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9 rocznica pontyfikatu Papie¿a Franciszka
13 marca 2013 roku, w drugim dniu

konklawe, kard. Jorge Mario Bergoglio
SJ z Argentyny zosta³ wybrany 266 Bi-
skupem Rzymu i przybra³ imiê Franci-
szek na czeœæ œw. Franciszka z Asy¿u.

Pierwszym dokumen-
tem papie¿a Franciszka,
uznawanym za program
ca³ego pontyfikatu, by³a
adhortacja z 2013 roku
„Evangelii gaudium”. Pa-
pie¿ pisa³ w niej, w jaki
sposób ¿yæ Ewangeli¹ w
XXI wieku, w czasach
szybkiego postêpu tech-
nologicznego, naukowe-
go i ekonomicznego,
wzywaj¹c wszystkich
chrzeœcijan do radoœci: „Radoœæ Ewan-
gelii nape³nia serce i ca³e ¿ycie tych, któ-
rzy spotykaj¹ siê z Jezusem. Ci, którzy
pozwalaj¹, ¿eby ich zbawi³, zostaj¹ wy-
zwoleni od grzechu, od smutku, od we-
wnêtrznej pustki, od izolacji. Z Jezusem
Chrystusem radoœæ zawsze rodzi siê i od-
radza.”

Papie¿ Franciszek czêsto mówi w swo-
ich homiliach o radoœci, a w szczególny
sposób zwraca³ na ni¹ uwagê m³odym
ludziom podczas Œwiatowych Dni M³o-
dzie¿y w Rio de Janeiro, w Krakowie i
w Panamie.

„B³ogos³awieni mi³osierni, albowiem
oni mi³osierdzia dost¹pi¹” to has³o XXXI
Œwiatowych Dni M³odzie¿y, które odby-
³y siê w Krakowie w lipcu 2016 roku.
Ojciec Œwiêty, zapraszaj¹c m³odych z
ca³ego œwiata do Krakowa, wskaza³ œw.

Siostrê Faustynê i œw. Jana Paw³a II jako
patronów tego spotkania.

G³oœnym echem odbi³a siê podró¿ apo-
stolska papie¿a Franciszka do Iraku. W
pierwszych s³owach wypowiedzianych

na irackiej ziemi papie¿
podkreœli³, ¿e przybywa
do tego kraju jako „pokut-
nik prosz¹cy o przebacze-
nie za tak wiele zniszcze-
nia i okrucieñstwa”, a tak-
¿e jako „pielgrzym poko-
ju, w imiê Chrystusa”.

Papie¿ Franciszek znany
jest ze skromnoœci. Przez
d³ugie lata gotowa³ sobie
sam i korzysta³ z transpor-
tu miejskiego. W pamiêci

ludzi przetrwa jego gest wzglêdem cho-
rych na AIDS, gdy w czasie jednej z wi-
zyt w hospicjum umy³ i uca³owa³ stopy
chorych. Uhonorowano go tytu³em Cz³o-
wieka Roku 2013 Magazynu „Time”.

Ten skromny, serdeczny, przyjazny, a
przede wszystkim otwarty cz³owiek,
swoj¹ tolerancj¹ i mi³oœci¹ do bliŸnich z
dnia na dzieñ powiêksza rzeszê kochaj¹-
cych go ludzi, nie tylko buduj¹c i umac-
niaj¹c filar wiary w Boga, lecz tak¿e jed-
nocz¹c przedstawicieli ró¿nych wyznañ,
ateistów, osoby z wielu œrodowisk spo-
³ecznych.

W 9 rocznicê jego pontyfikatu módlmy
siê o to, aby Duch Œwiêty zawsze pro-
wadzi³ naszego papie¿a, którego misja w
dzisiejszych czasach jest bardzo trudna i
us³ana przeszkodami.

     Agnieszka K.

o b³ogos³awieñstwo Bo¿e w ich s³u¿bie dla naszej wspólnoty. Homilia nt. Udzia³
Eucharystii w przemianie moralnej. Po Mszy œw spotkanie formacyjne w koœciele.

  3.Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne i kopertowe sk³adane dzisiaj na potrzeby na-
szego koœcio³a - na prace remontowe - kolejne stacje Drogi Krzy¿owej w koœciele gór-
nym, remont schodów wyjœciowych oraz remont konch dachowych. W przysz³¹ nie-
dzielê (20.03) Kolekta bêdzie przeznaczona na potrzeby archidiecezji - wsparcie Domu
Ksiê¿y Emerytów i S¹du Metropolitalnego.

  4.W dzisiejsz¹ Niedzielê przed koœcio³em zbieramy ofiary materialne na pomoc
dla polskich misjonarzy (Fundusz Misyjny Ad Gentes). Wszystkim sk³ada-
my Bóg zap³aæ za pomoc naszym misjonarzom.

