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Gazetka Rzymskokatolickiej Parafii Podwy¿szenia Krzy¿a Œw.
i Matki Bo¿ej Uzdrowienia Chorych w Katowicach

30 stycznia 2022

Metanoia cz II
Cecha charakterystyczna wielu ludzi

jest ich uleganie, nazywane tak¿e s³ab¹
wol¹. Ilu przychodzi do spowiedzi i za
ka¿dym razem maj¹ do wyznania Bogu
ten sam sta³y zestaw potkniêæ, powtarza-
ny od wielu spowiedzi, a mo¿e i lat. Jed-
ni gubi¹ siê jakby w zau³kach, po któ-
rych kr¹¿¹ bez opamiêtania. S¹ tacy, co
wpadli w do³y i nie widz¹ mo¿liwoœci
wyjœcia,  ba zaczynaj¹ siê tam urz¹dzaæ,
najgorzej maja ci p³awi¹cy siê w b³ocie,
chocia¿ wydaje siê’ ¿e mog¹ ³atwo po-
wstaæ, ale to tylko z³udzenie, b³oto trzy-
ma najmocniej. Zgodnie z nauczaniem
Jezusa podstawowym warunkiem wej-
œcia na drogê zbawienia jest opamiêta-
nie siê z grzechu.

To opamiêtanie siê po grecku nazywa
siê metanowa. Dos³ownie oznacza „prze-
mianê myœlenia”, „pe³ny zwrot w myœle-
niu i postêpowaniu”. Czasem t³umaczo-
ny bywa jako „nawrócenie” lub „poku-
ta”. Zbawienie jest jednym wielkim pro-
cesem uwalniania ludzi z grzechu, a w³a-
œciwie z mocy grzechu, jego wp³ywów i
konsekwencji i obecnoœci, co dokona siê
w eschatologicznej przysz³oœci. To na-
wracanie zawiera siê w trzech sk³ado-
wych elementach: pierwszy obejmuje ¿al
i skruchê z powodu pope³nionych grze-
chów, w drugim znajdziemy przestawie-
nie ca³ej umys³owej postawy, trzeci bê-
dzie zmian¹ postêpowania w ¿yciu, wy-
mianê jednego celu ¿yciowego na inny.
Nawrócenie z grzechu nie ogranicza siê
jedynie do sfery umys³u: ono anga¿uje
ca³ego cz³owieka, jego intelekt, wolê i
uczucia. Jezus oczekuje, ze na nowej dro-
dze ¿ycia, która otwiera siê przed cz³o-

wiekiem po nawróceniu, wszyscy bêd¹
poddani prowadzeniu Bo¿emu w S³owie
i Duchu Chrystusa.

Jaka jest nasza odpowiedŸ? Dramatem
wspó³czesnego chrzeœcijañstwa jest po-
stêpuj¹cy zanik tego, do czego wezwa³
nas Jezus. W swoim nauczaniu nie sto-
sowa³ on wspó³czesnych, zrêcznie spre-
parowanych modeli socjotechnicznych,
nie wyg³asza³ afirmacyjnych czy w inny
sposób „przymilnych” kazañ, lecz wzy-
wa³ ludzi do opamiêtania siê do nawró-
cenia i pokuty. G³oszenie S³owa Bo¿ego
nie polega zatem zag³askaniu ludzi po
g³owach i epatowaniu ich g³êbi¹ Bo¿ej
mi³oœci, która zarezerwowana jest jedy-
nie dla Bo¿ych dzieci. Jezus pokazuje
nam, ¿e we wszystkich ludziach nale¿y
doszukiwaæ siê tej iskierki, która sam
zapali³ ale równie¿ na wezwaniu do opa-
miêtania siê i wydania owocu jakim jest
przemiana myœlenia.

Bez g³oszenia tego, ¿e czeka nas Bo¿y
S¹d, który dokona siê nad wszelkim grze-
chem, buntem i niepos³uszeñstwu S³owu
Bo¿emu nie mo¿emy mówiæ o prawdzi-
wej ewangelizacji. To z ust samego Je-
zusa pochodzi wiêkszoœæ nauczania o
Piekle i wiecznym potêpieniu. Jezus
Chrystus nas nie straszy³, a jedynie
ostrzega³. Cdn.   Beder
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  5.W œrodê (2.02) obchodzimy œwiêto Ofiarowania Pañskiego, które koñczy cykl uroczy-
stoœci  zwi¹zanych z objawieniem siê œwiatu S³owa Wcielonego. W tym dniu podczas
Mszy œw bêdziemy œwiêciæ gromnice. Dzieñ ten obchodzony jest w ca³ym Koœciele jako
Dzieñ ¯ycia Konsekrowanego. Kolekta w tym dniu bêdzie zbierana na zakony kontem-
placyjne. Msze œw. bêd¹ odprawiane o godz. 7.00, 9.00, 16.00 i 18.00

  6.W czwartek (3.02) po ka¿dej Mszy œw. bêdziemy udzielaæ wszystkim specjalnego b³og.,
wspominaj¹c œw. B³a¿eja, biskupa i mêczennika, patrona chroni¹cego od chorób gard³a.

