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W jakiej wspólnocie chcę być ?
W naszej parafii funkcjonuje wiele

wspólnot parafialnych. Każda z nich
ma swoje przesłanie i charakter.
Wspólnoty te aby dobrze spełniały swoją
misję potrzebują stałego rozwoju i otwar-
cia na nowych członków i nowe propo-
zycje.

Nasza wiara jest wiarą wspólnotową. To
nie odosobnieni ludzie, którzy działają po
swojemu. Wspólnie tworzymy Kościół.

Jesteśmy częścią wierzącej wspólnoty.
Każdy z nas był przez tę wspólnotę kar-
miony, aby wzrastać w wierze i od każ-
dego z nas oczekuje się, byśmy naszą
wiarą i talentami przyczyniali się do dal-
szego wzrostu i rozwoju wspólnoty.

Święty Paweł nazywa wspólnotę chrze-
ścijańską ciałem, które ma wiele człon-
ków, z których wszystkie są ważne dla
dobra całości. "Nie może więc oko po-
wiedzieć ręce: «Nie jesteś mi potrzebna»,
albo głowa nogom: «Nie potrzebuję
was»". (1 Kor 12, 21, zobacz cały roz-
dział 12, jak również Rz 12, 3-8).

Nasza wspólnota obfituje w następu-
jące grupy:

• Apostolstwo Dobrej Śmierci
• Bractwo Adoracji
• Chór „Dei Patris”
• Diakonia Liturgiczna
• Diakonia Porządkowa
• Diakonia Słowa
• Duszpasterstwo Małżeństw
• Grupa Górników
• Klub Intligencji Katolickiekj
• Kościół Domowy

• Mężczyźni św. Józefa
• Ministranci
• Nadzwyczajni Szafarz
• Młodzież Oazowa
• Odnowa w Duchu Św.
• Posługa Kolektowania
• Rodzice kapłanów i sióstr zakonnych
• Zespół charytatywny
• Żywy Różaniec.

Zachęcamy członków powyższych
wspólnot do przedstawienia swoich grup.
Dlaczego jestem w tej grupie, co mogę
dla niej zrobić i w jaki sposób się zaan-
gażować w jej funkcjonowanie.

Dlaczego Jesteś w  tej małej wspólno-
cie ??? Jakimi krótkimi słowami okre-
ślisz swoją wspólnotę…???

Nie wystarczy być we wspólnocie trze-
ba jeszcze dzielić się jej darami i owoca-
mi …Trzeba iść, głosić, świadczyć…

Redakcja „Być Bliżej”

rystii spotkanie Bractwa Adoracji w salce nr 1. Po Mszy św. wieczornej odbędzie się
w kaplicy św. Józefa spotkanie Nadzwyczajnych Szafarzy Kom. św.

  8.W piątek o godz. 16.30 zapraszamy wszystkie dzieci na Mszę św. na rozpoczęcie
Nowego Roku Szkolnego, którą odprawimy w intencji dzieci obchodzących I rocz-
nicę Komunii św. W czasie Mszy św. poświęcimy nowe tornistry i podręczniki szkol-
ne. Wcześniej o godz. 16.00 spowiedź św. dla dzieci. Wieczorem, o godz. 17.30 odpra-
wimy nabożeństwo do Serca Pana Jezusa. Zaś o godz. 18.00 zapraszamy na Mszę
św. pierwszopiątkową sprawowaną do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin. Ko-
lekta zbierana w czasie Mszy św.będzie przeznaczona na biedne rodziny.

  9.Młodzież, zapraszamy na Mszą św. na rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego
w piątek o godz. 18.00.

10.Młodzież zapraszamy na spotkanie formacyjne w ramach ruchu „Światło-Życie”
w piątki o godz. 18.00.

11. 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.

12.W sobotę (4.09) 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 salki nr 2.

13.Po wakacyjnej przerwie zapraszamy do czytania naszej gazetki parafialnej „Być
bliżej”. Osoby, które pragną redagować naszą gazetkę parafialną zapraszamy na
spotkanie Diakonii Słowa w piątek (3.09) po Mszy św. wieczornej.

