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Dzielę się myślami zawartymi w wybranych przemówieniach, kazaniach i konfe-
rencjach Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

„Uczmy się przebaczać”
Stając wobec Boga uznajemy, że umie-

my grzeszyć. Nie jestem w tym sam. Jest
wokół nas gromada ludzi grzeszących jak
ja, obciążonych słabością i winami. Dla-
tego najlepiej uczynimy, jak wołać bę-
dziemy do swego Ojca: „Odpuść nam…”

Pan Bóg chce nas zachęcić do łatwego
przebaczania i odpuszczania grzechów,
nie tylko wybranym, ale wszystkim. Nie
można stawiać sprawy tak, że: tobie prze-
baczę, ale z tamtym się nie pogodzę. Nasz
pokój i wewnętrzna swoboda zależy od
tego, czy odpuścimy wszystkim bez wy-
jątku. Wtedy dopiero człowiek napraw-
dę się wyzwala. Ileż my, w naszym prze-
konaniu, mamy innym do odpuszczenia!
Niekoniecznie tym, którzy zrobili coś
złego, raczej tym, którzy czegoś nie uczy-
nili. Może zapomnieli uśmiechnąć się do
nas i życzliwie zagadnąć? Może nie usu-
nęli się z drogi lub nie usłużyli jakimś
drobiazgiem? Człowiek łatwiej przeba-
cza wielkie przekręty niż drobne rzeczy.
W przebaczaniu wielkiej winy jesteśmy
wspaniałomyślni. Tymczasem najczęściej
chodzi o drobiazgi, o małostki codzien-
nego życia, ukłucia wzrokiem czy koń-
cem języka.

Z tego wszystkiego wyrastają problemy
i kompleksy, męki i udręki. Człowiek tra-
ci czas i zabiera go innym, ponieważ
wszyscy muszą wysłuchiwać jego jęków,
żalów i bólów bez końca. Często dzieje
się to w świecie ludzi idealnych, którzy
nie mogą znieść najdrobniejszej niedo-
skonałości, nawet pyłku w oku brata swe-

go. Umiemy wyliczyć błędy innych wo-
bec nas, ale własnych win wobec innych
w ogóle nie widzimy. Jeżeli wszyscy będą
wyciągali pięści, ktoś musi je cofnąć i
wyciągnąć ramiona z miłości do braci.

Człowiek, który nie lubi i nie umie prze-
baczać, jest największym wrogiem same-
go siebie. Sam siebie zadręcza. Dlatego
w naszym własnym interesie leży łatwo,
szybko, pogodnie i radośnie przebaczać,
abyśmy mogli odetchnąć. Często tego do-
świadczamy, gdy dochodzi do tak zwa-
nego przeproszenia. Wiemy jaką ulgę to
nam przynosi, gdy przy konfesjonale
usłyszymy odpuszczenie naszych win
przez Boga. Konfesjonał jest miejscem
ogromnego wyzwolenia, zdjęcia ciężaru.
Powiedzenie: „Idź w pokoju” – jest rze-
czywiście darem pokoju.

Gromada grzeszników staje wobec
Ojca: „Któż z was jest bez grzechu?” Do-
praszamy się: „Odpuść, jako i my od-
puszczamy!” Aby jak najprędzej uzyskać
to odpuszczenie dla siebie, trzeba łatwo
i natychmiast likwidować trudności.

Maria
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Na budowę cmentarza: PKO - 74 1020 2313 0000 3102 0189 6703
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  8.Dzieci i młodzież zapraszamy na Mszę św. na zakończenia roku szkolnego, którą
odprawimy w czwartek (24.06) o godz. 18.00.

  9.W piątek, o godz. 17.30 odprawimy nabożeństwo Via lucis, czyli Drogi Światła.
Na nabożeństwo prosimy przynieść świece z okapnikiem.

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

11. Dorosłych zapraszamy do Sakramentu Pokuty i Pojednania codziennie pół
godziny przed Mszą św. zaś w czwartki i soboty od godz. 17.00 - 18.00.

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

13.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.