  7.W czwartek (3.02) o godz. 8.30 zapraszamy wszystkich mê¿czyzn do pomocy
przy rozbieraniu stajenki.

  8.W sobotê (5.02) we wspomnienie œw. Agaty bêdziemy b³ogos³awiæ chleb.
  9.W I czwartek m-ca przez ca³y dzieñ bêdzie wystawiony Najœwiêtszy Sakrament. O

godz. 18.00 odprawimy Mszê œw. w intencji nowych powo³añ kap³añskich i zakon-
nych z naszej parafii. Zaœ o godz. 17.30 w tej intencji odprawimy nabo¿eñstwo. O godz.
18.00 zapraszamy na Mszê œw. w intencji s³u¿by liturgicznej: lektorów, ministrantów,
szafarzy, zakrystianów, organistów i panów pe³ni¹cych pos³ugê kolektowania, Bractwa
Adoracji oraz ich rodzin. Po Eucharystii spotkanie Bractwa Adoracji.

10.W czwartek (3.02), po Mszy œw. wieczornej odbêdzie siê spotkanie Nadzwy-
czajnych Szafarzy Komunii œw. w koœciele.

11. W I pi¹tek m-ca o godz. 16.30 zapraszamy wszystkie dzieci na Mszê œw. pierwszo-
pi¹tkow¹. Homilia: Ofiarujemy siebie Bogu na Mszy œw. Wczeœniej o godz. 16.00 spo-
wiedŸ œw. dla dzieci. W tej Mszy œw. uczestnicz¹ dzieci przygotowuj¹ce siê do I Ko-
munii wraz z rodzicami. Wieczorem, o godz. 17.30 odprawimy nabo¿eñstwo do Serca
Pana Jezusa. O godz. 18.00 zapraszamy na Mszê œw. pierwszopi¹tkow¹ sprawowan¹
do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin. Homilia: Zrób jak Józef- Przyjaciel pracuj¹-
cych. Kolekta zbierana bêdzie przeznaczona na biedne rodziny.

12. W sobotê zapraszamy na Mszê œw. w intencji wszystkich czcicieli Niepokalanego
Serca NMP, któr¹ odprawimy o godz. 7.00. Po Mszy œw. nabo¿eñstwo do MB.

13.W sobotê (5.02) o godz. 16.00 Msza œw. chrzcielna oraz w intencji dzieci ob-
chodz¹cych I rocznicê Chrztu œw. Rodziców i chrzestnych zapraszamy na kate-
chezê w pi¹tek o godz. 18.45. Katecheza odbêdzie siê w salce nr 2.

14.W przysz³¹ niedzielê (Pierwsza niedziela miesi¹ca) po Mszy œw. o godz. 11.00 zostanie
udzielone specjalne b³ogos³awieñstwo dla matek oczekuj¹cych potomstwa.

15.Doros³ych zapraszamy do Sakramentu Pokuty i Pojednania codziennie pó³
godziny przed Msz¹ œw. (w czwartki i soboty od 17.00-18.00).

16.Dziêkujemy wszystkim osobom za s³u¿bê w naszej wspólnocie. Szczególne podziêko-
wania dla Diakonii Porz¹dkowej oraz wszystkich osób, które sprz¹ta³y koœció³. W sobotê
o godz.7.30 zapraszamy wszystkich chêtnych do sprz¹tania koœcio³a.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (31 STYCZEÑ - 06 LUTY 2022)

PONIEDZIA£EK (31.01.2022 r.) - Wspomnienie œw. Jana Bosko, prezb.
  7.00 1/za ++ Annê i Wilhelma Langer

2/intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za zmar³ych w styczniu:

2/za + ojca Edwarda Suchanek w 13 r. œm.
3/za + Zofiê Czenczek z proœb¹ o ³askê zbawienia
4/za + Edwarda Bonk w 7 r. œm. i ++ z rodziny

WTOREK (01.02.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + Marka Micha³ka w 5 r. œm. z proœb¹ o ¿ycie wieczne