14.W przyszłą niedzielę (5.09) wspólnota na Tysiącleciu Górnym obchodzi Odpust Parafial-
ny ku czci MB Piekarskiej. Suma Odpustowa o godz. 12.00, Nieszpory o godz. 17.45.

15. W niedzielę (5.09) po Mszy św. o godz. 11.00 zostanie udzielone specjalne błogosła
wieństwo dla matek oczekujących potomstwa. Również w inne dni istnieje możliwość
takiego błogosławieństwa po uprzednim poinformowaniu kapłana.

16.Dorosłych zapraszamy do Sakramentu Pokuty i Pojednania codziennie pół godziny
przed Mszą św.  (w czwartki i soboty zawsze od 17.00-18.00). Kapłani nie będą spowia-
dać po rozpoczęciu Mszy św. W razie konieczności ksiądz będzie do dyspozycji po Mszy
św. Osoby słabo słyszące będą mogły skorzystać z zamykanego konfesjonału, który znaj-
duje się przy kaplicy św. Antoniego. Chęć odbycia takiej spowiedzi prosimy zgłaszać
kapłanowi, który spowiada obok. W konfesjonale tym spowiadamy również na siedząco.

17.Informujemy, że w naszym kościele można zapełnić 75% miejsc. Limity nie obowią-
zują dla osób zaszczepionych. Pamiętajmy jednak o dystansie społecznym, masecz-
kach i dezynfekcji rąk. Prosimy parafian o zrozumienie, odpowiedzialność za siebie
i pomoc w zachowaniu wszystkich obostrzeń. Wyznaczyliśmy  w naszym kościele
górnym oznaczone miejsce, przy ekranie z pieśniami w którym można przyjąć Ko-
munię do ust. W pozostałych miejscach księża udzielają Komunii Św. na rękę.

18.Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej do Parafian. Apelujemy o przekazywa-
nie finansowego wsparcia poprzez wpłaty bezpośrednio na  konto parafii.  Nr
konta Parafii Podwyższenia 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 pośred-
nictwem systemu wpłat internetowych znajdującej się na stronie interneto-
wej. Bóg zapłać za przekazanie darowizn!

19.Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Szczególne podzięko-
wania dla Diakonii Porządkowej oraz wszystkich osób, które sprzątały kościół. W sobotę
o godz.7.30 zapraszamy wszystkich chętnych do sprzątania naszego kościoła.



PORZĄDEK NABOŻEŃSTW   (30 SIERPIEŃ - 05  WRZESIEŃ 2021)
Msze św. online: w niedziele i w tygodniu

PONIEDZIAŁEK (30.08.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + Mariana Benesiewicza w kol. r. śm. (od córki Bożeny z rodziną)

2/za + Marcina Jaworskiego
  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + Zofię Czenczek z prośbą o radość nieba

2/za + ojca Edwarda oraz ++ jego współpracowników i dobroczyńców
WTOREK (31.08.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + męża i ojca Alfreda Komorek w 20 r. śm. oraz ++ rodziców z obu stron,

z prośbą o radość życia wiecznego
2/za ++ rodziców: Zofię i Jana Olko oraz ++ dziadków z obu stron

  7.30 - Różaniec
18.00 1/za zmarłych w sierpniu:

2/za + ojca Stefana Gąszczak we wspomnienie urodzin
3/o łaskę wiary, dary Ducha św. oraz zdrowie dla brata Czesława

ŚRODA (01.09.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za ++ rodziców: Irenę i Kazimierza Skrobisz, Stefanię i Stefana Orzeł

oraz wszystkich ++ z rodziny z obu stron
2/w intencji przyjaciół i nieprzyjaciół oraz dobroczyńców

  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za + ojca Feliksa w kol. r. śm., ++ matkę Elżbietę i siostrę Marię, ++ krew-

nych i dusze w czyśćcu  cierpiące
2/w intencji Jadwigi z ok. kol. r. ur., z podziękowaniem za otrzymane łaski,

prosząc o błog. Boże, zdrowie, dary Ducha św. i opiekę Maryi na dalsze lata
dla niej, rodziny i przyjaciół