  5.W czasie Wielkiego Postu w koœciele s¹ przygotowane kosze, do których mo¿-
na sk³adaæ ¿ywnoœæ o d³u¿szym terminie wa¿noœci np. cukier, m¹ka, konserwy
itp. ¯ywnoœæ przeka¿emy biednym.

  6.Zachêcamy wszystkich do udzia³u w tradycyjnych nabo¿eñstwach wielkopostnych.
W pi¹tek - 18 marca odbêdzie siê procesja Drogi Krzy¿owej ulicami naszego osiedla
w intencji Pokoju na œwiecie. Drogê Krzy¿ow¹ rozpoczniemy w koœciele po wieczornej
Eucharystii (ok. godz. 18.45). Przejdziemy: ul. Mieszka I 6 do ronda K.Stryji, nastêpnie ul.
Tysi¹clecia do ronda Sybiraków, ul. Tysi¹clecia, przez cmentarz do koœcio³a. Drogê Krzy-
¿ow¹ zakoñczymy w naszym koœciele wspólnym Apelem Maryjnym. W niedziele o godz.
16.15 zapraszamy na Gorzkie ¯ale z kazaniem pasyjnym.

  7.W œrodê (16 marca) grupa parafialna Klubu Inteligencji Katolickiej zaprasza cz³onków
i sympatyków po wieczornej Mszy œw. do salki nr 2 na comiesiêczne spotkanie.

  8.Kolejne spotkanie dla rodziców dzieci przygotowuj¹cych siê do I Komunii
œwiêtej odbêdzie siê w czwartek (17.03) o godz. 18.45 w koœciele.

  9.W pi¹tek (III pi¹tek miesi¹ca) zapraszamy na Mszê œw. w intencji czcicieli Mi³osierdzia
Bo¿ego, któr¹ odprawimy o godz. 18.00. Podczas Eucharystii rozwa¿ymy homiliê nt.
Udzia³ w Eucharystii przynagla nas do podejmowania wszelkich dzie³ mi³oœci, aby dawaæ
œwiatu œwiadectwo chrzeœcijañskiego ¿ycia. Po Mszy œw.

10.W sobotê (19.03) swoje urodziny obchodzi ks. proboszcz Józef W³osek. Zapra-
szamy na Mszê  œw. w intencji solenizanta, któr¹ odprawimy o godz. 18.00.

11. Przypominamy o koniecznoœci potwierdzenia zamówionej intencji oraz dokonywanie
wszelkich zmian najpóŸniej na trzy tygodnie przed terminem Mszy œw. Brak takiego po-
twierdzenia jest równoznaczny z rezygnacj¹ z intencji, a termin Mszy œw. przekazywany
jest innym zainteresowanym osobom. Intencje mszalne przyjmujemy indywidualnie
w Kancelarii a nie przez telefon. Do czerwca s¹ jeszcze  wolne intencje mszalne.

12.Doros³ych zapraszamy do Sakramentu Pokuty i Pojednania codziennie pó³
godziny przed Msz¹ œw. (w czwartki i soboty od 17.00-18.00). Kap³ani nie bêd¹
spowiadaæ po rozpoczêciu Mszy œw.

13.Pamiêtajmy o maseczkach i dezynfekcji r¹k. Wyznaczyliœmy  w naszym koœciele dol-
nym oznaczone miejsce, przy ekranie z pieœniami w którym mo¿na przyj¹æ Komu-
niê do ust. W pozosta³ych miejscach ksiê¿a udzielaj¹ Komunii Œw. na rêkê.

14. Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej do Parafian. Apelujemy o przekazywanie finan
sowego wsparcia poprzez wp³aty na konto parafii: 42 1050 1214 1000 0023 1548 9068,
tytu³ wp³aty: „darowizna na cele kultu religijnego”. Bóg zap³aæ za przekazanie daro-
wizn!

15.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   (14 - 20 MARZEC 2022)

PONIEDZIA£EK (14.03.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za ++ Wandê i Wojciecha Szymañskich, + brata Ryszarda Muller, + ojca Rajmunda,

+wujka Maurycego,++z rodz:Mullerów, Szymañskich, Kwaœniewskich i Ruteckich
2/w intencji Dominiki, Ewy, Krzysztofa, Wojciecha, Bo¿eny, dziêkuj¹c Bogu

za b³og. i Matce Bo¿ej za opiekê, prosz¹c Ducha œw. o ³askê wiary
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/w intencji wszystkich cz³onków diakonii i grup parafialnych oraz ich rodzin

2/do Opatrznoœci Bo¿ej za wstawiennictwem MB Uzdr. Chorych w intencji
brata Romana Szeligowskiego z proœb¹ o uzdrowienie i nawrócenie

