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

3 kwietnia 2022

O GRZECHU
Przez jednego cz³owieka grzech

wszed³ do œwiata, a przez grzech
œmieræ (...), poniewa¿ wszyscy zgrze-
szyli. (Rz 5,12)

A kto by sta³ siê powodem grzechu
dla jednego z tych ma³ych, którzy
wierz¹, temu lepiej by³oby kamieñ
m³yñski uwi¹zaæ u szyi i utopiæ go w
morzu. (Mt 18,6)

Jak ma³o cenimy sobie sakrament po-
kuty i pojednania. Pan Jezus czeka na
nas, by podnieœæ z upadku. (Papie¿
Franciszek)

Wielu ludzi siê spowiada, ale ich ¿ycie
wcale siê nie zmienia.

Wielu unika Pana Jezusa i Jego
Ewangelii, bo nie chc¹ porzucaæ z³a
swego ¿ycia, to s¹ grzechy ciê¿kie.

Trwanie w stanie grzechu ciê¿kiego
powoduje sk³onnoœæ do dalszego grze-
szenia.

Cz³owiek potêpia siebie, gdy œwiado-
mie ¿yje w grzechu ciê¿kim. - To dla
cz³owieka tragedia.

Pan Jezus nie potêpia cz³owieka - po-
têpia z³y czyn cz³owieka - IdŸ i odt¹d
nie grzesz wiêcej.

Niegodne przyjmowanie Komunii œw.
jest najwiêkszym bólem, które przeszy-
wa Serce Zbawiciela. (Papie¿ Franci-
szek)

Rozwa¿amy Mêkê Pañsk¹, by w œwie-
tle mêki naszego Pana zobaczyæ czym
jest grzech, ¿e jest rzecz¹ straszn¹.

W Nim mamy odkupienie przez Jego
krew, odpuszczenie grzechów wed³ug
bogactwa Jego ³aski (Ef)

Jeœli mówimy, ¿e nie mamy grzechu,
to samych siebie oszukujemy i nie ma
w nas prawdy. (1J 1,8)

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

dziêkowania i proœby, które bêd¹ odczytane w czasie nabo¿eñstwa. Na nabo¿eñstwo pro-
simy przynieœæ œwiece z okapnikiem.

  6.W tym tygodniu przypada I czwartek miesi¹ca.
  7.W czwartek przez ca³y dzieñ bêdzie wystawiony Najœwiêtszy Sakrament.

O godz. 18.00 odprawimy Mszê œw. w intencji nowych powo³añ kap³añskich
i zakonnych z naszej parafii. Zaœ o godz. 17.30 w tej intencji odprawimy nabo¿eñ-
stwo. O godz. 18.00 zapraszamy na Mszê œw. w intencji s³u¿by liturgicznej: lekto-
rów, ministrantów, szafarzy, zakrystianów, organistów i panów pe³ni¹cych pos³ugê
kolektowania, Bractwa Adoracji oraz ich rodzin. Zapraszamy wszystkich, którzy
pragn¹ uwielbiaæ Boga w Najœwiêtszym Sakramencie do s³u¿by w Bractwie Ad-
oracji. Spotkania organizacyjne odbywaj¹ siê w I czwartek miesi¹ca o godz. 18.45
w koœciele.

  8.W czwartek (7.04), po Mszy œw. wieczornej odbêdzie siê spotkanie Nadzwy-
czajnych Szafarzy Komunii œw. w kaplicy œw. Józefa.

  9.Naszych starszych i chorych parafian odwiedzimy z pos³ug¹ sakramentaln¹
w sobotê - 9 kwietnia. Zg³oszenia prosimy kierowaæ do czwartku w³¹cznie do
kancelarii lub zakrystii.

10.Za tydzieñ obchodzimy Niedzielê Palmow¹. W czasie Eucharystii poœwiêcimy pal-
my.W tym dniu ministranci bêd¹ zbieraæ przed koœcio³em ofiary materialne na
kwiaty do Bo¿ego Grobu. Od soboty (9.04) przechodzimy do koœcio³a górnego.

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

12.Do czerwca s¹ jeszcze wolne intencje mszalne.
13.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.

14.Grupa Klubu Inteligencji Katolickiej naszej parafii organizuje w dniu 23 kwietnia br
(sobota w przeddzieñ Œwiêta Bo¿ego Mi³osierdzia) jednodniow¹ pielgrzymkê autoka-
row¹ do Krakowa £agiewnik do sanktuariów Jana Paw³a II, Bo¿ego Mi³osierdzia i œw.
S.Faustyny. Program pielgrzymki i zapisy chêtnych – wg informacji na tablicy og³oszeñ.