3/w intencji Krzysztofy w 80 r.ur., dziękując Bogu za dar wiary i szczęśliwe-
go życia, prosząc o dalszą opiekę dla niej i jej rodziny

CZWARTEK (02.09.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + Stefanię Soćko we wspomnienie imienin

2/za + Alicję Góralczyk (od brata Janusza z rodziną)
  7.30 - Różaniec
  7.30 - 18.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu
17.30 - Nabożeństwo w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych
18.00 1/o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii

2/w intencji służby liturgicznej i Bractwa Adoracji oraz ich rodzin
3/za ++ rodziców i dziadków: Bohdana i Helenę Marców

PIĄTEK (03.09.2021 r.) - Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, pap. i dK. 
  7.00 - za + matkę Stefanię w 19 r. śm., + ojca Stanisława we wspom. ur. oraz ++ ich

rodz., rodzeństwo, krewnych i dusze w czyśćcu cierpiące, z prośbą o radość nieba
  7.30 - Różaniec
14.00 - Ślub konkordatowy: Rogala Paweł  - Niechaj Klaudia
16.30 - Msza św. dla dzieci na rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego: w intencji

dzieci obchodzących I rocznicę Komunii św.
17.30 - Nabożeństwo do NSPJ  
18.00 1/do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin

2/za + Józefa Błaszkiewicza
3/w intencji młodzieży na rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego

SOBOTA (04.09.2021 r.) - Dzień powszedni
  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
14.30 - Ślub konkordatowy: Guzik Marek  - Sławińska Natalia
16.00 - Msza św. Chrztów: Okoń Maja, Kołowicz Monika, Biegun Adam, Ko-

ściński Albert, oraz w I rocz. sakr. Chrztu: Zarychta Paulina
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za + siostrę Jadwigę w kol. r. śm., z prośbą o radość nieba

2/w intencji Pauliny Sznapka z ok. 18 r. ur., dziękując za dotychczasowe łaski
z prośbą o Bożą opiekę i błog. oraz dary Ducha św.

NIEDZIELA (05.09.2021 r.) - XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
  7.30 - za + męża Mieczysława i ++ rodz. z obu stron z prośbą o radość życia wiecznego
  9.30 - w intencji Ireny z ok. kol. r. ur., z podzięk. za wszelkie otrzymane łaski

z prośbą o dalsze błog. Boże, zdrowie, opiekę Matki Bożej i dary Ducha św.
11.00 - w intencji Beaty i Janusza Macherskich w 30 r. śl., z podzięk. za otrzymane łaski,

z prośbą o zdrowie, wzajemną miłość i Boże błog. dla całej rodziny (Te Deum)
Błogosławieństwo dla matek oczekujących potomstwa

12.30 - z podzięk. za otrzymane łaski i błog., z prośbą o światło Ducha św. we wszystkich
decyzjach oraz nieustającą opiekę Matki Bożej dla Mateusza z ok. urodzin

17.00 - za + Bernarda Chudzińskiego z prośbą o dar nieba (od żony i córek z rodzinami)
20.00 - za + męża Henryka Szymika w 3 r. śm., + mamę Janinę Wojtynek i + jej męża Pawła

Codziennie Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   (29 sierpnia 2021)
  1.Wszystkie Msze św. - online z naszego kościoła znajdziemy na stronie inter-

netowej i facebooku: https://www.youtube.com/c/ParafiaTD.
  2.Dekretem ks. Arcybiskupa zostali powołani do naszej parafii jako wikarzy:

Ks. dr Dawid SZPEK i Ks. Piotr Lewandowski. Życzymy im wiele radości ze
służby w naszej wspólnocie.

  3.Bóg zapłać za wszystkie ofiary materialne składane na utrzymanie naszego ko-
ścioła i parafii. W przyszłą niedzielę (5.09) kolekta na potrzeby Archidiecezji.

  4.Od wtorku (31.08) Kancelaria Parafialna będzie czynna jak w ciągu całego roku.
  5.W środę - 1 września - o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie duszpasterskie

dla katechetów i katechetek.
  6.W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.
  7.W czwartek przez cały dzień będzie wystawiony Najświętszy Sakrament. O godz.