3/za ++ dziadków: Mariê i Zygmunta, ++ rodzeñstwo z obu stron, ++ wujka Krzysz-
tofa oraz pani¹ Magdê, z proœb¹ o darowanie win i kar i ³askê ogl¹dania Boga

4/za ++ babciê Stefaniê i dziadka Andrzeja, ich córkê Miros³awê z proœb¹
o Bo¿e Mi³osierdzie i ³askê wiecznego zbawienia
Homilia: Udzia³ Eucharystii w przemianie moralnej

WTOREK (15.03.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/w intencji córki Joanny

2/za + Ewê Kalisz (od rodziny Janików z Radziszowa)
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za + Mariannê C³apa, ++ ojca Jana Kruk i brata Adama Kruk

2/za + Mieczys³awa Dró¿d¿ w 9 r. œm. oraz za + matkê Zofiê w 14 r. œm.
3/w int.Czes³awa z ok. 70 r. ur. z podziêk. za otrzymane ³aski, z proœb¹ o dalsze b³og.

B., zdrowie i opiekê MB Piekarskiej dla solenizanta oraz ¿ony i synów z rodzinami
4/za + Krystynê Tobiasz w 1 r. œm. (od córek)

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŒRODA (16.03.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + Ewê Kalisz (od ¯ywego Ró¿añca)

2/za ++ rodziców: Pelagiê i Henryka Kamiñskich
  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za ++ mê¿a Andrzeja Gros w 14 r. œm., szwagierkê Joannê, ++ teœciów:

Apoloniê i Piotra oraz ++ ciocie: Gertrudê i Annê Janas
2/w intencji Augustyny z ok. kol.r.ur., dziêkuj¹c Bogu za opiekê i prosz¹c

o b³og. Bo¿e, dary Ducha  œw. dla ca³ej rodziny
3/w int.Marii z ok.ur. i imienin, dziêkuj¹c Bogu za kol. rok ¿ycia i otrzymane ³aski,

prosz¹c o b³og. B., opiekê MB Nieust.Pom., dalsze zdrowie i ³aski dla ca³ej rodziny
i o dar nieba dla++z rodz: Nowok i Rejbajn,++znajomych i d. w czyœæcu cierpi¹ce

4/za ++ z rodzin: Michalskich, Zarzecznych, Winiarczyków, Bednarczyków,
Paw³aszków i Wielgusów, z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego

CZWARTEK (17.03.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + brata Andrzeja, ++ rodziców: Zofiê i Józefa Wilk, + mê¿a Józefa Dudê,

++ dziadków Froñ i Wilk
2/w intencji Gabrieli w dniu ur., dziêkuj¹c za pomyœlny przebieg operacji,

prosz¹c o Bo¿e b³og. i dalsze zdrowie
3/intencja wolna

  7.30 - Ró¿aniec
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu

18.00 1/za++rodz: Mariê i Józefa Kapa³ów,++dziadk: Jadwigê i Wojciecha Kapa³ów, Juliê
i Paw³a Stronków, bratanka Arkadiusza i pozosta³ych++z rodz: Kapa³ów, Stronków
i Zigmundzików

2/za + ojca Andrzeja Kazucha w 15 r.œm.
3/za ++ matkê Zofiê, ojca Stanis³awa, brata Zbigniewa i  mê¿a Kazimierza

PI¥TEK (18.03.2022 r.) - Dzieñ powszedni    
  7.00 1/za + mê¿a Macieja Kowalczyka w 3 r. œm. (od ¿ony i syna z rodzin¹)

2/intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec   
18.00 1/w intencji czcicieli Mi³osierdzia Bo¿ego

2/za++rodz: Stêpniowskich i GóŸdŸ,+brata Józefa,++ Piotra i Kazimierza Koœciaków
3/ w intencji Tatiany z ok. ur., z podziêkowaniem za otrzymane ³aski, z proœb¹

o Bo¿e b³og. na dalsze lata ¿ycia
4/ za + Eugeniusza Jêdrzejaka (od kole¿anek i kolegów z Zak³adu Pracy)

Homilia: Udzia³ w Eucharystii przynagla nas do podejmowania wszel-
kich dzie³ mi³oœci, aby  dawaæ œwiatu œwiadectwo chrzeœcijañskiego ¿ycia

18.45 - Droga Krzy¿owa ulicami naszego osiedla w intencji Pokoju na œwiecie
SOBOTA (19.03.2022 r.) - UROCZYSTOŒÆ ŒW. JÓZEFA, OBLUBIEÑCA NMP
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/za + mê¿a Romualda i ++ rodziców z obu stron