14.Z wielką radością informujemy, że w naszym kościele można zapełnić 50%miejsc a
od soboty (26.06) aż 75% miejsc. Limity nie obowiązują dla osób zaszczepionych.
Pamiętajmy jednak o dystansie społecznym, maseczkach i dezynfekcji rąk. Prosimy
parafian o zrozumienie, odpowiedzialność za siebie i pomoc w zachowaniu wszyst-
kich obostrzeń. Wyznaczyliśmy  w naszym kościele górnym oznaczone miejsce, przy
ekranie z pieśniami, w którym można przyjąć Komunię do ust. W pozostałych miej-
scach księża udzielają Komunii Św. na rękę.

15.Od dzisiejszej niedzieli - 20 czerwca zostają zniesione dyspensy od uczest-
nictwa w niedzielnej Mszy Świętej oraz w święta nakazane.

16.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”.
Każdy może wspomóc parafię przez złożenie dobrowolnej ofiary za pośrednictwem
systemu wpłat internetowych znajdującej się na stronie internetowej. Bóg zapłać za
przekazanie darowizn!

17.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   (21 -27 CZERWIEC 2021)
Msze św. online: w niedziele i w tygodniu

PONIEDZIAŁEK (21.06.2021 r.) - Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zak.
  7.00 1/za + męża Waldemara Herich w 26 r. śm. oraz ++ z rodziny: Herich i Piekarski

2/za + Marię Erenfeld (od siostry Zofii)
  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + męża i ojca Emila Kleszcza w 16 r. śm., ++ rodziców, ++ z rodzin: Prusko,

Kraut, Seweryn oraz ++ szwagierkę Teresę i męża Jerzego Zimolongów
2/za + Joannę Baranowską we wspomnienie urodzin
3/za + Stefana Pławeckiego (od Moniki i Mariusza z dziećmi)

WTOREK (22.06.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/do Trójcy Przenajświętszej za wstawiennictwem Niepokalanego Serca NMP

w intencji Aleksandra z ok. ur., dziękując za dotychczasowe łaski z prośbą
o dalsze oraz o Boże błog. dla niego, rodziny i przyjaciół

2/za ++ Annę, Jana, Marię, Dorotę i Stanisława z prośbą o dar życia wiecznego
  7.30 - Różaniec
18.00 1/w intencji czcicieli św. Rity

2/w intencji Rity, z prośbą o zdrowie
3/za ++ Władysławę i Zygmunta Brzezinka, ++ z rodziny oraz ++ Helenę

i Romana Trafny
18.45 - Nabożeństwo do św. Rity
ŚRODA (23.06.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + męża i ojca Włodzimierza, ++ dziadków: Annę i Michała, Marię i Bazylego

2/za + Mirosława Suszek (od rodziny Krupów)
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za ++ rodziców: Alojzę i Jana Chorąży, + brata Stanisława i wszystkich ++ z rodziny

2/za ++ syna Krzysztofa, męża Franciszka, mamę Juliannę, brata Jana,
++ ciocie: Bronisławę i Leokadię oraz ++ kuzynki: Krystynę i Helenę

3/za + Stefana Pławeckiego (od rodziny Krzyściaków)
CZWARTEK (24.06.2021 r.) - UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA
  7.00 - za + męża Jana, ++ rodziców: Janinę i Stanisława, ++ teściów: Zofię i Sta-

nisława, ++ braci: Andrzeja i Józefa oraz + babcię Marię
  7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/w intencji dzieci i młodzieży na zakończenie roku szkolnego

2/w intencji członków Żywego Różańca oraz Apostolstwa Dobrej śmierci
3/za + brata Jana w 1 r. śm., + jego żonę Annę w 16 r. śm., ++ rodziców: Julię

i Władysława, z prośbą o życie wieczne
4/w intencji Jana Mikosa z ok. imienin, z podziękowaniem za otrzymane łaski,

z prośbą o zdrowie Boże błog. i opiekę Matki Bożej
PIĄTEK (25.06.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + Janinę Rytyść (od przyjaciółki)