17.30 odprawimy nabożeństwo w intencji nowych powołań kapłańskich i zakon-
nych z naszej parafii. O godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św. w intencji nowych powo-
łań oraz służby liturgicznej: lektorów, ministrantów, szafarzy, zakrystianów, organistów
i panów pełniących posługę kolektowania i Bractwa Adoracji oraz ich rodzin. Po Eucha-

2 7



O Adoracji słów kilka...

Czym tak
naprawdę jest

ADORACJA
NAJŚWIĘTSZEGO
SAKRAMENTU?

Spróbujmy się dziś nad tym zastanowić,
odpowiadając na to pytanie słowa mi Pa-
pieża Polaka - Świętego Jana Pawła II
oraz Ojca Świętego Franciszka.

Papież Jan Paweł II w swojej Encykli-
ce o Eucharystii pisze:

Wielu świętych dało przykład tej prak-
tyki, wielokrotnie chwalonej i zalecanej
przez Magisterium.

W sposób szczególny wyróżniał się w
tym św. Alfons Maria Liguori, który
pisał: «Wśród różnych praktyk poboż-
nych adoracja Jezusa sakramentalne-
go jest pierwsza po sakramentach, naj-
bardziej miła Bogu i najbardziej poży-
teczna dla nas». Eucharystia jest nie-
ocenionym skarbem: nie tylko jej spra-
wowanie, lecz także jej adoracja poza
Mszą św. pozwala zaczerpnąć z samego
źródła łaski. Wspólnota chrześcijańska,
która chce doskonalej kontemplować
oblicze Chrystusa (…), nie może zanie-
dbać pogłębiania tego aspektu kultu
eucharystycznego, w którym znajdują
przedłużenie i mnożą się owoce komu-
nii z Ciałem i Krwią Pana.
(ENCYKLIKA ECCLESIA DE EUCHARISTIA nr 25).

Papież podkreśla więc, że Adoracja
praktyką najbardziej miłą Bogu i jedno-
cześnie najbardziej pożyteczną dla nas.

Dlaczego?  Ponieważ ADORACJA jest
niczym innym, jak spotkaniem z Miło-
ścią samą. Z Tym, który do końca umiło-
wał mnie i Ciebie, z Tym, który zawsze
wierzy w ciebie bardziej , niż Ty wierzysz
sam w siebie...

Papież pisze dalej:
Pięknie jest zatrzymać się z Nim i jak

umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego
piersi (por. J 13, 25), poczuć dotknięcie
nieskończoną miłością Jego Serca. Je-
żeli chrześcijaństwo ma się wyróżniać

w naszych czasach przede wszystkim
«sztuką modlitwy», jak nie odczuwać od-
nowionej potrzeby dłuższego zatrzyma-
nia się przed Chrystusem obecnym w
Najświętszym Sakramencie na ducho-
wej rozmowie, na cichej adoracji w po-
stawie pełnej miłości? (EE 25).

Nikt zatem nie zna Ciebie bardziej niż
On tylko…. Czy spędzisz z Nim czas, by
mógł Ciebie sam o tym przekonać?

 Ojciec Święty Franciszek w równie
przepiękny i bardzo prosty sposób opi-
suje, czym jest Adoracja:

 Adorować znaczy spotykać Jezusa bez
listy próśb, ale z jedyną prośbą – aby z
Nim przebywać.

To odkrycie, że radość i pokój rosną
wraz z uwielbieniem i dziękczynieniem.
Kiedy adorujemy, pozwalamy Jezusowi
nas uleczyć i zmieniać. Adorując daje-
my Panu możliwość przemienienia nas
Jego miłością, rozjaśnienia naszych
ciemności, dania nam sił w słabości i
odwagi w trudnych doświadczeniach.
Adorować, to znaczy docierać do tego,
co najistotniejsze: to sposób na odzwy-
czajenie się od wielu rzeczy bezużytecz-
nych, od uzależnień, które znieczulają
serce i zamraczają umysł. Adorując
uczymy się bowiem odrzucania tego,
czego nie należy czcić: bożka pieniędzy,
bożka konsumpcji, bożka przyjemności,
bożka sukcesu, naszego ego ustanowio-
nego bożkiem. Adorować, to czynić sie-
bie małym w obliczu Najwyższego, aby
przed Nim odkrywać, że wspaniałość
życia nie polega na posiadaniu, ale na
miłowaniu.