2/za + mê¿a Józefa Pupkowskiego
3/za ++ rodz: Mariê i Piotra Sobolaków, ++ braci: Jana z ¿on¹ Aleksandr¹, Kazimie-

rza z ¿on¹ Justyn¹ i synem Marianem, Jakuba z ¿on¹ Leoni¹ i + bratanka Andrzeja
4/za ++ Józefê, El¿bietê, Feliksa Rysakowskich oraz Zofiê, Irenê i Stanis³awa Nojków

17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/w intencji ks. Proboszcza Józefa W³oska z ok. ur., dziêkuj¹c Bogu za dar ¿ycia,

prosz¹c o ¿yw¹ wiarê, gor¹c¹ mi³oœæ, wiernoœæ ³asce powo³ania i dar zdrowia
2/w intencji Ireneusza W³oska z ok.ur., dziêkuj¹c za dotychczasowe ³aski,

prosz¹c o dar zdrowia
NIEDZIELA (20.03.2022 r.) - III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
   7.30 - intencja wolna
  9.30 - intencja wolna
11.00 - za + mamê Magdalenê Lorenc
12.30 - w intencji Józefy, jej szwagra Józefa i siostrzeñca Józefa z ok. imienin, dziêkuj¹c

Panu Bogu za wszystkie otrzymane ³aski, z proœb¹ o zdrowie za wstawiennictwem
MB Uzdr. Chorych oraz o dalsz¹ opiekê nad rodzinami polecaj¹c je œw. Józefowi

16.15 - Gorzkie ¯ale z kazaniem pasyjnym
17.00 - za ++ rodziców: Jadwigê i Józefa Jezierskich w 24 r. œm. mamy

oraz ++ Czes³awê i Mieczys³awa Kurdubskich
20.00 - za ++ Leonê, Józefa i Tadeusza Michalików

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (13 marca 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 i facebooku: https://
www.youtube.com/c/ParafiaTD.

  2.W poniedzia³ek (14.03) o godz. 18.00 zapraszamy na Eucharystiê wszystkich
cz³onków diakonii i grup parafialnych. Mszê œw. odprawimy za nich, prosz¹c
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Œl¹ski Urz¹d Wojewódzki wraz z Caritas
prowadzi akcjê przyjêcia uchodŸców w do-
mach naszych parafian. Nale¿y podaæ na-
stêpuj¹ce dane: imiê i nazwisko osoby do
kontaktu, telefon, adres lokalu, iloœæ deklaro-
wanych osób do przyjêcia/iloœæ pomieszczeñ,
deklarowany czas pobytu uchodŸców. Relo-
kacja uchodŸców bêdzie koordynowana
przez Œl¹ski Urz¹d Wojewódzki. Przyjmo-
wanie uchodŸców odbywa siê na koszt
przyjmuj¹cego, który zabezpiecza nocleg,
media oraz wy¿ywienie. Prosimy zatem o
rozwa¿ne podejmowanie decyzji wed³ug
w³asnych mo¿liwoœci finansowych. Zapi-
sy po ka¿dej Mszy œw w salce nr 1, a nie
przez telefon.

„Ruszy³a akcja Paczka dla Ukrainy w od-
powiedzi na inwazjê Rosji na Ukrainê. Ska-
la kryzysu humanitarnego roœnie z ka¿d¹ mi-
nut¹. Brakuje ¿ywnoœci, œrodków higienicz-
nych, opatrunków. Kobiety z dzieæmi czeka-
j¹ce wiele godzin w kolejce do przejœcia gra-
nicznego, nie maj¹ co daæ dzieciom do je-
dzenia. Ide¹ akcji jest tworzenie gotowej pacz-
ki przez polskie rodziny, wspólnoty parafial-
ne, b¹dŸ przekazywane na miejscu uchodŸ-
com z Ukrainy, którzy nie posiadaj¹ œrodków
do ¿ycia. Paczkê nale¿y przygotowaæ wed³ug
konkretnej listy 34 produktów, która jest do-
stêpna w na stronie diecezjalnej Caritas w
aktualnoœciach https://katowice.caritas.pl oraz
w naszych gablotkach i stronie internetowej
parafii. Prosimy o zakupienie wy³¹cznie
wskazanych produktów, umieszczenie ich w
kartonowym pudle o wymiarach: szerokoœæ
53 cm x g³êbokoœæ 40 cm x wysokoœæ 26 cm
lub podobnych wymiarach. Masa paczki po-
winna wynosiæ max. 16-18 kg. Do paczki
wk³adamy równie¿ list napisany po ukraiñ-
sku, którego treœæ jest równie¿ do pobrania
ze strony internetowej. Kartony powinny byæ
wytrzyma³e i zamykane od góry. Prosimy o
niezaklejanie zamkniêcia. Prosimy te¿ o
nowe artyku³y (nieu¿ywane): poœciel,  bie-
lizna,koce itp.  Paczki-Produkty mo¿na
sk³adaæ od poniedzia³ku do pi¹tku w godz.
16.00 do 18.00 w salce nr. 1.

