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27 marca 2022

NIEDZIELA RADOŒCI
Ka¿dy z nas z pewnoœci¹ zada³ sobie

kiedyœ pytanie „co mnie najbardziej cie-
szy, raduje?”. A w³aœciwie mo¿e powin-
niœmy zacz¹æ od zastanowienia siê co to
w³aœciwie jest ta „radoœæ”…. ? Wed³ug
jednego ze s³owników jest to „ uczu-
cie zadowolenia i satysfakcji, przejawia-
j¹ce siê œmiechem, optymistycz-
n y m  s p o j r z e n i e m  n a  r z e c z y w i -
stoœæ czy poczuciem beztroski”.

Na co dzieñ mamy sporo zmartwieñ,
jedne zwi¹zane s¹ z osobist¹ sytuacj¹,
inne wynikaj¹ z trudnej rzeczywistoœci
obserwowanej wokó³. Strach o zdrowie,
¿ycie, przera¿enie ogarniaj¹ce nas, gdy
œledzimy wieœci z Ukrainy raczej nie
sprzyjaj¹ poczuciu beztroski. I trudno siê
spodziewaæ, ¿e tu, w ziemskim ¿yciu kie-
dykolwiek jej w pe³ni zaznamy.
Jednak Koœció³ przypomina nam, ¿e na-
wet prze¿ywaj¹c trudnoœci musimy sta-
raæ siê wykrzesaæ z siebie choæ trochê

radoœci. Przypominaj¹ nam o tym miê-
dzy innymi dwa wezwania „Radujcie siê!
Gaudere in Domino! Bóg jest blisko!”,
które s³yszymy w Adwencie oraz „Latáre,
Jerúsalem! Wesel siê Jerusalem!” w IV
niedzielê Wielkiego Postu. Dnie te  s¹
tak¿e nazywane  Ró¿owymi Niedziela-
mi. Warto zauwa¿yæ, ¿e obie obchodzi-
my w okresach zadumy, spokoju i wyci-
szenia – nie s¹ one zatem wy³¹cznie okre-
sami smutku, pokuty i postu. Do radoœci
nawo³ywali tak¿e papie¿ Pawe³ VI pisz¹c
adhortacjê „Gaudete in Domino” czy Jan
XXIII mówi¹cy, ¿e ponuraków nie
wpuszczaj¹ do Nieba…

Zadbajmy, by smutki codziennoœci nie
oduczy³y nas z cieszenia siê z ka¿dej da-
nej nam chwili i nadziei na niebiañsk¹
przysz³oœæ.       AP

Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej do Parafian. Apelujemy o przekazywanie finan-
sowego wsparcia poprzez wp³aty bezpoœrednio na  konto parafii.  Nr konta Parafii Pod-
wy¿szenia Krzy¿a Œw. i MB Uzdrowienia Chorych:  42 1050 1214 1000 0023 1548 9068,
tytu³ wp³aty: „darowizna na cele kultu religijnego”. Ka¿dy mo¿e wspomóc parafiê przez
z³o¿enie dobrowolnej ofiary. Bóg zap³aæ za przekazanie darowizn!

Jak ju¿ dobrze wiemy, ka¿dy chêtny o otwartym sercu parafianin, mo¿e przygotowaæ
paczkê dla potrzebuj¹cych uchodŸców wojennych. Sk³ada siê ona z 34 produktów
wed³ug konkretnej listy. Wymiary paczki i waga te¿ zosta³y podane. Wszelkie szczegó³y
znajdziemy na stronie parafialnej i w gablotkach. Gotowe pakunki wraz listem po ukraiñ
sku, mo¿na sk³adaæ w salce nr 1 od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 16.00-18.00.
Odpowiadaj¹c na liczne pytania, informujemy ¿e nie trzeba przygotowywaæ ca³ej paczki
a wystarczy zakupiæ jedynie niektóre potrzebne produkty znajduj¹ce siê na specjalnej
liœcie znajduj¹cej siê przy wyjœciu z koœcio³a i równie¿ z³o¿yæ je w salce nr 1 w wybranych
godzinach. Przyjmujemy te¿ nowe artyku³y (nieu¿ywane): takie jak poœciel, bielizna, koce
itp. Dziêkujemy wszystkim darczyñcom za okazane serce oraz chêtnym wolontariuszom
za chêci, czas i zaanga¿owanie w segregowaniu produktów.