Podsumowując, dzięki Adoracji Naj-
świętszego Sakramentu możemy po pro-
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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

3. Jadąc samochodem musimy prze-
strzegać znaki drogowe, drogowskazy,
aby bezpiecznie poruszać się po drogach,
aby nie ulec wypadkowi. W życiu trze-
ba przestrzegać naukę Chrystusa,
Przykazanie miłości Boga i bliźniego,
Przykazania Boże, Kościelne, abyśmy
jako wierzący nie pogubili się z życiu
oraz byli ludźmi życzliwymi, gotowymi
służyć i pomagać innym.

Jako wierzący musimy pamiętać o
uczestnictwie w Eucharystii, bo to zobo-
wiązuje nas do dzielenia się wiarą i Bożą
miłością z innymi. Nie zaniesiemy Chry-
stusa innym, jeśli On wpierw nie za-
mieszka w naszych sercach. Moc Eucha-
rystii przemienia nas w niosących Boga.

Maria

Co zrobiæ,
kiedy nie wype³nimy pokuty?

Zdarzyło mi się kiedyś, że nie mogłam
wypełnić zadanej pokuty od razu po spo-
wiedzi świętej. Odłożyłam ją na „jutro”
i tak przez kolejne dni odkładałam ją na
„jutro” i … zapomniałam. Przygotowu-
jąc się do kolejnej spowiedzi, przypo-
mniałam sobie o tym. Co robić? Nie prze-
łożyłam spowiedzi na inny termin, ale
wyznałam wszystko księdzu, a po spo-
wiedzi miałam do wypełnienia DWIE
pokuty. Od tego czasu bardzo się pilnu-
ję, by mi się to znów nie przytrafiło.

Zastanawiałam się wówczas, po co jest
zadawana pokuta?

Przecież nie jest to kara za popełnione
grzechy, bo podczas rozgrzeszenia Pan
Bóg mi je odpuścił. Katechizm Kościoła
Katolickiego przypomina, że rozgrzesze-
nie gładzi grzechy, ale nie usuwa wszyst-
kich spowodowanych przez nie niepo-
rządków. Grzesznik, aby odzyskać peł-
nię zdrowia duchowego, powinien zro-
bić coś jeszcze, by naprawić swoje winy.
Powinien „zadośćuczynić” (naprawić
wyrządzone szkody) lub „odpokutować”
za swoje grzech (por. KKK 1459). Po-
kutę nakłada spowiednik po wyznaniu
grzechów i stosownym pouczeniu. Naj-
częściej jest to modlitwa, jakaś ofiara,
dzieło miłosierdzia, służba bliźniemu.
Pokuta ma służyć dobru duchowemu na-
wracającego się grzesznika (por.
KKK1460).

Pokuta jest jakby pierwszym krokiem,
jaki stawiam na drodze do zbawienia, na
którą dzięki Bożemu miłosierdziu raz
jeszcze pozwolono mi wrócić.         Agata
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stu odkrywać jak Dobry jest Pan i po-
zwolić Mu uzdrawiać nasze rany. Ado-
racja pozwala zobaczyć nam w konkret-
nych momentach dnia codziennego, że
Bóg jest i troszczy się właśnie o mnie.
Im więcej „ tracimy czasu na ADORA-
CJĘ”, tym więcej miłości zyskujemy, tym
bardziej poznajemy Najlepszego Przyja-
ciela!   Agata

Zaszczepienie się przeciw
COVID-19 jest aktem miłości.
Papież Franciszek zachęca do szczepień

przeciwko koronawirusowi. W swoim
przesłaniu z dnia 18.08. br. Ojciec Świę-
ty podkreśla znaczenie szczepień oraz
zaufanie do nich.