2/za + Stanisławę Szafrańską z prośbą o dar nieba
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo Drogi Światła
18.00 1/za + Jacentego Jędrusika w 8 r. śm. oraz ++ z rodziny: Jędrusik i Kściuczyk

2/za ++ rodziców: Jana i Filomenę Hańderków, ++ braci: Stanisława i Józefa
z żonami Karoliną i Marią oraz + szwagra Juliana

3/w intencji Janiny i Wernera Urbanek z ok. 50 l.śl., z podziękowaniem Bogu i MB za
dotychczasowe łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże dla jubilatów i całej rodziny

SOBOTA (26.06.2021 r.) - Dzień powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/w intencji ofiarodawców i budowniczych naszego kościoła i w int. ks. P. Furczyka

2/w intencji Anety i Wojciecha z ok. 17 r. śl. z podziękowaniem za dotychcza-
sowe łaski z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MB i dary Ducha św.

3/za + żonę Krystynę Ciongwa, ++ rodziców: Jerzego i Teodorę Ciongwa,
+ szwagra Harego oraz ++ z rodziny

17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za + męża Konrada i ++ rodziców z obu stron

2/za + męża Piotra ++ rodziców: Elżbietę i Czesława Gajewskich, ++ teściów: Fran-
ciszkę i Władysława Motyl, + synową Cecylię, ++ szwagrów: Piotra i Mariana

NIEDZIELA (27.06.2021 r.) - XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
  7.30 - do Miłosierdzia Bożego za ++ Marię i Jana Strzelczyków, + Stanisława

Jaworskiego, ++ Jadwigę i Henryka Stanisławowskich oraz ++ z rodziny
  9.30 - w intencji Anity i Witolda w 29 r. śl., z podzięk. Bogu za otrzymane łaski, z prośbą o

B.błog., zdrowie, opiekę MB Uzdr. Chor. dla nich oraz synów: Pawła i Adama (TD)
11.00 - w intencji Marii Opara z ok. 70 r. ur., dziękując za dotychczasowe łaski, z prośbą o

dalszą Bożą opiekę i dar zdrowia oraz Boże błog. dla solenizantki, dzieci, wnuków
i prawnuczki

12.30 - w intencji Anny i Marka z ok. kol. r. śl., z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o Boże błog. dla nich oraz syna Pawła

16.30 - Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
17.00 - do Opatrzności Bożej w intencji Reginy i Tadeusza z ok. 24 r. śl., z podzięk. za

otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i dalsze Boże błog. dla nich, rodziny i przyjaciół
20.00 - za + syna Rafała Kolasińskiego i ++ kuzynów: Dariusza i Przemysława Kulawików

Codziennie Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  (20 czerwca 2021)
  1.W niedziele  o godz. 16.30 zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe do NSPJ.
  2.Wszystkie Msze św. - online z naszego kościoła znajdziemy na stronie inter-

netowej i facebooku: https://www.youtube.com/c/ParafiaTD
  3.Bóg zapłać za wszystkie ofiary materialne składane dzisiaj na utrzymanie na-

szego kościoła i parafii. W przyszłą niedzielę (27.06) Kolekta będzie przezna-
czona na budowę naszego cmentarza parafialnego

  4.We wtorek  (22.06) o godz. 18.00 odprawimy Mszę św. w intencji czcicieli św. Rity,
patronki spraw beznadziejnych. Po Eucharystii, o godz. 18.45 nabożeństwo do św. Rity
połączone z obrzędem poświęcenia róż. Do skrzynki przy kaplicy św. Barbary można
składać kartki z wypisanymi prośbami i podziękowaniami, które będą odczytane w czasie
nabożeństwa. Po nabożeństwie udzielimy błogosławieństwo relikwiami św. Rity.

  6.W czwartek (24.06), o godz. 18.00 odprawimy Mszę św. w intencji członków
Żywego Różańca oraz Apostolstwa Dobrej Śmierci. Po Mszy św. w kościele
odbędzie się spotkanie Żywego Różańca i Apostolstwa.