2/intencja wolna
 7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/w intencji Zofii z ok. 75 r. ur. dziêkuj¹c Bogu za otrzymane ³aski, prosz¹c

o zdrowie, b³og. Bo¿e i opiekê Matki Bo¿ej Uzdrowienia Chorych (Te Deum)
2/za + Janinê Bezik w kol. r. œm., + mê¿a Aleksandra i ++ rodziców z obu stron
3/za + Józefa Palkê, + ¿onê Mariê, ++ córkê i syna, + wnuczkê Janinê,

++ wnuków: Mateusza i Wojciecha oraz + synow¹ Irenê
4/za + Marka Bêbna prosz¹c o zbawienie wieczne

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŒRODA (02.02.2022 r.) - ŒWIÊTO OFIAROWANIA PAÑSKIEGO
  7.00 - w intencji Haliny Górka w 90 r. ur., dziêkuj¹c za dotychczasowe zdrowie

i otrzymane ³aski, z proœb¹ o dalsze b³og. Bo¿e
  7.30 - Ró¿aniec
  9.00 - w intencji Marii z ok. imienin i urodzin, z podziêkowaniem za wszelkie

otrzymane ³aski, z proœb¹ o Bo¿e b³og.
16.00 - w intencji Jakuba z ok. 30 r. ur., z proœb¹ o mocn¹ wiarê, potrzebne ³aski

oraz b³og. Bo¿e dla niego i ca³ej rodziny
17.30 - Nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za ++ rodziców: Mariannê i Konrada Bijak, ++ pokrewieñstwo z obu stron,

++ córkê Magdalenê i brata Mariana
2/za + mê¿a Romualda Jakubowskiego w 6 r. œm., ++ rodziców z obu stron,

z proœb¹ o radoœæ nieba
3/za + mamê i babciê Irenê Pruchnik w 2 r. œm., z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego

CZWARTEK (03.02.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/do Opatrznoœci Bo¿ej w intencji Marii i Antoniego z ok. kolejnych urodzin,

z podziêkowaniem za otrzymane ³aski, z proœb¹ o dalsz¹ opiekê i zdrowie
2/za + brata Kazimierza z proœb¹ o Mi³osierdzie Bo¿e i ³askê zbawienia (od

siostry Heleny z mê¿em)
3/intencja wolna

  7.30 - Ró¿aniec
7.30.00 - 18.00  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
17.30 - Nabo¿eñstwo w intencji nowych powo³añ kap³añskich i zakonnych
18.00 1/o nowe powo³ania kap³añskie i zakonne z naszej parafii

2/w intencji s³u¿by liturgicznej: lektorów, ministrantów, szafarzy, zakrystianów,
organistów i panów pe³ni¹cych pos³ugê kolekt., Bractwa Ador. ich rodzin

3/za + Ewalda Ksi¹dz w 5 r. œm.

PI¥TEK (04.02.2022 r.) - Dzieñ powszedni    
  7.00 1/za + Mariana Juzaszka w 2 r. œm.

2/o radoœæ ¿ycia wiecznego dla + dziadka Jana Grochowskiego z ok. 80 r. œm.
i ++ przodków z obu stron

  7.30 - Ró¿aniec
16.30 - Msza œw. szkolna:  intencja wolna

Homilia:  Ofiarujemy siebie Bogu na Mszy œw.
17.30 - Nabo¿eñstwo do NSPJ  
18.00 1/do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin 

2/w int. Marii w 80 r. ur., z podziêk. za otrzymane ³aski i zdrowie z proœb¹ o Bo¿e b³og.
3/za + Edytê Hajdê z proœb¹ o radosæ nieba

Homilia: Zrób jak Józef- Przyjaciel pracuj¹cych
SOBOTA (05.02.2022 r.) - Wspomnienie œw. Agaty, dz. i mêcz.
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/w intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najœwiêtszej Maryi Panny

2/wynagradzaj¹ca Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy nasze i ca³ego œwiata
3/za + mê¿a Mariana, ++ rodz.: Adelajdê i Oswalda i ++ z rodziny: Pyka i Mansfeld

16.00 - Msza œw. Chrztów: Gladysz Maksymilian, oraz w I rocz. sakr. Chrztu:
Borówka Klara

17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/za + mê¿a Edwarda w 1 r. œm. z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego

2/za ++ Michalinê i W³adys³awa Tomasików w kol. r. œm
NIEDZIELA (06.02.2022 r.) - V NIEDZIELA ZWYK£A
  7.30 - w intencji Katarzyny i Aleksandra z ok. ur., z podziêkowaniem za dotych-

czasowe ³aski z proœb¹ o dalsz¹ Bo¿¹ opiekê
  9.30 - dziêkczynna w intencji Gabrieli z ok. 50 r. ur. z proœb¹ o Bo¿e b³og. (Te Deum)
11.00 - w intencji Ewy w dniu jej ur., dziêkuj¹c Bogu za kol. rok ¿ycia i ³askê wiary, prosz¹c

o dalsze zdrowie, dary Ducha œw. i opiekê MB oraz B³og. B. dla niej i ca³ej rodziny
B³ogos³awieñstwo dla matek oczekuj¹cych potomstwa

