zwierzęta. Pomóżmy jej
teraz MY.  Zbieramy na pompę insuli-
nową z ciągłym monitoringiem glike-
mii MINIMEO TM780G, która popra-
wi codzienne funkcjonowanie, a w
przyszłości uchroni przed zniszcze-
niem przeszczepioną nerkę.
Koszt takiej pompy to około 21 450,00
zł do tego dochodzą miesięczne kosz-
ty oprzyrządowania. Dlatego zbiera-
my kwotę 35 000 zł po to aby móc
zakupić potrzebny sprzęt, a kwotę po-
zostałą przeznaczyć na leczenie.
Za każdą pomoc z całego serca Wam
dziękuję!

https://pomagam.pl/napompuj-irene
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              „Cud Bożego Ciała”
Czy deszcz pada rzęsisty,
czy żar z nieba miota
ze Świątyni wychodzi
parafialna wspólnota.
A wraz z nami idzie
Jezus Chrystus nasz Brat
i wskazuje nam dłonią jaki piękny jest
świat.
Więc idziemy z modlitwą
i ze śpiewem radosnym
chwalić Boga, co nas stworzył
i jest naszym Ojcem.
Wokół nas wysokie domy,
jak kamienny wielki las.
Czy gorące serca ludzkie
wyjdą, by powitać nas?
Cztery ołtarze jak świata strony
wskazują prawdę – Bóg jest nieskoń-
czony!
Nieskończona jest miłość
jaką nas obdarza
więc pochylmy głowy na Wielkość Oł-
tarza.
A kiedy Ci Kapłan
podaje Chleb Święty,
to uwierz w to Ciało,
w ten cud niepojęty.
I rękę do brata wyciągnij na znak,
że miłość i pokój
zagościły w nas.
A wtedy wspólnota będzie Bogu miła,
bo w sercach ludzkich
jest największa siła.
I gdy rok przeminie
tak jak z „bicza trzasł”,
to znów wyruszymy,
bo Chrystus jest w nas.
A drzwi naszych domów
otworzą się wraz,
by wpuścić Jezusa,
bo czas, to już czas.
Gdy kiedyś spojrzymy
w niebo jasne wrota,
to będzie w nich stała
z Tysiącleci wspólnota.

           Aleksandra Malicka-Maller

Życzenia z okazji Dnia Dziecka
Z okazji Międzynarodowego Dnia
Dziecka wszystkim Dzieciom – tym
najmniejszym  i tym już całkiem do-
rosłym – życzymy zdrowia szczęścia
i spełnienia  wszystkich dziecięcych
marzeń. Niech życie nie szczędzi Wam
dobrych zdarzeń, a każdy dzień prze-
pełnia radość i pozytywne doświad-
czenia. Niech Pan Bóg prowadzi was
przez całe dzieciństwo, wpiera was i
błogosławi. Niech obdarzy was dzie-
cięcą radością i miłością.
Niech uśmiech od ucha do ucha pro-
mienieje na Waszych twarzach i co
dzień spotykają Was nowe przygody
w gronie wspaniałych przyjaciół i ko-
chającej rodziny. Redakcja „Być Bliżej”

Migawki z ¿ycia naszej parafii

Nawiedzenie
Najœwiêtszej Maryi Panny

Święto to
jest obcho-
dzone 31
maja, mię-
dzy Zwiasto-
waniem Pań-
skim a Naro-
d z e n i e m
Jana Chrzci-

ciela. Nawiązuje ono do spotkania Ma-
ryi ze św. Elżbietą przed narodzeniem św.
Jana Chrzciciela. Maryja właśnie dowie-
działa się, że zostanie Matką Bożego
Syna, a tu dociera do niej kolejna wiado-
mość, że spełnia się pragnienie o macie-
rzyństwie jej dużo starszej krewnej – Elż-
biety. Nie namyślając się długo, posta-
nowiła udać się do niej, by być pomocną
w tym niełatwym dla kobiety czasie.