  7.W czwartek (24.06) po Mszy wieczornej odbędzie się spotkanie dla katechetek.
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Uroczystoœæ Narodzenia œw. Jana Chrzciciela
Św. Jan Chrzci-

ciel był elemen-
tem zbawczego
planu Boga. Pan
Jezus powiedział
o nim: „On jest
tym, o którym
napisano: Oto Ja
wysyłam, mego
posłańca przed
Tobą, aby przy-
gotował Twoją
drogę przed
Tobą. Zapew-

niam was: Nie ma większego człowieka
od Jana Chrzciciela, a jednak najmniej-
szy w królestwie niebieskim jest od nie-
go większy” (Mt 11,10-11).

Narodzenie św. Jana Chrzciciela zosta-
ło zwiastowane Zachariaszowi przez ar-
chanioła Gabriela, który zapowiedział, że
już w łonie matki zostanie on napełnio-
ny Duchem Świętym. Wskazane przez
archanioła imię – JAN – oznaczało „Bóg
jest łaskawy” lub inaczej „Dar od Boga”.

Święty Jan urodził się pół roku wcze-
śniej niż Pan Jezus w małym miastecz-
ku, w pobliżu Jerozolimy. Wiódł samot-
ne życie pustelnicze. Kiedy miał około
30 lat, zaczął występować publicznie i
nauczać. Głosił konieczność nawrócenia
i pokuty oraz powrotu do życia zgodne-
go z nakazami religii; zapowiadał bliskie
przyjście Królestwa Niebieskiego (por.
Mt 3, 4). Wielkie tłumy ludzi słuchały
jego grzmiących kazań i przyjmowały z
jego rąk chrzest. Był bardzo popularny,
miał grono swoich uczniów. Garnęli się
do niego ludzie z Jerozolimy, Judei oraz
okolic nad Jordanem.

Swoją działalnością św. Jan naraził się
starszyźnie żydowskiej i królowi Hero-
dowi Antypasowi oraz jego żonie Hero-
diadzie, również, dlatego, że publicznie
zarzucał królowi niemoralne życie. Zo-
stał uwięziony, a następnie pozbawiony

życia (Salome poprosiła o głowę Jana
Chrzciciela w nagrodę za piękny taniec).
Oddał życie, broniąc do końca swoich
przekonań.

Bardzo pięknie pisał o swoim świętym
patronie ks. Jan Twardowski.

Mój Patron
O Świętym Janie Chrzcicielu wiemy

dużo i mało. Nie wiemy, co działo się z
nim w czasie długiego pobytu na pusty-
ni. Wiemy natomiast, że chciał przygo-
tować grzeszników na spotkanie z Pa-
nem.

Święty Jan Chrzciciel od początku do
końca nie jest taki, jakiego chcielibyśmy
widzieć. Wskazał Jezusa ręką, ale za Nim
nie poszedł. Dlaczego pozostał na pusty-
ni? Pierwsza zagadka Jana Chrzciciela.
Gdybyśmy sami go wymyślili, na pewno
podalibyśmy, że Jan Chrzciciel wskazał
na Jezusa, po czym poszedł za Nim i zo-
stał Jego uczniem.

Jan Chrzciciel chyba zwątpił, bo Ewan-
gelia mówi, że kiedy siedział w więzie-
niu Heroda, posłał swoich uczniów, by
jednak upewnili się, czy Jezus jest obie-
canym Mesjaszem. Niektórzy tłumaczą,
że Święty Jan chciał upewnić swoich
wątpiących uczniów. Jednak można przy-
puszczać, że się załamał.

Gdybyśmy sami wymyślili Jana Chrzci-
ciela, nie pogodzilibyśmy się z jego
śmiercią ani z tym, co stało się z jego
głową po śmierci, kiedy to na balu obno-
szono ją na półmisku, jako nagrodę dla
baletnicy fikającej nogami.