12.30 - w intencji Doroty z ok. 75 r. ur., dziêkujac Bogu za dar ¿ycia, z proœb¹
o Bo¿e b³og. (Te Deum)

17.00 - intencja wolna
20.00 - za + ks. Marka Krzywonia w kol.r.œm.

   Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE (30 stycznia 2022)
  1.Msze œw. - online z naszego koœcio³a: w niedzielê o godz. 9.30 a w tygodniu o godz.

18.00.  Znajdziemy na stronie internetowej: https://www.youtube.com/c/ParafiaTD.
  2.Dziœ o godz. 17.00 zapraszamy na ostatni¹ Eucharystiê „Kolêdow¹” dla tych

parafian, którzy nie mogli uczestniczyæ w niej w wyznaczonym terminie. Zebra-
na w czasie Mszy œw. kolekta bêdzie ofiar¹ kolêdow¹ przeznaczon¹ na utrzyma-
nie naszego koœcio³a. Bóg zap³aæ za ka¿dy dar serca.

  3.Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne sk³adane dzisiaj na ogrzewanie ko-
œcio³a i zakup nowych ³awek w koœciele dolnym.W przysz³¹ niedzielê (6.02) ko-
lekta bêdzie przeznaczona na potrzeby archidiecezji: na utrzymanie, remont
i dzia³alnoœæ domów rekolekcyjnych.

  4.Wszystkich, którzy pragn¹ redagowaæ gazetkê parafialn¹ „Byæ Bli¿ej” zapraszamy
na spotkanie Diakonii S³owa w œrodê (2.02) po Mszy œw. wieczornej w koœciele.
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Wiara a sakrament ma³¿eñstwa

W Katechizmie Koœcio³a Katolickiego
czytamy, ¿e na chrzcie, bierzmowaniu i
Eucharystii, jako na sakramentach wta-
jemniczenia chrzeœcijañskiego, opiera siê
wspólne powo³anie wszystkich uczniów
Chrystusa, to znaczy powo³anie do œwiê-
toœci i do misji g³oszenia Ewangelii w
œwiecie. W tych sakramentach otrzymu-
jemy ³askê konieczn¹ do ¿ycia wed³ug
zasad naszej wiary podczas ziemskiej
pielgrzymki do domu Ojca. Natomiast
sakramenty: kap³añstwo i ma³¿eñstwo
maj¹ na celu zbawienie innych ludzi. Je-
¿eli w kap³añstwie lub ma³¿eñstwie s³u-
¿ymy innym, zas³ugujemy równie¿ na
w³asne zbawienie.

Biorê sobie Ciebie za ¿onê/mê¿a i œlu-
bujê Ci mi³oœæ, wiernoœæ i uczciwoœæ
ma³¿eñsk¹ oraz, ¿e Ciê nie opuszczê a¿
do œmierci. Tak mi dopomó¿ Panie Bo¿e
Wszechmog¹cy w Trójcy Jedyny i Wszy-
scy Œwiêci.

Przy wymianie obr¹czek Pan M³ody
mówi: Przyjmij tê obr¹czkê jako znak
mojej mi³oœci i wiernoœci, w imiê Ojca i
Syna i Ducha Œwiêtego.

Koœció³ uczy, ¿e ma³¿eñstwo powstaje
przez zawarcie umowy ma³¿eñskiej, to
znaczy przez nieodwo³aln¹ zgodê oboj-
ga ma³¿onków, poprzez któr¹ oddaj¹ siê
oni sobie i wzajemnie przyjmuj¹. Ca³ko-
wita wiernoœæ ma³¿onków, a tak¿e nie-
rozerwalna jednoœæ ich wêz³a ma³¿eñ-
skiego s¹ potrzebne do zaistnienia szcze-
gólnej wspólnoty mê¿czyzny i kobiety, a
tak¿e dla dobra dzieci. Ma³¿eñstwo i mi-
³oœæ ma³¿eñska ze swojej istoty nastawio-
ne s¹ na zrodzenie i wychowanie potom-