„Dzięki Bogu i pracy wielu, mamy
dzisiaj szczepionki chroniące nas
przed COVID-19. Dają one nadzieję
na położenie kresu pandemii, ale tylko
wtedy, gdy będą dostępne dla wszyst-
kich i jeśli będziemy ze sobą współpra-
cować. Zaszczepienie się szczepionka-
mi zaaprobowanymi przez kompetent-
ne władze jest aktem miłości. I przy-
czynienie się do tego, by większość osób
zaszczepiło się, jest aktem miłości; mi-
łości do siebie samych, do rodziny i
przyjaciół, miłości do wszystkich na-
rodów”. „Zaszczepienie się jest pro-
stym, ale głębokim sposobem krzewie-
nia dobra wspólnego i opiekowaniem
się sobą nawzajem, zwłaszcza najsłab-
szymi. Proszę Boga o to, by każdy mógł
dodać swoje małe ziarenko piasku,
swój mały gest miłości. Choć jest on
mały, miłość jest zawsze wielka. Przy-
czyńmy się takimi małymi gestami do
lepszej przyszłości.”

(Informacja z Vatican News)   D.M.

Zamyślenia covidowe. cz. I
Nic tak w Polsce nie pobudza do reflek-

sji jak nadejście września,miesiąca waż-

nego dla wielu z różnych powodów.
Wspominamy zawalenie się sielskiego
świata, jakiego wizję roztaczano po I
wojnie światowej, ale jest to też począ-
tek edukacji.

Pandemia dzwonek szkolny z pamięci
wielu uczniów. Szkoła to teraz bardziej
monitor i internet,  starszyzna nadal ko-
jarzy to z klasą, dziennikiem, przerwą.
Można sparafrazować słowa Dąbrow-
skiej - „Tu zaszła zmiana w scenach mo-
jego widzenia”. Covid przeobraził sys-
tem myślenia w sposób niewiarygodny,
ale podarował , wiele czasu na rozmy-
ślania, oderwało nas od utartych kolein,
a losy świata podążyły w sposób trudny
do wyobrażenia. Jak to wykorzystaliśmy,
jakie wnioski nam się nasunęły i jak moc-
no zagoszczą w życiu każdego z nas?
Tematów, jakie się narodziły w tych
dniach zadumy, jest wiele i  nie sposób
powiedzieć o wszystkich.

Na początek; izolacja, okropne słowo,
budzące dziś w niejednym, bardzo nie-
jednoznaczne odczucia. Wielu dokuczał
brak możliwości uzewnętrzniania swojej
aktywności, imprezowania, wyjazdów i
co tam jeszcze, a byli tacy, którym bra-
kowało eucharystii. Dzięki tak licznemu
zaangażowaniu się różnych telewizji w
transmisję Mszy Świętej uczucie samot-
ności zostało złagodzone, ale nie do znie-
sienia było bardzo ograniczone korzysta-
nie z sakramentu pokuty i przyjmowania
do serca eucharystycznego chleba. Duża
grupa osób mogła się przekonać na so-
bie, w jakim stopniu jest się nasyconym
Jezusem, i co On dla niej znaczy. Trudna
to była próba, a tak naprawdę, to nie ma
jeszcze końca.

Wirus rozpoczął proces oczyszczanie
„złota ogniem w tyglu”. Rozpoczęło się
ujawnianie co do tej pory było niejako
zakryte. Ujawniły się trzy stanowiska,
„przylgnięcie”, „obojętność” i „niena-
wiść”. Kto przylgnął, umocnił swoją wia-
rę, stała się ona bardziej przemyślana, to
ta drogocenna perła, a i skarb znalezio-

ny w roli , o którym pisze Ewangelia.
Poręczą, we wspinaczce do wieczności
dla niejednego, był różaniec, być może
przez wielu odkryty co dopiero. Może
drogi czytelniku odnalazłeś swój rytm
dnia, dzięki możliwości uczestniczenia
we Mszy Św. częściej niż zazwyczaj,
korzystałeś z tej łaski? Czy częściej dia-
logowałeś z Bogiem? Czas to był, i jest
trudny, można o nim powiedzieć, jako o
czasie rekolekcji indywidualnych, czas
błogosławiony, w udręce, z jaką przyszło
się zmierzyć. Czas znajdowania śladów
i miejsca Jezusa w codzienności. Musi-
my odpowiedzieć jednoznacznie – kim
jest dla mnie Jezus i czy jest mi z Nim po
drodze.