Poszukujemy wolontariuszy gotowych
pomóc w tej akcji oraz przewiezienia pa-
czek do centrali Caritas. Zapisy chêtnych
we wtorek (8.03) na spotkaniu organiza-
cyjnym o godz. 18.45.

W pi¹tek (25 03) o godz.18.00 w Uroczy-
stoœæ Zwiastowania Pañskiego, zapraszamy
chêtnych do podjêcia Uroczystego Przyrze-
czenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczê-
tego, którego ¿ycie jest zagro¿one w ³onie
matki. Przyrzeczenie odbêdzie siê podczas
Eucharystii. Przed Msz¹ Œwiêt¹, z ty³u ko-
œcio³a bêdzie mo¿na odebraæ deklaracjê. Pro-
simy o przyniesienie ze sob¹ œwiecy z okap-
nikiem.

Cykl „Pos³ani w pokoju Chrystusa”

Skutki i owoce Eucharystii (3)
Katechizm Koœcio³a Katolickiego wy-

mienia nastêpuj¹ce owoce przyjmowania
Komunii œwiêtej: pog³êbia zjednoczenie
z Jezusem Chrystusem (KKK 1391);
chroni przed grzechem (KKK 1393) i
g³adzi grzechy powszednie (KKK 1394);
tworzy Koœció³ (KKK 1396); zobowi¹-
zuje do pomocy ubogim (KKK 1397);
buduje jednoœæ chrzeœcijan (KKK 1398)
i jednoœæ miêdzy ludŸmi; jest „zadatkiem
przysz³ej chwa³y” (KKK 1402)

Dzisiaj kolejny odcinek.
Tworzy Koœció³
Owocem Komunii œwiêtej jest Koœció³.
W Katechizmie Koœcio³a Katolickiego

(1396) czytamy: „Eucharystia buduje Ko-
œció³. Ci, którzy przyjmuj¹ Eucharystiê,
s¹ œciœlej zjednoczeni z Chrystusem, a
tym samym Chrystus ³¹czy ich ze wszyst-
kimi wiernymi w jedno Cia³o, czyli Ko-
œció³”. Przez sakrament Chrztu œw. zo-
staliœmy wezwani, by tworzyæ jedno Cia-
³o i Eucharystia urzeczywistnia to we-
zwanie. Papie¿ Franciszek w czasie mo-
dlitwy Anio³ Pañski 14.06.2020 r. powie-
dzia³: „skutek duchowy Eucharystii –
dotyczy zjednoczenia z Chrystusem, któ-
ry w chlebie i winie ofiarowuje siebie dla
zbawienia wszystkich”. Zaznaczy³, ¿e
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KONTA BANKOWE:
Na remont i utrzymanie koœcio³a:  Bank Œl¹ski - 42 1050 1214 1000 0023 1548 9068

z tytu³em wp³aty - „na cele kultu religijnego”

Na budowê cmentarza: PKO - 74 1020 2313 0000 3102 0189 6703
z tytu³em wp³aty - „budowa cmentarza”

Parafia p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a œw. i Matki Bo¿ej Uzdrowienia Chorych,
40-877 Katowice, ul. Mieszka I 6, tel. (32) 254 74 00

Strona www i      facebook:   tysiacleciedolne.pl
Wyszukiwanie zmar³ych na cmentarzu: katowice-tysiaclecia.artlookgallery.com
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wania katechumenów do chrztu œw. Dlate-
go te¿ ks. Piotr podkreœli³, ¿e Wielki Post ma
charakter chrzcielny, bowiem przez czas Wiel-
kiego Postu powinniœmy odkryæ kim jeste-
œmy jako chrzeœcijanie, i co zmieni³o siê w
naszym ¿yciu od momentu chrztu œw. Wielki
Post ma nam równie¿ pomóc w zbli¿aniu siê
do najwa¿niejszego momentu podczas Wi-
gilii Paschalnej – do odnowienia przyrzeczeñ
chrzcielnych. Ks. Piotr przypomnia³ równie¿
o symbolice Wielkiego Postu: - brak wystro-
ju w kwiaty - kolor fioletowy - nie œpiewa siê
Alleluja, Gloria i Te Deum - wiêcej tekstów
jest recytowanych - w 5 niedzielê Wielkiego
Postu zas³ania siê krzy¿e, a tak¿e w niektó-
rych koœcio³ach obrazy, które ods³aniane s¹
podczas liturgii Wielkiego Pi¹tku.