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

  6.W poniedzia³ek (28.03) o godz. 18.00 odprawimy Mszê œw. dziêkczynn¹ za
30 lat istnienia Radia Maryja.

  7.We wtorek o godz. 16.30 odbêdzie siê spotkanie Zespo³u Charytatywnego. Zapra-
szamy wszystkich chêtnych, którzy pragn¹ zajmowaæ siê celami charytatywnymi
w naszej wspólnocie parafialnej.

  8.W czwartek (31.03), o godz. 18.00 odprawimy Mszê œw. w intencji cz³onków ¯ywego
Ró¿añca oraz Apostolstwa Dobrej Œmierci. Po Mszy œw. odbêdzie siê spotkanie ̄ ywe-
go Ró¿añca i Apostolstwa Dobrej Œmierci. O godz. 17.15 nabo¿eñstwo do Matki Bo¿ej
Patronki Dobrej Œmierci, na które zapraszaj¹ cz³onkowie Apostolstwa Dobrej Œmierci.

  9.W tym tygodniu przypadaj¹ I pi¹tek i I sobota miesi¹ca.
10.W pi¹tek o godz. 16.30 zapraszamy wszystkie dzieci na Mszê œw. pierwszopi¹tkow¹.

Homilia: Na Eucharystii spotykamy Zmartwychwsta³ego. Wczeœniej o godz. 16.00 spo-
wiedŸ œw. dla dzieci. Wieczorem, o godz. 18.00 zapraszamy na Mszê œw. pierwszopi¹t-
kow¹ sprawowan¹ do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin. Homilia: Zrób jak Jó-
zef- Przyjaciel ojców. Kolekta zbierana bêdzie przeznaczona na biedne rodziny.

11. W sobotê zapraszamy na Mszê œw. w intencji wszystkich czcicieli Niepokala-
nego Serca Najœwiêtszej Maryi Panny, któr¹ odprawimy o godz. 7.00. Po
Mszy œw. Nabo¿eñstwo do Matki Bo¿ej.

12.Ch³opców, którzy pragn¹ s³u¿yæ Bogu przy o³tarzu zapraszamy na zbiórki ministrantów
w soboty o godz. 9.00 w salce ministrantów.

13.W sobotê (02.04) o godz. 16.00 Msza œw. chrzcielna oraz w intencji dzieci
obchodz¹cych I rocznicê Chrztu œw. Rodziców i chrzestnych zapraszamy na
katechezê w czwartek o godz. 18.45 do salki 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.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 Parafialnej a nie przez telefon. Do czerwca s¹ jeszcze wolne intencje mszalne.

16.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.

17.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.

18.W sobotê o godz.7.30 zapraszamy wszystkich chêtnych do sprz¹tania koœcio³a.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (28 MARZEC - 03 KWIECIEÑ 2022)

PONIEDZIA£EK (28.03.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + tatê Karola Frosztêgê w kol. r. œm., z proœb¹ o ¿ycie wieczne

2/za + przyjació³kê Janinê w 30 dzieñ po œm.
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za + mê¿a Jana w 7 r. œm. + siostrê Irenê w kol. r. œm. oraz ++ rodziców z obu stron

2/za + Halinê Gibel, + jej mê¿a Alfreda i ++ jej rodziców i teœciów
3/za + Halinê WoŸniak (od s¹siadów z ul. Tysi¹clecia 25)
4/dziêkczynna za 30 lat istnienia Radia Maryja z proœb¹ o Bo¿e b³og. i dary Ducha œw.

dla ojca za³o¿yciela ks. Tadeusza Rydzyka, ojców pos³uguj¹cych w Radiu, pracow-
ników œwieckich oraz wszystkich dzie³ powsta³ych wokó³ radia

WTOREK (29.03.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + mê¿a Ryszarda Kazior w 1 r. œm.

2/za ++ Mariê Sablik i Jasia Sablika
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za + mê¿a, ojca i dziadka Józefa Ziemnika w 4 r. œm. i wspomnienie jego

urodzin, prosz¹c o dar ¿ycia wiecznego (od ¿ony i córek z rodzinami)
2/w intencji Lilianny, dziêkuj¹c za ¿ycie i zdrowie, z proœb¹ o Bo¿¹ opiekê i b³og.
3/za + mê¿a Czes³awa Radomskiego oraz ++ rodziców z obu stron

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŒRODA (30.03.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 - za ++ rodziców: Helenê i Piotra Markiewiczów z proœb¹ o radoœæ nieba
  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za ++ ojca Edwarda w kol. r. œm. oraz ++ jego ¿onê Cecyliê i syna Jana