stwa, znajduj¹c w tym swoje uwieñcze-
nie. Przez chrzest (sakrament wiary),
mê¿czyzna i kobieta na zawsze zostaj¹
w³¹czeni w przymierze Chrystusa z Ko-
œcio³em, st¹d te¿ ich ma³¿eñska wspól-
nota zostaje "wch³oniêta" przez mi³oœæ
Chrystusa i obdarzona moc¹ Jego ofiary.
Dlatego te¿ wa¿nie zawarte ma³¿eñstwo
chrzeœcijan jest zawsze sakramentem.
Dziêki Duchowi Œwiêtemu ma³¿onkowie
chrzeœcijañscy, równi sobie godnoœci¹, na
wzór Chrystusa, który umi³owa³ Koœció³
i wyda³ za niego samego siebie, podtrzy-
muj¹ i umacniaj¹ swoje ma³¿eñstwo
przez wzajemne oddanie i niepodzieln¹
mi³oœæ, wyp³ywaj¹c¹ z Boskiego Ÿród³a
mi³oœci. Ma³¿onkowie, zawieraj¹cy
swoje ma³¿eñstwo w Chrystusie, mog¹
zawsze siebie umacniaæ poprzez s³owo
Bo¿e, Eucharystiê, sakrament pokuty,
modlitwê, adoracjê rekolekcje wypra-
szaj¹c odnowienie ³aski ich sakramen-
tu potrzebnej do wype³niania przyjê-
tych na siebie zobowi¹zañ. Tylko wte-
dy bêdzie mo¿liwe dobre wype³nianie
wszelkich obowi¹zków, je¿eli w³aœciwie
realizuje siê misjê ma³¿eñstwa.

¯ycie ma³¿eñskie, zawsze, ale w obec-
nej sytuacji szczególnie, jest zadaniem
bardzo trudnym do zrealizowania. Samo
wype³nienie przysiêgi ma³¿eñskiej jest
nie³atwe.

Przypomnijmy: mi³oœæ (ofiara z w³asne-
go ¿ycia), wiernoœæ (wspó³ma³¿onek za-
wsze najwa¿niejszy, jedyny), uczciwoœæ
(w ka¿dym aspekcie ¿ycia, szczeroœæ,
prawdomównoœæ) i bycie ze sob¹ zawsze,
nie opuszczanie siê

w ka¿dej sytuacji, ale szczególnie w
trudnych chwilach. Bez œrodków nad-
przyrodzonych ma³¿onkowie nie zreali-
zuj¹ zadañ wynikaj¹cych z bycia t¹
wspólnot¹, a có¿ dopiero pozosta³ych
obowi¹zków: rodzicielskich, zawodo-
wych, spo³ecznych.

Tak wiêc chrzeœcijanie, nie mog¹ pod-
dawaæ siê zw¹tpieniu na myœl o budo-
waniu wspólnoty ma³¿eñskiej. W³aœnie

3

Migawki z ¿ycia naszej parafii

18.01. - O godz.18.45 rozpoczê³a siê
modlitwa uwielbienia. Ks. Dawid Majka
nawi¹za³ do Ewangelii Mk 2, 1-12
(„Uzdrowienie paralityka”) oraz do
Ewangelii J 2, 1-11(„Pierwszy cud w
Kanie Galilejskiej”). Zwróci³ on uwagê
na postawê ludzi, na ich wiarê ufnoœæ i
pos³uszeñstwo. Po chwili cichej adora-
cji zawierzaliœmy Jezusowi wszystkie
sprawy osobiste, parafii oraz ojczyzny i
ca³ego Koœcio³a. Modlitwa zakoñczy³a
siê indywidualnym b³ogos³awieñstwem
oraz apelem Maryjnym.

19.01. - O godz. 18.45 w salce nr 2 od-
by³o siê comiesiêczne spotkanie grupy
KIK, które by³o kontynuacj¹ spotkania
grudniowego z Ksiêdzem seniorem dr
hab. Józefem Niesyto. Ksi¹dz Józef oma-
wia³ tym razem sytuacjê koœcio³a kato-
lickiego w Europie zachodniej, ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem sytuacji koœcio-
³a katolickiego w Niemczech. Podkreœli³,
¿e koœció³ niemiecki jest pod nieustann¹
presj¹ reformy Marcina Lutra z XVI wie-
ku. Jak mówi³: „Reformatorzy” koœcio³a
w Niemczech walcz¹ z Bogiem, z rodzin¹
a ostatnio dosz³a do tego walka z prawem
naturalnym. Ksi¹dz doktor Niesyto pod-
kreœli³, ¿e du¿y wp³yw na decyzyjnoœæ,
co do niektórych dokumentów soboro-
wych Vaticanum II mia³a masoneria.  W
dyskusji uczestnicy spotkania stwierdzi-
li, ¿e powinniœmy walczyæ z szatañskim
dzia³aniem „reformatorów” poprzez za-
wierzenie Chrystusowi, pog³êbianie zna-
jomoœci Pisma Œwiêtego i modlitwê oso-
bist¹. AP

21.01. - O godz.18.45 przy ¿³óbku ado-
racjê rozpoczê³o Duszpasterstwo Ma³-
¿eñstw.