Święty Jan Chrzciciel jest niezwykłym
świętym. Wymyślił go sam Bóg, nie lu-
dzie. Mamy pewne szablony świętych.
Malujemy ich podobnie i myślimy o nich
według naszego wizerunku, ale Pan Bóg
jest niepowtarzalny w sztuce stwarzania
swoich świętych. Jan Chrzciciel — świę-
ty niezwykły ze swoim urodzeniem, za-
gadką życia na pustyni, ascezą, wielkimi
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Wspólnota Wykładowców i Studen-
tów Wydziału Teologicznego Uni-
wersytetu Śląskiego serdecznie dzię-
kuje za ofiary materialne złożone na
działanie Wydziału. 1 czerwca rozpo-
częliśmy zapisy na studia z zakresu
teologii oraz nauk o rodzinie, dzienne
i zaoczne na rok akademicki 2021/
2022. Wydział Teologiczny UŚ planu-
je otwarcie kolejnej edycji Studiów
Podyplomowych Teologiczno-Kate-
chetycznych (SPTK) oraz Studiów Po-
dyplomowych Katechezy Przedszkol-
nej (SPKP). Słuchaczami studiów
mogą zostać nauczyciele wszystkich
przedmiotów szkolnych, posiadający
wykształcenie magisterskie wraz z
przygotowaniem pedagogicznym. Ab-
solwenci czterosemestralnych SPTK
uzyskają kwalifikacje do nauczania re-
ligii w liceach ogólnokształcących,
technikach, branżowych szkołach I i
II stopnia, szkołach podstawowych i
w przedszkolach (z wyjątkiem specjal-
nych) zaś absolwenci dwusemestral-
nych SPKP do nauczania religii w
przedszkolach (z wyjątkiem specjal-
nych). Studia zostaną uruchomione od
października 2021 roku.
Szczegółowe informacje można uzy-
skać na stronie Wydziału Teologicz-
nego UŚ: https://us.edu.pl/wydzial/
wtl/studia-podyplomowe.

Radość łączy się z nadzieją oraz pew-
nością, że Dobry Bóg jest obecny w
moim życiu i troszczy się o mnie. Zna
mnie po imieniu i wie najlepiej, czego
mi potrzeba. Radość zatem jest stanem,
nie natomiast przemijającym uczuciem.

Radość jest owocem Ducha Świętego
Owoc jest do jedzenia. Ludzie, wśród

których żyjemy i z którymi się spotyka-
my, są głodni miłości, radości, pokoju,
jak i innych cech owocu Ducha Święte-
go. Gdy więc zobaczą w naszym życiu
ten owoc, zapewne zapragną i oni współ-
pracować z Duchem Świętym i stawać
się nowymi ludźmi. Gdy czerpiemy z
owoców Ducha Świętego przyczyniamy
się do budowy wspólnoty: rodzinnej, są-
siedzkiej, parafialnej, narodowej. Kto
żyje prawdziwie owocami Ducha Świę-
tego, objawia w sposób widoczny swo-
im życiem kochające i pełne dobroci ob-
licze Ojca.

Święci są najlepszym przykładem dzia-
łania owoców Ducha Świętego. Matka
Teresa z Kalkuty często prosiła Boga, by
nikt po spotkaniu z nią nie odszedł za-
smucony. Najważniejszym owocem re-
lacji człowieka z Bogiem jest oczywiście
miłość, którą trzeba nam najpierw przyj-
mować od kochającego Boga, a potem
objawiać ją światu przez zwyczajną co-
dzienność.

W jaki sposób?
Podobno to uśmiech jest najprostszą

drogą do serca drugiego człowieka- tam,
gdzie pojawia się chrześcijanin świadon-
my, że mieszka w Nim Chrystus, wraz z
nim pojawia się prawdziwa radość oraz
pokój. Doświadczam bardzo często, że
radość płynąca z pewności, że Chrystus-
mój najlepszy Przyjaciel jest zawsze bli-
sko mnie, widoczna jest nie tylko na
mojej twarzy w postaci uśmiechu, ale tak-
że emanuje na tych, z którymi dane mi
jest się spotykać. Radość jest jak miłość-
kiedy się nią dzielisz, jedynie jej przyby-
wa.

Panie Jezu, prosimy Cię pomóż nam za-
wsze się radowować i miłować Ciebie
wdzięcznym sercem (także w bliźnich).