2/za + Zofiê Czenczek z proœb¹ o radoœæ nieba
3/za + Monikê Barwiñsk¹ w 1 r. œm. (od mê¿a i córki)
4/do Mi³osierdzia Bo¿ego z proœb¹ o ³askê zbawienia dla ++ rodziców: Alicji i Fran-

ciszka Krótkich, Stefanii i Franciszka Pawlasów, Ryszarda Dziechczarczyka i syna
Piotra oraz ++ z ich pokrewieñstwa i zapomnianych dusz w czyœæcu cierpi¹cych

CZWARTEK (31.03.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + ojca Franciszka w 24 r. œm. i + mamê Mariannê w 4 r. œm.

2/za + Ewê Kalisz (od rodziny Zapa³owiczów z Radziszowa)
3/za ++ Joannê i Teofila Erenfeld oraz ++ Annê i Walentego Kichard

  7.30 - Ró¿aniec
17.15 - Nabo¿eñstwo Apostolstwa Dobrej œmierci
18.00 1/w intencji cz³onków ¯ywego Ró¿añca oraz Apostolstwa Dobrej œmierci

2/za zmar³ych w marcu:
3/do Trójcy Przenajœw. za wstawiennictwem MB Nieustaj¹cej Pomocy w intencji:

Marii, Marianny, Heleny i Jerzego oraz ich pokrew. dziêkuj¹c Bogu za wszelkie
otrzymane ³aski z proœb¹ o B.b³og. na dalsze lata ¿ycia, zw³aszcza o ³askê zdrowia

PI¥TEK (01.04.2022 r.) - Dzieñ powszedni     
  7.00 - w intencji Bogu wiadomej
  7.30 - Ró¿aniec
16.30 - Msza œw. szkolna: za + Franciszka, ++ jego rodziców: Teresê i Miko³aja

         z proœb¹ o Mi³osierdzie Bo¿e i ³askê wiecznego zbawienia
Homilia: Na Eucharystii spotykamy Zmartwychwsta³ego

17.15 - Droga Krzy¿owa  
18.00 1/do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin

2/za ++ mamê Annê w 12 r. œm., + ojca Józefa, ++ braci: Jana i Franciszka
Pielesz oraz ++ dziadków Pielesz i Myœliwiec

3/za ++ Irenê i Wac³awa Zychowicz
Homilia: Zrób jak Józef - Przyjaciel ojców

SOBOTA (02.04.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/w intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najœwiêtszej Maryi Panny

2/za + mê¿a Wac³awa z proœb¹ o radoœæ nieba
16.00 - Msza œw. Chrztów: Pisarek Tymon, Powa³a Bianka, Nyzhnyk Wojciech

oraz w I rocz. sakr. Chrztu: Gortych Micha³
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/za + Krystynê w 2 r. œm., ++ mê¿a Romana, ziêcia W³odzimierza, szwagra

Rudolfa i ++ rodziców
2/za + brata Zbigniewa, ++ rodziców: Zofiê i Stanis³awa oraz mê¿a Kazimierza

NIEDZIELA (03.04.2022 r.) - V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
  7.30 - w intencji Tadeusza z ok. ur., dziêkuj¹c Bogu za otrzymane ³aski i prosz¹c

o dalsze dary Ducha œw., Bo¿e b³og. i opiekê Matki Bo¿ej
  9.30 - w intencji W³adys³awy Soko³owskiej z ok. 76 r. ur. z podziêkowaniem za

otrzymane ³aski, z proœb¹ o dar zdrowia i opiekê Matki Bo¿ej
11.00 - w intencji Krystyny z ok. 80 r. ur., dziêkuj¹c za dotychczasowe ³aski, z proœb¹

o Bo¿¹ opiekê i b³og.
B³ogos³awieñstwo dla matek oczekuj¹cych potomstwa

12.30 - w intencji Lucyny i Jerzego w 55 r.œl., dziêkuj¹c za otrzymane ³aski, z proœb¹
o dalsz¹ Bo¿¹ opiekê i zdrowie dla ca³ej rodziny (Dziêkczynienie)

16.15 - Gorzkie ¯ale z kazaniem pasyjnym
17.00 - za + Norberta Siedlaczka i ++ z rodziny: Siedlaczek i Wieczorek
20.00 - za ++ Katarzynê i W³adys³awa Zió³ko

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (27 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 niedziele, w salce nr 1 mo¿na nabyæ œwiece „Paschaliki Wielkanocne-Cari-
tas” - dzie³o pomocy biednym dzieciom oraz kartki œwi¹teczne.