Na zakoñczenie ks. Piotr zachêci³ wszyst-
kich, aby przedstawione myœli zwi¹zane z
powstaniem i tradycj¹ Wielkiego Postu po-
budzi³y nas do refleksji i œwiadomego prze-
¿ywania czasu Wielkiego Postu, a przyjêcie
daru Zmartwychwstania Jezusa przemienia-
³o nasze ¿ycie.

Spotkanie zakoñczy³o siê modlitw¹.
04.03. – O godz.17.15 rozpoczê³a siê pierw-

sza Droga Krzy¿owa w Wielkim Poœcie, któr¹
poprowadzi³ ks. Dawid Szpek wraz z kate-
chetk¹ i jej uczniami ze Szko³y Podstawowej
Nr 58.

Niech ten Œwiêty Czas bêdzie prze¿yty przez
nas w bliskoœci z cierpi¹cym Jezusem, który
wzi¹³ krzy¿ naszych grzechów, i z mi³oœci do
nas niós³ je a¿ na Golgotê. Spróbujmy spoty-
kaæ siê z Jezusem na krzy¿owej drodze, aby
tak, jak œpiewaliœmy z dzieæmi – choæ trochê

ul¿yæ Chrystusowi.
O godz.18.00 zosta³a odprawiona Msza œw.

do NSPJ w intencji wszystkich rodzin naszej
parafii. Podczas homilii rozwa¿ony by³ temat:
„Zrób jak Józef – Przyjaciel modl¹cych siê”.
Ks. Dawid Majka rozpoczynaj¹c rozwa¿a-
nie zwróci³ uwagê, ¿e prze¿ywana przez nas
Eucharystia jest dla nas szczególnym darem,
i aby sobie g³êbiej ten fakt uœwiadomiæ trwa-
liœmy w minutowej ciszy – zadumy, adoracji,
kontemplacji. Cisza nawi¹zywa³a równie¿ do
tematu homilii – Józef patronem modlitwy
kontemplacyjnej, modlitwy w ciszy, w której
jest On zas³uchany w g³os Pana Boga. Dlate-
go i my powinniœmy na Eucharystii zrobiæ ze
swego serca „œwi¹tyniê”, by spotkaæ siê Je-
zusem w Jego s³owie, w Jego historii zba-
wienia, w Jego obecnoœci w Najœwiêtszym
Sakramencie. Jak powiedzia³ ks. Dawid mo-
dlitwa kontemplacyjna nie jest ³atw¹ mo-
dlitw¹, dlatego zarezerwowana jest dla „eli-
ty” – osób, które  pragn¹ kontemplowaæ i
trwaæ przy Jezusie w ciszy, chocia¿ œwiat pro-
ponuje zupe³nie coœ innego. Na zakoñczenie
ks. Dawid nawi¹zuj¹c do panuj¹cej sytuacji
na Ukrainie i w œwiecie, zwróci³ uwagê na
s³owa Ewangelii z dnia (o mi³oœci przyjació³
i nieprzyjació³) J 15,9-17 podkreœlaj¹c, ¿e, aby
je zrozumieæ musimy przyj¹æ s³owa Jezusa,
zaakceptowaæ i przy Nim trwaæ. Ks. Dawid
zachêca³ równie¿ wszystkich, abyœmy korzy-
stali z adorowania Pana Jezusa, poniewa¿
fundamentem pokoju oraz œwiêtego i dobre-
go ¿ycia jest obecnoœæ Boga w naszym ¿yciu,
a czas Jemu poœwiêcony nigdy nie jest cza-
sem straconym.     Bo¿ena S.



dokonuje siê to, gdy zgadzamy siê na
przemianê samych siebie, naszej mental-
noœci i dzia³ania. W przeciwnym razie
celebracje eucharystyczne, w których
uczestniczymy, sprowadzaj¹ siê do pu-
stych i formalnych obrzêdów. „Niejed-
nokrotnie cz³owiek idzie na Mszê œw.
dlatego, ¿e trzeba, traktuj¹c to jako fakt
spo³eczny, zas³uguj¹cy na szacunek, ale
spo³eczny. Jednak tajemnica to co inne-
go - to Jezus obecny, który przychodzi,
¿eby nas karmiæ”. „To jest tajemnica
komunii, Eucharystii - przyjmowanie
Jezusa, ¿eby nas przemienia³ od we-
wn¹trz, i przyjmowanie Jezusa, ¿eby
uczyni³ nas jednoœci¹, a nie podzia-
³em”.To wa¿ne. Zgodnie z wol¹ Chry-
stusa, mam budowaæ jednoœæ ze wszyst-
kimi ludŸmi spotykanymi w ¿yciu, w ro-
dzinie, w pracy, w parafii.