22.01.- Po sprz¹taniu naszego koœcio-
³a, w salce nr 2 Diakonia Porz¹dkowa
spotka³a siê wraz ze swoim opiekunem
ks. Proboszczem na wspólnym kolêdo-
waniu. Przy kawie i ciastku oprócz œpie-
wania kolêd poruszaliœmy sprawy Ko-

œcio³a, parafii oraz naszego ¿ycia. Jeœli
nie jest ci obojêtna nasza œwi¹tynia -
Dom Bo¿y. Pragniesz doœwiadczyæ
obecnoœci Boga nie tylko uczestnicz¹c
w Eucharystii, doœwiadczyæ radoœci ze
s³u¿by we wspólnocie - zapraszamy w
ka¿d¹ sobotê o godz.7.30.

Równie¿ w tym dniu o godz.10.00 od-
by³o siê spotkanie wspólnoty ministran-
tów z ks. Piotrem, podczas którego zo-
stali przyjêci nowi kandydaci na mini-
strantów. Ks. Piotrowi gratulujemy no-
wych ministrantów, a ch³opcom ¿yczy-
my b³ogos³awieñstwa Bo¿ego oraz rado-
œci ze s³u¿by przy o³tarzu. Niech Œw. Tar-
sycjusz wyprasza potrzebne ³aski oraz
bêdzie przyk³adem i wzorem noszenia
Jezusa w swoim sercu, a tak¿e tam, gdzie
bêdziecie przebywaæ (w szkole, domu,
na ulicy...).       Bo¿ena S.

Informujemy, ¿e w naszym koœciele mo¿na
zape³niæ 30% miejsc. Limity nie obowi¹zuj¹
dla osób zaszczepionych. Pamiêtajmy jednak o
dystansie spo³ecznym, maseczkach i dezynfek-
cji r¹k. Prosimy parafian o zrozumienie, odpo-
wiedzialnoœæ za siebie i pomoc w zachowaniu
wszystkich obostrzeñ. Wyznaczyliœmy w na-
szym koœciele dolnym oznaczone miejsce, przy
ekranie z pieœniami w którym mo¿na przyj¹æ
Komuniê do ust. W pozosta³ych miejscach ksiê¿a
udzielaj¹ Komunii Œw. na rêkê.

Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej do Pa-
rafian. W czasach pandemii apelujemy o przeka-
zywanie finansowego wsparcia poprzez wp³aty
bezpoœrednio na  konto parafii.  Nr konta Parafii
Podwy¿szenia Krzy¿a Œw. i MB Uzdrowienia
Chorych:  42 1050 1214 1000 0023 1548 9068,
tytu³ wp³aty: „darowizna na cele kultu religijne-
go”. Ka¿dy mo¿e wspomóc parafiê przez z³o-
¿enie dobrowolnej ofiary za poœrednictwem
systemu wp³at internetowych znajduj¹cej siê
na stronie internetowej. Bóg zap³aæ!

Przypominamy o koniecznoœci potwierdzenia
zamówionej intencji najpóŸniej na trzy tygo-
dnie przed terminem Mszy œw. Brak takiego
potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacj¹
z intencji, a termin Mszy œw. przekazywany jest
innym zainteresowanym osobom.
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oni maj¹ szczególn¹ szansê zbli¿yæ siê
w tym wspólnym ¿yciu do „pocz¹tku”.
Id¹c za Chrystusem, wspieraj¹c siê wza-
jemnie, pokonuj¹c codzienne trudnoœci,
wzmacniaj¹c siê dobrymi rzeczami i sy-
tuacjami w ¿yciu, bêd¹ mogli prze¿ywaæ
swoje ma³¿eñstwo coraz dojrzalej i pe³-
niej.