  3.Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne sk³adane dzisiaj na budowê naszego
cmentarza parafialnego. W przysz³¹ niedzielê (3.04) Kolekta bêdzie przeznaczo-
na na ogrzewanie i nowe ³awki w koœciole dolnym.

  4.  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.

  5.Zachêcamy wszystkich do udzia³u w tradycyjnych nabo¿eñstwach wielkopostnych.
W pi¹tki o godz. 17.15 odprawiamy Drogê Krzy¿ow¹, polecaj¹c Bogu dusze naszych
zmar³ych. Wypominki za zmar³ych przynosimy do zakrystii 20 minut przed nabo¿eñ-
stwem. W niedziele o godz. 16.15 zapraszamy na Gorzkie ¯ale z kazaniem pasyjnym.
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Cykl „Pos³ani w pokoju Chrystusa”

Skutki i owoce Eucharystii (5)

Katechizm Koœcio³a Katolickiego wy-
mienia nastêpuj¹ce owoce przyjmowania
Komunii œwiêtej: pog³êbia zjednoczenie
z Jezusem Chrystusem (KKK 1391);
chroni przed grzechem (KKK 1393) i g³a-
dzi grzechy powszednie (KKK 1394);
tworzy Koœció³ (KKK 1396); zobowi¹zu-
je do pomocy ubogim (KKK 1397); bu-
duje jednoœæ chrzeœcijan (KKK 1398)
i jednoœæ miêdzy ludŸmi jest „zadatkiem
przysz³ej chwa³y” (KKK 1402).

Budowa jednoœci chrzeœcijan i jedno-
œci ludzi.

Rozpad jednoœci Koœcio³a na Koœció³
wschodni (prawos³awie) i zachodni (ka-
tolicyzm) nast¹pi³ – w wieku XI na sku-
tek podzia³ów. Piêæ wieków póŸniej, w
wyniku reformacji dosz³o do kolejnych
podzia³ów. Powsta³y wtedy Koœcio³y lu-
terañski i kalwiñski.

D¹¿enie do jednoœci chrzeœcijan jest
dawaniem œwiadectwa o Chrystusie i o
naszej wierze. W modlitwie Arcykap³añ-
skiej Jezus Chrystus, prosi³ Ojca „aby
wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze,
we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stano-
wili w Nas jedno, aby œwiat uwierzy³, ¿eœ
Ty Mnie pos³a³” (J 17, 21).

Eucharystia ma moc tworzenia jedno-
œci miêdzy ludŸmi. Komunia œwiêta po-
maga przezwyciê¿aæ podzia³y Koœcio³a
i zabiegaæ o jednoœæ chrzeœcijan. Œwiêty
Augustyn g³osi³: „Im boleœniej daj¹ siê
odczuæ podzia³y Koœcio³a, które unie-
mo¿liwiaj¹ wspólne uczestnictwo w
uczcie Pana, tym bardziej nagl¹ce s¹
modlitwy zanoszone do Niego, by nasta-
³y dni pe³nej jednoœci wszystkich wierz¹-
cych (por. KKK 1398).

Papie¿ Franciszek w czasie Tygodnia
Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan powie-
dzia³: „•ród³em komunii jest mi³oœæ
Chrystusa, która sprawia, ¿e przezwyciê-
¿amy nasze uprzedzenia. Aby widzieæ w

innych brata i siostrê, których zawsze
nale¿y kochaæ. Wówczas odkrywamy, ¿e
chrzeœcijanie innych wyznañ, z ich tra-
dycjami, z ich histori¹, s¹ darami Boga,
s¹ darami obecnymi na terenach naszych
wspólnot diecezjalnych i parafialnych.
Zacznijmy siê za nich modliæ, a jeœli to
mo¿liwe, to wraz z nimi. W ten sposób
nauczymy siê ich mi³owaæ i doceniaæ”.
Modlitwa jest punktem wyjœcia, by po-
móc Jezusowi w realizacji jego marze-
nia: aby wszyscy stanowili jedno – po-
wiedzia³ papie¿ Franciszek.