Agata
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słowami mówiącymi, by Jezus rósł, a on
się umniejszał, ze zwątpieniem, z dziwną,
straszliwie pokorną śmiercią.

Jest chyba patronem świętych zupełnie
nieoczekiwanych, których nie możemy
sobie wymyślić, bo przekraczają miarę
naszego ludzkiego widzenia świętych,
świętych największych, których mógł
stworzyć jedynie sam Bóg.

Dzień imienin jest dniem próżności so-
lenizanta, dlatego że wszyscy przypomi-
nają go sobie życzliwie, ale patron dnia
dwudziestego czwartego czerwca, Święty
Jan Chrzciciel, życzy wszystkim, by przy-
pominali sobie Pana Jezusa. Życzy tego
i solenizantom, i nie solenizantom, tego
dnia i każdego innego.

Jaka to radość mieć takiego wielkiego
świętego za patrona, jakiego mam ja.

ks. Jan Twardowski
(fragment książki „Kilka myśli o Św. Janie

Chrzcicielu”)

Eucharystia odkrywana
małymi krokami
– Intencje Mszalne
Prawo kanoniczne bardzo jasno mówi,

że zasadniczo ksiądz powinien odpra-
wiać Mszę Świętą w jednej intencji, któ-
ra została przez kogoś zamówiona. W
niektórych parafiach, szczególnie tych
liczących wielu wiernych przy jednocze-
śnie niewielkiej liczbie księży, przyjął się
zwyczaj odprawiania tak zwanych Mszy
zbiorowych. Inaczej parafianie musieli-
by czekać ponad rok na odprawienie
Eucharystii w swojej intencji. Oczywi-
ście, gdy ktoś wpisuje swoją intencję na
taką Mszę, to jest poinformowany, że to
nie będzie jedyna intencja mszalna od-
prawiania przez kapłana. Ofiarowywanie
Panu Bogu przez ręce kapłana sprawu-
jącego Eucharystię konkretnej sprawy,
sytuacji czy człowieka to bardzo piękna
praktyka. Jest to jeden z najpiękniejszych
prezentów jaki możemy komuś podaro-
wać. W naszej Parafii jest możliwość

zamówienia w Kancelarii intencji mszal-
nej, którą kapłan odprawi w czasie swo-
jego urlopu w lipcu lub sierpniu. Jeżeli
nie udało nam się zamówić Mszy z od-
powiednim wyprzedzeniem zawsze moż-
na skorzystać z tej możliwości. Przyjmo-
wanie indywidualnych intencji pokazuje
również, że konkretna sprawa jest waż-
na dla Pana Boga, wręcz jedyna, że każ-
dy człowiek oraz jego życie są dla na-
szego Ojca czymś wyjątkowym. Jedno-
cześnie nie można zamykać serca, pod-
dając się zawłaszczającemu myśleniu, że
tylko ja i moje sprawy są istotne na tej
modlitwie. Kiedy nie zamawiamy kon-
kretnej indywidualnej intencji, oczywi-
ście możemy polecać Bogu nasze proś-
by podczas Eucharystii, nawet jeśli jest
ich bardzo wiele. On je wszystkie z ra-
dością przyjmie i na pewno ucieszy się,
że chcemy do Niego przychodzić z na-
szymi sprawami. Gdy ktoś zamawiający
intencję przynosi jednocześnie ofiarę –
czy to pieniężną czy w jakiejkolwiek in-
nej postaci – w ten sposób wyraża swoje
oddanie Bogu. Ksiądz może przyjąć ofia-
rę, która będzie przeznaczona dla niego,
na jego utrzymanie. Przepisy kościelne
nie podają żadnych stawek za odprawia-
nie Mszy. Ofiara jest zupełnie dobrowol-
na. Według prawa kanonicznego ofiaro-
wanie Mszy Świętej w jakiejś intencji nie
może mieć żadnych związków z han-
dlem. Wierni mają prawo je składać i pro-
sić kapłana o odprawienie Mszy. Zada-
niem księdza jest składanie ofiar w imie-
niu wiernych – ludzie ponoszą ofiarę (fi-
nansową, czasową lub inną), a kapłan
przynosi ją Bogu. W ten sposób w ofiarę
Eucharystii włączana jest cała wspólno-
ta. Przeżywajmy owocnie Eucharystię!