£aska ma³¿eñstwa chrzeœcijañskiego
jest owocem Krzy¿a Chrystusa, bêd¹-
cego Ÿród³em ca³ego ¿ycia chrzeœcijañ-
skiego.” (KKK 1615)

Ow¹ szczególn¹ ³askê otrzymuj¹ ma³-
¿onkowie przez sakrament ma³¿eñstwa,
gdy¿ „ma³¿eñskie przymierze (…) zosta-
³o miêdzy ochrzczonymi podniesione
przez Chrystusa Pana do godnoœci sakra-
mentu” (Kodeks Prawa Kanonicznego
kan. 1055 par.1). Stanowi on w ich ¿yciu
znak i narzêdzie daru Bo¿ego, dziêki któ-
remu „w obowi¹zkach i godnoœci swoje-
go stanu s¹ utwierdzani i jakby uœwiêca-
ni” (Gaudium et Spes, 48 ). Dlatego wie-
rz¹cy, decyduj¹c siê na za³o¿enie nowej
rodziny, z jednej strony podejmuj¹ trud
budowy wspólnoty zgodnej z pierwot-
nym zamys³em Boga wobec cz³owieka,
z drugiej jednak maj¹ prawo spodziewaæ
siê, ¿e zostan¹ do tego zadania uzdolnie-
ni przez szczególn¹ ³askê sakramentaln¹.
Sakramentalnoœæ ma³¿eñstwa poci¹ga za
sob¹ jeszcze jedn¹ konsekwencjê. Rela-
cja mê¿czyzny i kobiety, w³¹czona w
tajemnicê Mistycznego Cia³a Chrystu-
sa, ma byæ dla œwiata znakiem obja-
wiaj¹cym mi³oœæ, która ³¹czy Chrystu-
sa i Koœció³. Zatem m¹¿ i ¿ona, ich
wspólne ¿ycie, nie jest wy³¹cznie ich
prywatn¹ spraw¹ i w³asnym proble-
mem. Maj¹ je prze¿ywaæ w perspek-
tywie wiary i w otwartoœci na to, jak
Bóg bêdzie chcia³ pos³u¿yæ siê nimi dla
zbawienia innych ludzi. Ma³¿eñstwo
chrzeœcijan, choæ jest oparte na tym, co
naturalne w cz³owieku, siêga w rzeczy-
wistoœæ nadprzyrodzon¹ i tylko w takim
horyzoncie mo¿e byæ do koñca zrozumia-
³e. Dla zawieraj¹cych je staje siê nie tyl-

ko sposobem na ¿ycie, ale drog¹ do co-
raz pe³niejszego zjednoczenia z Bogiem,
droga do œwiêtoœci. Zatem m¹¿ i ¿ona
maj¹ osi¹gaæ pe³niê ¿ycia chrzeœcijañ-
skiego nie „mimo” trwania w ma³¿eñ-
stwie, ale w³aœnie poprzez nie. To jest
w³aœciwy dla nich sposób bycia czêœci¹
Koœcio³a.

Zawarcie ma³¿eñstwa w Koœciele okre-
œla przede wszystkim rzeczywistoœæ du-
chow¹ i wewnêtrzn¹. Ci, którzy s¹ Ko-
œcio³em nie mog¹ niczego uczyniæ poza
nim, a Koœció³ nie mo¿e zignorowaæ ¿ad-
nego istotnego elementu ¿ycia swoich
dzieci. Obyœmy coraz bardziej nabierali
umiejêtnoœci takiego patrzenia na swoje
¿ycie ma³¿eñskie...

Eucharystia jako dziêkczynienie
Eucharystia jest ofiar¹ dziêkczynienia

sk³adan¹ Ojcu, uwielbieniem, przez któ-
re Koœció³ wyra¿a Bogu swoj¹ wdziêcz-
noœæ za wszystkie Jego dobrodziejstwa,
za wszystko, czego On dokona³ przez
stworzenie, odkupienie i uœwiêcenie
(KKK 1360).

Najdoskonalsz¹ modlitw¹ wdziêczno-
œci jest Msza Œwiêta - Eucharystia. Msza
Œwiêta jest bowiem dziêkczynieniem dla-
tego, ¿e jest ofiar¹, ofiar¹ eucharystyczn¹
i dziêkczynn¹, sk³adan¹ z sercem prze-
pe³nionym wdziêcznoœci¹.

Udzia³ we Mszy Œwiêtej wymaga od-
powiedniego przygotowania. Eucharystia
to sakrament przypominaj¹cy nam Bo¿¹
obecnoœæ wœród nas. Do sakramentu Eu-
charystii mo¿e przyst¹piæ osoba, która
wczeœniej przyjê³a chrzest i chodzi w
³asce uœwiêcaj¹cej.