Œwiêty Jan Pawe³ II w encyklice „Ecc-
lesia de Eucharystia” napisa³: „Dar Chry-
stusa i Jego Ducha, który otrzymujemy
w Komunii eucharystycznej, wype³nia z
obfitoœci¹ gor¹ce pragnienia braterskiej
jednoœci, jakie kryj¹ siê w sercach ludz-
kich, i jednoczeœnie wynosi doœwiadcze-
nie braterstwa w³aœciwego wspólnemu
uczestnictwu w tym samym stole eucha-
rystycznym na poziom daleko wy¿szy od
zwyczajnego ludzkiego ucztowania.
Dziêki zjednoczeniu z Cia³em Chrystu-
sa Koœció³ coraz g³êbiej staje siê w Chry-
stusie «jakby sakramentem, czyli zna-
kiem i narzêdziem wewnêtrznego zjed-
noczenia z Bogiem i jednoœci ca³ego ro-
dzaju ludzkiego» (EE 24).

Podczas spotkania modlitewnego
przedstawicieli religii œwiata 7 paŸdzier-
nika ub. Papie¿ Franciszek powiedzia³:
„Aby narody by³y braæmi, modlitwa
musi nieustannie wznosiæ siê do nieba,
a jedno s³owo nie mo¿e przestaæ roz-
brzmiewaæ na ziemi: pokój”. „Spraw-
my, aby rozbrzmiewa³o powiedzenie
Imama Alego: «Ludzie s¹ dwojakiego
rodzaju: albo twoi bracia w wierze, albo
twoi bliŸni w cz³owieczeñstwie»”.   D.M.
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Migawki z ¿ycia naszej parafii
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13.03. – O godz.17.15 rozpoczê³y siê
kolejne Gorzkie ¯ale. Kazanie pasyjne
ks. Dawida Szpeka mo¿na wys³uchaæ tak
jak ostatnio na stronie parafialnej.

14.03. – O godz.18.00 zosta³a odpra-
wiona Msza œw. w intencji wszystkich
cz³onków diakonii i grup parafialnych.
Podczas homilii nt. „Udzia³ Eucharystii
w przemianie moralnej”. Ks. Proboszcz
nawi¹za³ do Ewangelii (£k 19 1-10)
zwróci³ uwagê na postawê Zacheusza,
który schodz¹c z drzewa sta³ siê innym
cz³owiekiem – przemienionym ( po spoj-
rzeniu na Jezusa). Ks. Józef przytacza-
j¹c s³owa wyznania Œw. Augustyna i œw.
Faustyny podkreœli³, ¿e pierwszym wa-
runkiem przemiany cz³owieka jest – za-
kochanie siê w Jezusie, a drugim – czê-
sta komunia œw. Na zakoñczenie ks. Pro-
boszcz ¿yczy³ wszystkim, abyœmy tak jak
Œwiêci cenili sobie dar komunii œw. i jesz-
cze bardziej kochali Chrystusa, aby na-
sze ¿ycie siê przemienia³o.

15.03. – O godz.18.45 rozpoczê³a siê
modlitwa uwielbienia prowadzona przez
ks. Dawida Majkê. Spontaniczna modli-
twa dziêkczynienia, uwielbienia i proœ-
by zakoñczy³a siê b³ogos³awieñstwem
Bo¿ym oraz Apelem Jasnogóskim.

16.03 - o godz. 18.45 w salce nr 2 od-
by³o siê comiesiêczne spotkanie grupy
KIK. Ks. Artur zaproponowa³ tym razem
tematykê „Oblicza kryzysu w Koœciele
Katolickim” zainspirowany ukazanym
siê jakiœ czas temu artyku³em p. Jerzego
Turowicza w Tygodniku Powszechnym.
Ks. Artur postawi³ pytanie – czy Sobór
Watykañski II zapocz¹tkowa³, czy by³ od-
powiedzi¹ na  kryzys w Koœciele ? Czy
tzw. droga synodalna czyli zwiêkszony
udzia³ laikatu w ¿yciu koœcio³a, czego
domagaj¹ siê dokumenty soborowe, jest
w³aœciwe i czy w ogóle jest realizowa-
ny? Jak ta sprawa wygl¹da w polskim ko-
œciele ? Ks. Artur przytoczy³ szereg przy-
k³adów.. Obecny na spotkaniu ks. Józef

Niesyto przytoczy³ z kolei szereg przy-
k³adów z w³asnych doœwiadczeñ pracy
w koœciele kanadyjskim czy afrykañskim.
Kryzysy porówna³ do przeciwstawnych
dzia³añ dwóch reformatorów Koœcio³a –
œw. Franciszka (dzia³ania pozytywne) i
Marcina Lutra (dzia³ania negatywne).
Uczestnicy spotkania wypowiedzieli sze-
reg w³asnych opinii w tej sprawie, jed-
nak¿e z uwagi na rozleg³oœæ tematyki ks.
Artur i uczestnicy postanowili kontynu-
owaæ temat na nastêpnym spotkaniu.    AP