Nie jest to ³atwe, ale „Pan jednak do-
brze wie, ¿e same nasze ludzkie si³y nie
wystarczaj¹ do tego. Co wiêcej, wie, ¿e
wœród Jego uczniów zawsze bêdzie po-
kusa rywalizacji, zazdroœci, uprzedzenia,
podzia³u... Wszyscy znamy te sprawy.
Tak¿e dlatego zostawi³ nam sakrament
swojej rzeczywistej obecnoœci, konkret-
nej i sta³ej, abyœmy, trwaj¹c zjednoczeni
z Nim, mogli zawsze przyjmowaæ dar
mi³oœci braterskiej” – powiedzia³ papie¿
Franciszek.

Znakiem rozpoznawczym ucznia Chry-
stusa jest wzajemna mi³oœæ.  „Po tym
wszyscy poznaj¹, ¿eœcie uczniami moimi,
jeœli bêdziecie siê wzajemnie mi³owali”
(J 13,35). Eucharystia ukazuje jak¹ war-
toœæ w oczach Bo¿ych ma ka¿dy cz³o-
wiek, nasz brat i siostra, skoro ka¿demu
w taki sam sposób Chrystus daje samego
siebie pod postaciami chleba i wina.

B³. Stefan Wyszyñski naucza³: „Chrystus
do tego stopnia jest dla ludzi, ¿e da³ im sa-
mego siebie na pokarm w Eucharystii;
podobnie Jego dzieci musz¹ s³u¿yæ Bogu i
ludziom wszystkimi wartoœciami, jakie po-
siadaj¹, daj¹c siebie innym bez reszty”.

D.M.

Dlaczego w niedzielê idê… lub
nie idê do koœcio³a?

Z powodu obostrzeñ wynikaj¹cych z
pandemii oraz przyznanej dyspensy oka-
za³o siê, ¿e jest niedziela, a ja nie by³am
w koœciele i nie uczestniczy³am we mszy
œw.

I co siê sta³o?
Mia³am dodatkowy czas wolny, obej-

rza³am msza œw. w telewizji, czegoœ mi
brakowa³o, mia³am wyrzuty sumienia. To
mo¿e niekoniecznie trzeba iœæ do koœcio-
³a, by siê pomodliæ czy uczestniczyæ w
nabo¿eñstwie, czy mszy œwiêtej?

OdpowiedŸ zale¿y od tego, czy wierzê
w Boga, czy te¿ chodzê/ chodzi³am do
koœcio³a z przyzwyczajenia, bo rodzice i
dziadkowie chodzili, bo co powiedz¹
znajomi i s¹siedzi?

Obowi¹zek œwiêcenia Dnia Pañskiego
wynika z trzeciego przykazania Dekalo-
gu: „Pamiêtaj, abyœ dzieñ œwiêty œwiê-
ci³” oraz pierwszego przykazania koœciel-
nego: „W niedzielê i œwiêta nakazane
uczestniczyæ we Mszy œwiêtej i powstrzy-
maæ siê od prac niekoniecznych”.

Kodeks Prawa Kanonicznego stwier-
dza: „W niedzielê, oraz w inne dni œwi¹-
teczne nakazane wierni s¹ zobowi¹zani
uczestniczyæ we Mszy œwiêtej oraz po-
wstrzymaæ siê od wykonywania tych prac
i zajêæ, które utrudniaj¹ oddawanie Bogu
czci, prze¿ywanie radoœci w³aœciwej
dniowi Pañskiemu oraz korzystanie z
nale¿nego odpoczynku duchowego i fi-
zycznego” (kanon 1247).

Uczestniczenie w Mszy œw. w niedzie-
le i œwiêta nakazane jest obowi¹zkiem
ka¿dego katolika, który ukoñczy³ 7 lat.
(Mszê niedzieln¹ mo¿na zast¹piæ sobot-
ni¹, tzw. Wieczorn¹).

Opuszczenie Mszy œwiêtej w niedzielê
bez wa¿nego powodu jest grzechem ciê¿-
kim. Czy obawy przed zara¿eniem Co-
vid-19 w koœciele mog¹ byæ powodem
zwolnienia z obowi¹zku niedzielnej
Mszy œw.?

Myœlê, ¿e czasem tak, a czasem nie.
Sprawê tê ka¿dy musi rozstrzygn¹æ we
w³asnym sumieniu.

Nale¿y odró¿niæ zwyk³e lenistwo,
usprawiedliwiane obaw¹, od lêku wyni-
kaj¹cego z przynale¿noœci np. do tzw.
grupy ryzyka, jak¹ stanowi¹ choæby oso-
by w podesz³ym wieku czy przyjmuj¹ce
ró¿nego rodzaju leki zmniejszaj¹ce od-
pornoœæ. Ponadto trzeba wzi¹æ tak¿e pod
uwagê aktualn¹ iloœæ zaka¿eñ w kraju i
okolicy, a zw³aszcza wystêpowanie tzw.
fal, podczas których ryzyko zaka¿enia
rzeczywiœcie siê zwiêksza.