J.Z.

Moja nadzieja w ¿yciu

Nadzieja jest dla mnie światełkiem w
ciemnym tunelu życiowych problemów.
Wiara w to, że pomimo wszelkich trud-
ności wszystko skończy się dobrze, do-
daje mi sił w najtrudniejszych momen-
tach mojego życia.

Człowiek jest jak mała łódka na wzbu-
rzonym oceanie życia i choćby nie wia-
domo jak się starał, nie jest w stanie kon-
trolować tego, co spotka go w przyszło-
ści. Jezus jest latarnią morską, która pro-
wadzi nas w odpowiednim kierunku. To
On dodaje mi sił, kiedy nie wiem co mnie
czeka. Ufam Mu, więc  jestem w stanie
przestać zamartwiać się i zamiast kom-
binować na własną rękę, zawierzyć  Mu
każdą sprawę i poprosić „Jezu Ty się tym
zajmij”.

Nie wyobrażam sobie życia bez wiary i
nadziei. Naprawdę współczuję ateistom,
którzy w najtrudniejszych momentach
życia są skazani tylko na siebie i na swo-
je ziemskie możliwości. Bóg potrafi
zmienić wszystko i z sytuacji, które wy-
dają się być najgorszym, co może nas
spotkać, wyciągnąć ogrom dobra.

Jeżeli ukrzyżowanie Jezusa - tak okrut-
ne i niesprawiedliwe, stało się bramą do
zbawienia dla wszystkich ludzi, to nie ma
rzeczy niemożliwych! Gdy dzieje się coś
złego staram się myśleć, że jest w tym
jakiś głęboki sens i że mój Ojciec w Nie-
bie wcale o mnie nie zapomniał, wręcz
przeciwnie - czuwa nade mną i przy-
gotował dla mnie coś wyjątkowego.

Agnieszka K.

Migawki z ¿ycia naszej parafii

07.06. - O godz.18.45 odbyło się spo-
tkanie Diakonii Liturgicznej. Ks. Pro-
boszcz zwrócił uwagę na poprawność
czytań oraz śpiewania psalmów. Popro-
sił również, aby osoby zaangażowane w
okresie wakacyjnym  brały czynny udział
w liturgii.

08.06. - O godz.18.45 rozpoczęła się
modlitwa uwielbienia. Tym razem ks.
Dawid zaproponował modlitwę w ciszy
„Czas dla Pana ukrytego w Najświętszym
Sakramencie” .

09.06. - O godz.18.45 rozpoczęło się
nabożeństwo do Matki Bożej Uzdrowie-
nia Chorych.. Nabożeństwo zakończyło
się błogosławieństwem lourdzkim oraz
odśpiewaniem Apelu Maryjnego.

11.06. - O godz.18.00 została odprawio-
na Msza św. w intencji ks. Marka Wa-
chowiaka obchodzącego swoje urodziny
i 35 lat święceń kapłańskich. Dziękując
Bogu za dar sakramentu oraz posługi w
naszej parafii pamiętajmy o nim w na-
szych modlitwach

12.06. - O godz.18.45 rozpoczęło się
nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej,
które zakończyło się Apelem Maryjnym.

Bożena S.

Dzieliæ siê radoœci¹....

„Radujcie się zawsze w Panu! Jeszcze
raz mówię: radujcie się! Niech wasza
łagodność będzie znana wszystkim lu-
dziom. Pan jest blisko. O nic się nie mar-
twcie, lecz we wszystkim przedstawiaj-
cie wasze prośby Bogu, modląc się i bła-
gając z dziękczynieniem"./ Flp 4,4-12/

Na tym właśnie polega cała tajemnica
prawdziwej radości: Radować mamy się
zawsze, niezależnie od okoliczności.
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