18.03. – O godz.18.00 zosta³a odpra-
wiona Msza œw. w intencji czcicieli Mi-
³osierdzia Bo¿ego. Podczas homilii roz-
wa¿ony zosta³ temat: „Udzia³ w Eucha-
rystii przynagla nas do podejmowania
wszelkich dzie³ mi³oœci, aby dawaæ œwia-
tu œwiadectwo chrzeœcijañskiego ¿ycia”.
Ks. Dawid Majka  podkreœli³, ¿e na Eu-
charystii uczymy siê mi³oœci od Chrystu-
sa, który nas ukocha³ ponad w³asne ¿ycie.
Na Eucharystii uczymy siê równie¿ wcie-
lania S³owa w czyn, dawania œwiadec-
twa swoim ¿yciem. Ks. Dawid zwróci³
równie¿ uwagê na Czytanie Ewangeliê z
dnia, w których mowa o nienawiœci –
paradoksalnie do tematu homilii. Dlate-
go przeczyta³ wzruszaj¹cego sms-a, któ-
rego otrzyma³ od mamy 7-letniego ch³op-
ca, modl¹cego siê o to, aby prezydent
Putin sta³ siê dobrym cz³owiekiem i za-
koñczy³ wojnê. Aby przeprosi³ Ukrainê
za to co zrobi³, a jak ju¿ bêdzie dobry,
aby Bóg przyj¹³ go do siebie.

Po  Eucharystii rozpoczê³a siê Droga
Krzy¿owa ulicami naszego osiedla. Dro-
ga Krzy¿owa ofiarowana by³a w intencji
pokoju na Ukrainie i ca³ym œwiecie.

19.03. – O godz.18.00 zosta³a odpra-
wiona Msza œw. w intencji ks. Probosz-
cza Józefa W³oska z okazji urodzin.
¯yczenia od grup i diakonii parafialnych
z³o¿y³ przedstawiciel wspólnot. Nato-
miast  tradycyjnie laurkê ¿yczeñ od Pa-
rafian z³o¿y³a Pani Aleksandra.

Pamiêtajmy ka¿dego dnia o Solenizan-
cie w naszych modlitwach.        Bo¿ena S.



Nabo¿eñstwa piêciu pierwszych sobót miesi¹caPierwszy pi¹tek miesi¹ca

Pierwszy pi¹tek miesi¹ca jest poœwiê-
cony oddawaniu czci Najœwiêtszemu
Sercu Pana Jezusa. Celebracja tego dnia
zwi¹zana jest z objawieniami jakie otrzy-
ma³a  œw. Ma³gorzata Maria Alacoque w
1673 roku. Ukaza³ siê jej wówczas sam
Jezus Chrystus i przekaza³ dwanaœcie
obietnic, które brzmia³y nastêpuj¹co:

1. Dam im wszystkie ³aski potrzebne w ich
stanie.

2. Zgoda i pokój bêd¹ panowa³y w ich ro-
dzinach.

3. Bêdê ich pociesza³ we wszystkich ich stra-
pieniach.

4. Bêdê ich bezpieczn¹ ucieczk¹ za ¿ycia, a
szczególnie przy œmierci.

5. Wylejê obfite b³ogos³awieñstwa na
wszystkie ich przedsiêwziêcia.

6. Grzesznicy znajd¹ w mym Sercu Ÿród³o
nieskoñczonego mi³osierdzia.

7. Dusze oziêb³e stan¹ siê gorliwymi.
8. Dusze gorliwe dojd¹ szybko do wysokiej

doskona³oœci.
9. B³ogos³awiæ bêdê domy, w których ob-

raz mego Serca bêdzie umieszczony i czczo-
ny.

10. Kap³anom dam moc kruszenia serc naj-
zatwardzialszych.

11. Imiona tych, co rozszerzaæ bêd¹ to na-
bo¿eñstwo, bêd¹ zapisane w mym Sercu i na
zawsze w Nim pozostan¹.

12. Przyrzekam w nadmiarze mi³osierdzia
Serca mojego, ¿e wszechmocna mi³oœæ moja
udzieli tym wszystkim, którzy komunikowaæ
bêd¹ w pierwsze pi¹tki przez dziewiêæ mie-
siêcy z rzêdu, ³askê pokuty ostatecznej, ¿e nie
umr¹ w stanie nie³aski mojej ani bez sakra-
mentów i ¿e Serce moje stanie siê dla nich
bezpieczn¹ ucieczk¹ w godzinê œmierci.