Œwiêty Jan Pawe³ II w Liœcie „Dies Do-
mini” o œwiêtowaniu niedzieli napisa³, ¿e
Msza œw. jest „dla wiernych obowi¹z-
kiem, od którego mo¿e ich zwolniæ tyl-
ko powa¿na przeszkoda” (p. 49).

„Ci wierni, którzy z powodu choro-
by, niesprawnoœci lub innej wa¿nej
przyczyny nie mog¹ wzi¹æ udzia³u w
Eucharystii, winni do³o¿yæ starañ, aby
jak najpe³niej uczestniczyæ z oddale-
nia w liturgii niedzielnej Mszy Œwiê-
tej, najlepiej przez lekturê czytañ i
modlitw mszalnych przewidzianych na
ten dzieñ, a tak¿e przez wzbudzenie w
sobie pragnienia Eucharystii”.

„Dla tych jednak, którzy z ró¿nych
przyczyn nie mog¹ uczestniczyæ w Eu-
charystii transmisja telewizyjna lub
radiowa stanowi cenn¹ pomoc, zw³asz-
cza jeœli towarzyszy jej ofiarna pos³u-
ga nadzwyczajnych szafarzy Euchary-
stii, którzy przynosz¹ j¹ chorym, a
wraz z ni¹ pozdrowienie i solidarnoœæ
ca³ej wspólnoty. W ten sposób równie¿
ci wierni mog¹ korzystaæ z obfitych
owoców niedzielnej Mszy œw. oraz
przezywaæ niedzielê jako prawdziwy
Dzieñ Pañski i Dzieñ Koœcio³a” (p.54).

Dorota
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27.02. – Rozpoczê³a siê czterdziestogodzin-
na adoracja Najœwiêtszego Sakramentu, któ-
ra trwa³a do wtorku – 1 marca, poprzedzaj¹c
bezpoœrednio wejœcie w czas Wielkiego Po-
stu.

01.03. – O godz.18.45 rozpoczê³a siê mo-
dlitwa uwielbienia. Tym razem ks. Dawid
Majka zaproponowa³ modlitwê ró¿añcow¹ o
pokój, nie tylko na Ukrainie, ale równie¿ o
pokój w naszych sercach, rodzinach, wspól-
notach, OjczyŸnie i na ca³ym œwiecie. Modli-
twa ró¿añcowa odmawiana by³a na sposób
dominikañski.

02.03. – Œrod¹ Popielcow¹ rozpocz¹³ siê
Wielki Post. W tym dniu swoj¹ obecnoœci¹
zaszczyci³ nas ks. Arcybiskup Adrian Galbas,
który przewodniczy³ Mszy œw. i wyg³osi³ do
nas S³owo Bo¿e. Warto wys³uchaæ g³êbokiej
homilii Arcybiskupa Adriana, która niech nas
pobudzi do refleksji prze¿ywaj¹c œwiêty czas
Wielkiego Postu (homilia dostêpna jest na
https://youtu.be/iVoj1Xpoi1Q)

03.03. – O godz.18.45 w koœciele swoje
spotkanie mieli cz³onkowie Bractwa Adora-
cji Najœwiêtszego Sakramentu oraz sympa-
tycy. Ks. Piotr poruszy³ temat pocz¹tków
Wielkiego Postu. Jak powiedzia³ – Wielki
Post zrodzi³ siê z dwóch nurtów – przygoto-
wania  do Wielkanocy oraz aspektu pokutne-
go, w póŸniejszym czasie pojawi³ siê rów-
nie¿ aspekt pasyjny – rozwa¿anie Mêki Je-
zusa Chrystusa (Droga Krzy¿owa i Gorzkie
¯ale, które s¹ nabo¿eñstwem typowo pol-
skim). Ks. Piotr zwróci³ uwagê, ¿e pierwsi
chrzeœcijanie obchodzili najpierw niedzielê,
nastêpnie Wielkanoc, a dopiero w póŸniej-
szym czasie w Koœciele zrodzi³ siê zwyczaj
przygotowania do uroczystoœci Wielkanoc-
nych. Ks. Piotr odniós³ siê równie¿ do sym-
boliki liczby „40”, która pojawia³a siê ju¿ w
Starym Testamencie i by³a zapowiedzi¹ wa¿-
nych wydarzeñ. Wielki Post jest równie¿ za-
powiedzi¹, przygotowaniem trwaj¹cym 40
dni, nie wliczaj¹c niedziel, a dni od Œrody Po-
pielcowej. W IV wieku czas Wielkiego Po-
stu by³ g³ównie ostatnim etapem przygoto

Migawki z ¿ycia naszej parafii