Jest jeszcze świat równoległy, świat lu-
dzi i zdarzeń, dla których wyznawane
przez katolików wartości są nie do znie-
sienia. Jesteśmy dla nich, ciemnotą, za-
cofaniem, średniowieczem (tak mówią,
bo nie wiele o nim wiedzą), pominę już,
ulubione, pewnego zgranego lidera, ha-
sło „moherowe berety”. Dla nich pande-
mia i obostrzenia stały się punktem wyj-
ścia do puszczenia w niebyt wyznawa-
nych w przeszłości wartości. Z dnia na
dzień stały się nic nie warte - w ich mnie-
maniu. Nagle, tłum uzyskał zbiorowy
„rozum”, emanujący poprzez samozwań-
czych przedstawicieli, liderów (nie wiem,
czy prawidłowo odmieniam). Tłum na-
gle spostrzegł, że najgorszym, co go spo-
tkło, to Jezus Chrystus, źródło zła i nie-
nawiści. W ich mniemaniu, Boże zasady
to powody do: wojen, niesnasek, upodle-
nia człowieka, paleń na stosie itp., itd.
W ramach tylko im zrozumiałej toleran-
cji, muszą się wyzbyć wszystkiego co ich
krępuje. Nic tak nie przeszkadza, jak Ko-
ściół katolicki (każdy inny tak, katolicki
– nie). Z nienawiścią atakowano kościo-
ły (w których niektórzy trzy lata wcze-
śniej brali ślub, czy mają przyjąć sakra-
ment bierzmowania), ośmieszają du-
chownych i „mówią na nich wszystko złe
z Jego powodu”. Smutne w tym jest to,

że ci, którzy chcą przyznawać się do
Chrystusa w niemałym stopniu im to
umożliwiają ( np. niektórzy zakonnicy
popierają strajk kobiet, i są za aborcją).

Korona wirus rozpoczął proces oczysz-
czania się Kościoła, który również uzmy-
słowił nam wszystkim jaki jest rozdarty i
jak bardzo potrzebuje pomocy. Wiado-
mo było, że nasza wiara niedomagała.
Musimy przyjąć do wiadomości, że nie
wszystko z nami jest w porządku, świę-
tość Jana Pawła II to nie nasza świętość,
a wzór do postępowania. Jakoś doszli-
śmy do samouspokojenia, z gruntu fał-
szywego, jak to dobrze jest z nami. Kie-
dy patrzę na reminiscencje tych pięknych
dni, jakie dane nam było z Nim spędzić,
przed oczyma i w uchu mam ten widok i
okrzyki „Hosanna, hosanna”, jakie wzno-
sił fałszywie tłum i 10 letniego chłopca
zachęcanego do okrzyku „aborcja jest
OK”  Cdn.           Beder

Św. Krzysztof
- niosący Chrystusa

Niedawno, 25 lipca obchodziliśmy
wspomnienie św. Krzysztofa, patrona
kierowców. W tym dniu przypomniałam
sobie homilię głoszoną kiedyś w naszym
kościele. Kapłan porównał nasze życie
do użytkowania samochodu. Otóż:

1. Aby samochód ruszył musimy zatan-
kować, bo bez paliwa nie pojedziemy. W
życiu musimy karmić się Słowem Bo-
żym i Jego Ciałem, bo przez to otrzy-
mujemy ładunek Bożej „energii”, dają-
cej nam zdolność do dawania świadec-
twa wiary i ukazywania innym piękna
Ewangelii.

2. W samochodzie musimy przecierać
zabrudzone okna, aby dobrze widzieć
drogę. W życiu potrzeba sakramentu
pokuty, oczyszczania duszy, aby iść
właściwą drogą i nie pobłądzić.
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