Odprawienie pierwszych pi¹tków nie
oznacza jednak automatycznego zbawie-
nia. Sama œw. Ma³gorzata Maria, prze-
kazuj¹c obietnice Jezusa podkreœli³a, ¿e
zostan¹ one zrealizowane wówczas, gdy
wierny bêdzie „¿y³ w zgodzie z Jego
œwiêtymi prawami”. Przyjmuj¹c komu-

niê œwiêt¹ zawsze trzeba znajdowaæ siê
w stanie ³aski uœwiêcaj¹cej, dlatego wie-
le osób przed Eucharysti¹ przystêpuje
jeszcze do sakramentu pokuty i pojedna-
nia. Osoby, które nie maj¹ œwiadomoœci
grzechu ciê¿kiego, mog¹ j¹ wiêc spokoj-
nie pomin¹æ.

Jezus obiecuje praktykuj¹cym 9 pierw-
szych pi¹tków miesi¹ca, ¿e nie umr¹ nie
bêd¹c w stanie ³askie uœwiêcaj¹cej. W „Po-
s³añcu Serca Jezusowego”, mo¿na prze-
czytaæ niezwyk³¹ historiê zwi¹zan¹ z t¹
obietnic¹.

Jedna z wiêŸniarek obozu Ravensbrück
zosta³a wyznaczona do egzekucji. Nie
mog³a uwierzyæ, ¿e po wielokrotnym od-
prawieniu dziewiêciu pi¹tków umrze bez
sakramentów œwiêtych. Tak siê jednak
z³o¿y³o, ¿e choæ dwukrotnie wzywano j¹
do tzw. transportu, z którego nie by³o ju¿
powrotu, w obu wypadkach niespodzie-
wanie polecono jej wróciæ do obozu. Do-
trwa³a do czasu, gdy do obozu przemy-
cono puszkê z komunikantami. Zosta³a
stracona w dniu, w którym przyjê³a Ko-
muniê œw.

Jezus w swojej obietnicy mówi o przyjê-
ciu Komunii œwiêtej w kolejne 9 pierw-
szych pi¹tków, nie o samej spowiedzi. Aby
jednak przyst¹piæ do Komunii, trzeba byæ
w stanie ³aski uœwiêcaj¹cej, wiêc dobrze
poprzedziæ j¹ sakramentem pokuty.  9
pierwszych pi¹tków miesi¹ca nie jest by-
najmniej praktyk¹ magiczn¹, nie ma nic
wspólnego z zabobonem. Pomaga ona
jednak wypracowaæ nawyk regularnej
spowiedzi i czêstszego, ni¿ tylko w nie-
dzielê, przyjmowania Komunii Œwiêtej.

W czerwcu szczególn¹ uwagê poœwiê-
ca siê Sercu Jezusa. Codziennie odma-
wiana jest Litania do Serca Pana Jezusa,
a w pierwszy pi¹tek po oktawie Bo¿ego
Cia³a obchodzimy Uroczystoœæ Najœwiêt-
szego Serca Pana Jezusa. Tym bardziej
warto w³aœnie w tym miesi¹cu rozpocz¹æ
praktykê 9 pierwszych pi¹tków ale czy
warto czekaæ? Najbli¿szy 1 pi¹tek to 1
kwietnia zacznij ju¿ dziœ.      oprac. Beder

13 maja 1917 roku w Fatimie w Portu-
galii Najœwiêtsza Maryja Panna ukaza³a
siê trojgu dzieciom: £ucji, Hiacyncie i
Franciszkowi. Poleci³a im: codzienn¹
modlitwê ró¿añcow¹; pokutê za grzeszni-
ków; a dla uproszenia pokoju w œwiecie,
nabo¿eñstwo do Niepokalanego Serca
Maryi (tzw. pierwsze soboty miesi¹ca).

Mimo danego nam czasu, mija 100 lat
a proœba Maryi o nabo¿eñstwie pierw-
szych sobót wci¹¿ jest ma³o znana i przez
niewielu praktykowana. Jest to ostatnie
niewype³nione ¿¹danie Matki Bo¿ej Fa-
timskiej.