Eucharystie powinniœmy wiêc rozumieæ
jako:

- dziêkczynienie i uwielbianie Ojca;
- pami¹tkê ofiary Chrystusa i Jego Cia³a;
- obecnoœæ Chrystusa dziêki mocy Jego

s³owa i Jego Ducha.
W Eucharystii uczestniczymy nie jak

odizolowane jednostki, ale jako wspól-

nota ludzi wierz¹cych. Wa¿ne s¹ podsta-
wowe postawy eucharystyczne, do któ-
rych nale¿¹: dziêkczynienie (ka¿da Eu-
charystia jest dziêkczynieniem) - za co
dzisiaj szczególnie podziêkujemy Bogu,
ofiarowanie, co mo¿emy dzisiaj Panu
Bogu ofiarowaæ, co mo¿emy u siebie
zmieniæ, poprawiæ..., mi³oœæ - w jaki spo-
sób mo¿emy okazaæ ¿yczliwoœæ ludziom,
którzy nas otaczaj¹, wœród których ¿yje-
my.

Termin "eucharystia" oznacza wdziêcz-
noœæ i dziêkczynienie. Dziêkczynienie
przenika ca³¹ liturgiê Mszy Œwiêtej. W
sposób szczególny wyra¿a siê w hymnie
"Chwa³a na wysokoœci Bogu", po czyta-
niach, podczas modlitw przy sk³adaniu
darów, ale najbardziej wyraziœcie w mo-
dlitwie eucharystycznej.

Kiedy uczestniczymy we Mszy Œwiêtej
nie powinniœmy zaniedbywaæ nale¿yte-
go dziêkczynienia w czasie

i po Komunii œwiêtej. Mo¿emy je wy-
ra¿aæ przez modlitwê w ciszy, przez
œpiew pieœni pochwalnej czy uwielbienia
To dziêkczynienie powinno wyraziæ siê
tak¿e po zakoñczonej Mszy Œwiêtej i roz-
ci¹gn¹æ na ca³y dzieñ i przed³u¿aæ na ca³e
nasze ¿ycie, tak, abyœmy prze¿ywali ¿ycie
codzienne w dziêkczynieniu pod kierow-
nictwem Ducha Œwiêtego i przynosili
obfitsze owoce mi³oœci.

Ta postawa wdziêcznoœci mo¿e wyra-
¿aæ siê tak¿e w naszych codziennych oso-
bistych modlitwach. Jest przecie¿ tyle
spraw, za które warto Bogu podziêkowaæ.
Warto dostrzegaæ codzienne dobro otrzy-
mywane od Boga,  nie tylko ci¹gle pro-
siæ, ale tak¿e dziêkowaæ. Czy potrafiê
dziêkowaæ Bogu za otrzymywane ³aski i
dary ?

Równie¿ postawa Maryi jest stale wy-
pe³niona wdziêcznoœci¹ wobec Boga. To
Ona wyœpiewa³a hymn uwielbienia i
wdziêcznoœci "Wielbi dusza moja Pana".

Maryjo, naucz nas postawy dziêkczy-
nienia i prowadŸ nas t¹ drog¹ do Twoje-
go Syna w niebie. B.K.K.

OAZA  M£ODZIE¯OWA

Czym tak w zasadzie jest oaza?
Miejscem, w którym mo¿esz odpo-
cz¹æ. Bezpieczn¹ przystani¹. •ró-
d³em wody. Czy tylko tym? Absolut-
nie nie!

Oaza to tak¿e grupa parafialna, któ-
rej pe³na nazwa brzmi Ruch Œwia-
t³o-¯ycie. Nie brakuje tu ruchu, bo
ka¿dy z nas ma mnóstwo zajêæ, bie-
ga za wieloma sprawami, ¿yje pe³-
ni¹ swojego ¿ycia, a gdy przychodzi
pi¹tkowy wieczór, schodzimy siê do
salki (lub ³¹czymy przez Skype),
¿eby podzieliæ siê tym, co prze¿yli-
œmy przez tydzieñ. Podczas spotkañ
przyœwieca nam lampa S³owa Bo¿e-
go; rozmawiamy na tematy wiary,
szukamy odpowiedzi na wa¿ne py-
tania i jesteœmy dla siebie.

W tym roku byliœmy na dwóch re-
jonowych dniach wspólnoty – pozna-
waliœmy na nich nowe osoby, które
do³¹czy³y do oaz w pozosta³ych pa-
rafiach dekanatu, wys³uchaliœmy
konferencji o biblijnej królowej Es-
terze i dobrze siê bawiliœmy.

Jeœli chcesz do nas do³¹czyæ i spoj-
rzeæ na swoje ¿ycie, Koœció³ i ca³y
œwiat z innej perspektywy, zaprasza-
my Ciê w pi¹tki po wieczornej Eu-
charystii do salki nr 2. Szczególnie
zachêcamy do przyjœcia osoby przy-
gotowuj¹ce siê do bierzmowania!

Agnieszka Dziendziel,

moderatorka

4 5