15.Pamiêtajmy o dezynfekcji r¹k. Wyznaczyliœmy  w naszym koœciele dolnym
oznaczone miejsce, przy ekranie z pieœniami w którym mo¿na przyj¹æ Ko-
muniê do ust. W pozosta³ych miejscach ksiê¿a udzielaj¹ Komunii Œw. na rêkê.

16.Dziêkujemy wszystkim osobom za s³u¿bê w naszej wspólnocie. Szczególne podziêko-
wania dla Diakonii Porz¹dkowej oraz wszystkich osób, które sprz¹ta³y koœció³. W pi¹tek
i sobotê o godz.7.30 zapraszamy wszystkich chêtnych do sprz¹tania koœcio³a górnego.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (04 - 10 KWIECIEÑ 2022)
PONIEDZIA£EK (04.04.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za dusze w czyœæcu cierpi¹ce (intencje ze skarbonki)

2/za ++ Mariê i Alojzego Kocur
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za ++ rodziców: Jana w 50 r. œm. i Kazimierê we wspomnienie urodzin,

prosz¹c o Mi³osierdzie Bo¿e i dar nieba
2/w intencji Marka z ok.ur., z podziêkowaniem za dotychczasowe ³aski z proœb¹

o dalsz¹ Bo¿¹ opiekê i dar wiary
3/za + Bogus³awa Kaletê (od s¹siadów z ul. Zawiszy Czarnego 6)

WTOREK (05.04.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + Mariê Sablik i + Jasia Sablika

2/do Mi³osier.B. przez wstawien. NMP z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego dla + Cze-
s³awa Rydzego, ++ jego rodziców, dalszych krewnych i dusze w czyœæcu cierpi¹ce

  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za + mê¿a i ojca Zbigniewa Wójtowicza w 6 r. œm.

2/za + Genowefê Waligóra w 1 r. œm.
3/do Mi³osierdzia Bo¿ego z proœb¹ o ³askê zbawienia i radoœæ ¿ycia wieczne-

go dla ++ Jadwigi i Henryka Stanis³awowskich oraz Marii i Jana Strzelczyk
4/za ++ Mariê Cholewa oraz Ignacego i Stanis³awa Ciapa³ów

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŒRODA (06.04.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + mê¿a Henryka w 11 r. œm. oraz + córkê, ++ jego rodziców i brata Rutkowskich

2/w int. Heleny w r. ur., dziêkczynna za otrzymane ³aski z proœb¹ o dalsze Bo¿e b³og.
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/w intencji Artura Zgraji z ok. kol. r. ur., dziêkuj¹c Bogu za opiekê i b³og.,

prosz¹c o dary Ducha œw. dla niego, jego rodziców i rodzeñstwa
2/za + mamê Mariê Piekarsk¹ w 30 r. œm., ++ brata Andrzeja, bratow¹ El¿bie-

tê, bratanka Wojciecha  i ciociê Halinê Wolsk¹
3/za + mê¿a Karola Wajnocha w 5 r. œm.
4/za + Mariê Proksa

Homilia: Wyznawcy Chrystusa s¹ wezwani do wyznawania wiary i dawa
nia odwa¿nego œwiadectwa, nawet wobec sprzeciwu najbliszych

18.30 - Nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Chorych z b³og. lourdzkim
CZWARTEK (07.04.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/o Bo¿e b³og. dla Ojczyzny

2/w intencji Zofii Mateja z proœb¹ o zdrowie
3/za ++ rodziców: Edytê i Huberta Wójcik

  7.30 - Ró¿aniec
7.30 - 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 i Bractwa Adoracji oraz ich rodzin
3/za + Krystynê Bazan we wspomnienie urodzin

PI¥TEK (08.04.2022 r.) - Dzieñ powszedni     
  7.00 1/za + Józefa Niemotko w 21 r. œm. oraz ++ z rodziny

2/za + syna Dariusza Jantosza z proœb¹ o dar nieba i radoœæ ¿ycia wiecznego
  7.30 - Ró¿aniec

17.15 - Droga Krzy¿owa  
18.00 1/w intencji m³odzie¿y

2/za + Zofiê Podsiad w kol. r. œm., + Zdzis³awa Jarzynkê, ++ z rodziny G¹sior
3/za + ojca Boles³awa w kol. r. œm., + matkê Katarzynê, wszystkich ++ z ca³ej rodziny
4/w intencji Bogu wiadomej

SOBOTA (09.04.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/za ++ £ucjana i Edwarda, ++ rodz.: Mariê i W³adys³awa, Stanis³awê i Franciszka

2/za + Adama Lewandowskiego oraz ++ jego rodziców
3/za + Genowefê Wiewióra w 1 r. œm. z proœb¹ o radoœæ nieba
4/za + ¿onê Mariannê Staroñsk¹

17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/za + mê¿a Jana Margielewicza, ++ rodziców: Antoniego i Stefaniê Adam-

czyków, ++ teœciów: Jana i Emiliê Margielewiczów
2/za + Jacka Borutê w 2 r. œm.