Matka Bo¿a Fatimska, objawiaj¹c siê
Siostrze £ucji,poleci³a, aby odprawiaæ
nabo¿eñstwo piêciu pierwszych sobót
miesi¹ca. Do ka¿dego, kto je odprawi,
Matka Bo¿a przybêdzie w godzinie
œmierci z ³askami potrzebnymi do zba-
wienia. Praktykowanie tego nabo¿eñstwa
oddala widmo wojny i sprawi, ¿e Rosja
ostatecznie siê nawróci.

Warunki odprawienia nabo¿eñstwa
piêciu pierwszych sobót miesi¹ca:

1. SpowiedŸ œwiêta w pierwsz¹ sobotê mie-
si¹ca (mo¿e byæ tak¿e kilka dni wczeœniej lub
póŸniej)

2. Komunia Œwiêta w pierwsz¹ sobotê mie-
si¹ca (Musimy byæ w stanie ³aski ,je¿eli spo-
wiedŸ jest w innym dniu )

3. Ró¿aniec w intencji wynagradzaj¹cej w
pierwsz¹ sobotê miesi¹ca .Jedna czêœæ (piêæ
tajemnic)

4. 15-minutowe rozwa¿anie na temat jed-
nej lub wielu tajemnic ró¿añcowych w
pierwsz¹ sobotê miesi¹ca (medytacje s¹ na
www. sekretariatfaimski.pl )

Ka¿dy z warunków podejmujemy w inten-
cji wynagradzaj¹cej Niepokalanemu Sercu
Maryi.

Pan Jezus wskaza³, ¿e to nabo¿eñstwo
jest zadoœæuczynieniem za piêæ znie-
wag, którymi obra¿a siê Niepokalane
Serce Maryi:

Pierwsza zniewaga – obelgi przeciw

Niepokalanemu Poczêciu.
Druga zniewaga – obelgi przeciw Dzie-

wictwu Najœwiêtszej Maryi Panny.
Trzecia zniewaga – obelgi przeciw Jej

Bo¿emu Macierzyñstwu.
Czwarta zniewaga – obelgi, przez któ-

re usi³uje siê wpoiæ w serca dzieci obo-
jêtnoœæ, wzgardê, a nawet nienawiœæ
wobec nieskalanej Matki.

Pi¹ta zniewaga – bluŸnierstwa,które
zniewa¿aj¹ Maryjê w Jej œwiêtych wize-
runkach.

Nabo¿eñstwo pierwszych sobót miesi¹-
ca mo¿e byæ odprawione we wspólnocie
lub indywidualnie.

Z objawieñ fatimskich. 13 lipca 1917r.
– Maryja og³asza:

„Przybêdê, by prosiæ o poœwiêcenie Rosji
memu Niepokalanemu Sercu i o Komuniê
Œwiêt¹ wynagradzaj¹c¹ w pierwsze soboty”.
Najœwiêtsza Panna powiedzia³a do siostry
£ucji: „Córko moja, spójrz, Serce moje oto-
czone cierniami, którymi niewdziêczni lu-
dzie przez bluŸnierstwa i niewdziêcznoœæ stale
rani¹. Przynajmniej ty staraj siê nieœæ mi ra-
doœæ i oznajmij w moim imieniu, ¿e przybê-
dê w godzinie œmierci z ³askami potrzebny-
mi do zbawienia do tych wszystkich, którzy
przez piêæ miesiêcy w pierwsze soboty od-
prawi¹ spowiedŸ, przyjm¹ Komuniê Œwiêt¹,
odmówi¹ jeden Ró¿aniec i przez 15 minut
rozmyœlania nad piêtnastu tajemnicami ró-
¿añcowymi towarzyszyæ mi bêd¹ w intencji
zadoœæuczynienia”.

Nabo¿eñstwo pierwszych sobót miesi¹-
ca zosta³o oficjalnie zatwierdzone tylko
w trzech krajach : Portugalii, Hiszpanii i
Polsce. Poniewa¿ to nabo¿eñstwo zagra-
¿a w³adzy szatana na ziemi robi on
wszystko aby nie dopuœciæ do jego roz-
powszechnienia.

Benedykt XVI og³osi³, ¿e zwi¹zany z
nabo¿eñstwem kult Niepokalanego Ser-
ca Maryi jest ratunkiem dla œwiata i kry-
je siê w nim potêga silniejsza od „broni
wszelkiego rodzaju”.     oprac. Beder
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