Rozmyślając nad tymi pięknymi tajem-
nicami w życiu Maryi uderza mnie to, z
jaką prostotą i zawierzeniem, Maryja to
wszystko przyjmuje i nie czeka, lecz dzia-
ła od razu. Właśnie całe jej życie stanęło
ona głowie. Mogłaby skupić się na so-
bie, swoim mężu Józefie i przygotowa-
niach do nowej roli - matki. Ona jednak
nie myśli o sobie. Wie, że Elżbieta jest w
podeszłym wieku i potrzebuje wsparcia,
zarówno duchowego jak i pomocy przy
codziennych czynnościach. Wie, że może
jej to ofiarować i udaje się z pośpiechem
do Ain KArim, gdzie pozostanie aż do
czasu rozwiązania.

Postawa Maryi może być dziś dla nas
przykładem, jak postępować w życiu. Jak
wybierać, co w danym momencie jest
najważniejsze, a co mniej ważne. Nie
skupiać się tylko na sobie, ale dawać sie-
bie innym. Zawierzać trudne sprawy
Bogu i działać, bo On wszystkim się zaj-
mie. Wówczas bardzo szybko zobaczy-
my, że ofiarowane dobro wróci do nas w
trójnasób, a my będziemy mogli poczuć
namiastkę nieba na ziemi!     A.D.
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16.05. - O godz.11.00 dzieci ze Szkoły
Podstawowej Nr 66 przystąpiły do I Ko-
munii Św. Otoczmy dzieci i ich rodziców
naszą modlitwą.

 18.05. - O godz.18.45 rozpoczęła się
modlitwa wieczorna oparta na modlitwie
spontanicznej - prośby, dziękczynienia i
uwielbienia. Spotkanie modlitewne za-
kończyło się apelem Maryjnym.

21.05. - O godz.18.00 została odprawio-
na Msza św. w intencji czcicieli Miłosier-
dzia Bożego. Podczs homilii rozważony
był temat: „Święta Hostia pozwala trwać
w miłości blisko Boga i przynosić owo-
ce na wieki”. Ks. Dawid zwrócił uwagę,
że Święta Hostia to sam Jezus Chrystus

Eucharystyczny, a Eucharystia to spotka-
nie nas - dzieci Bożych z naszym Ojcem
i Jego miłością. To właśnie podczas Eu-
charystii możemy oddać Jezusowi całe
nasze życie, wszystko to, z czym do Nie-
go przychodzimy. Ks. Dawid podkreślił,
że Eucharystia pozwala nam trwać w
miłości blisko Boga, a nawiązując do
Ewangelii z dnia(J 21, 15-19) podkreślił
również, że Jezus nie zważając na nasze
grzech, słabości, czy też niedoskonało-
ści zaprasza każdego do pójścia za Nim.
Dlatego nakarmieni Jego słowem i Cia-
łem powinniśmy z każdej Eucharystii
wyjść przemienieni i przynosić owoce na
wieki.

22.05. - O godz.17.30 rozpoczęło się
nabożeństwo do Św. Rity podczas które-
go ks. Proboszcz odczytał prośby i po-
dziękowania do Św. Rity, następnie od-
mówiona została litania do Św. Rity oraz
modlitwa do Św. Judy Tadeusza. Na za-
kończenie ks. Proboszcz pobłogosławił
róże oraz udzielił błogosławieństwa re-
likwiami Św. Rity.

Po Mszy św. wieczornej rozpoczęło się
czuwanie przed uroczystością Zesłania
Ducha Świętego prowadzone przez
wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym
oraz ks. Artura. Czuwanie przeplatane
było pieśniami, modlitwą spontaniczną
oraz cichą adoracją przed Najświętszym
Sakramentem. W czasie nabożeństwa
była możliwość skorzystania z Sakra-
mentu Pokuty i Pojednania oraz modli-
twy wstawienniczej. Czuwanie zakoń-
czyło się błogosławieństwem Najświęt-
szym Sakramentem oraz apelem Maryj-
nym.

22.05.- Zmarł Pan Zygmunt Kwiatkow-
ski - pierwszy Nadzwyczajny Szafarz Ko-
munii Świętej z naszej parafii. Polecaj-
my Miłosiernemu Bogu Jego duszę.
Dziękując Bogu za Jego posługę pamię-
tajmy o Nim w naszych modlitwach.

Bożena S.