NIEDZIELA (10.04.2022 r.) - NIEDZIELA PALMOWA MÊKI PAÑSKIEJ
  7.30 - za ++ Piotra i Zofiê Lejkowskich (od rodziny Salacha)
  9.30 - w intencji Marii i Ryszarda Grocholów z ok. 44  r. œl., dziêkuj¹c za wszelkie

dotychczasowe ³aski, z proœb¹ o Bo¿¹ opiekê i b³og. na dalsze wspólne lata
11.00 - w intencji Micha³ka z ok. ur., z podziêkowaniem za otrzymane ³aski z proœb¹

o b³og. Bo¿e i dary Ducha œw.
12.30 - za + Jadwigê Jaworsk¹ w 5 r. œm.
16.15 - Gorzkie ¯ale z kazaniem pasyjnym
17.00 - za + brata Antoniego Lorenca
20.00 - intencja wolna     Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (3 kwietnia 2022)
  1.W niedziele, w salce nr 1 mo¿na nabyæ œwiece „Paschaliki Wielkanocne-Cari-

tas” - dzie³o pomocy biednym dzieciom oraz kartki œwi¹teczne i palmy.
  2.Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne sk³adane dzisiaj na ogrzewanie i nowe ³awki

w koœciele dolnym. Przy wyjœciu z koœcio³a mo¿na odebraæ deklaracjê na potrzeby
naszego koœcio³a - na prace remontowe - kolejne stacje Drogi Krzy¿owej w koœciele
górnym, remont schodów wyjœciowych oraz remont konch dachowych. Bêdzie je
mo¿na z³o¿yæ w przysz³¹ niedzielê - 10 kwietnia.

  3.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.

  4.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.

  5.W œrodê (6.04), po Mszy œw. wieczornej zapraszamy na nabo¿eñstwo do Matki Bo¿ej
Uzdrowienia Chorych z b³ogos³awieñstwem lourdzkim. W czasie Mszy œw. kazanie
nt. Wyznawcy Chrystusa s¹ wezwani do wyznawania wiary i dawania odwa¿nego œwia-
dectwa, nawet wobec sprzeciwu najbliszych.. Czuwanie modlitewne zakoñczymy Ape-
lem Jasnogórskim. Przy tablicy og³oszeñ, ka¿dego dnia, mo¿na sk³adaæ do skarbony po-
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Pierwsze czwartki pozostaj¹ jeszcze nie do koñca odkryte
O ile pierwsze pi¹tki i soboty miesi¹ca

s¹ doœæ dobrze znane i praktyko-
wane, o tyle pierwsze czwartki
pozostaj¹ jeszcze nie do koñ-
ca odkryte.

Ka¿dy pierwszy czwartek
miesi¹ca jest przypomnie-
niem tego, co œwiêtujemy w
Wielki Czwartek. Tym sa-
mym zbawcze dzie³o Chrystu-
sa jest kontynuowane w ka¿dym
miejscu i czasie. Sam Jezus daje nam
wskazanie, mówi¹c: „To czyñcie na moj¹
pami¹tkê”.

W czwartek, poprzez anamnezê, uczest-
niczymy w Ostatniej Wieczerzy i z Jezu-
sem wchodzimy na drogê Jego Mêki. Na
pierwszy plan wysuwaj¹ siê tu dwa wa¿-
ne wydarzenia: ustanowienie Eucharystii
i kap³añstwa.

Dzieñ Eucharystii
Pierwszy czwartek miesi¹ca jest dniem

Eucharystii, czasem dziêkczynienia.
Dziêkujemy w nim za najwiêkszy z cu-
dów, ale tak¿e za Koœció³ i to wszystko,
co przyczynia siê do naszego zbawienia.

W praktyce najlepszym uczczeniem
tego dnia jest przyjêcie Komunii Œwiêtej
w duchu dziêkczynienia za otrzymane
dary. Przed³u¿aj¹c ten moment, warto
poœwiêciæ chwilê na adoracjê Najœwiêt-
szego Sakramentu lub ofiarowaæ Komu-
niê za tych, którzy z ró¿nych powodów
nie maj¹ dostêpu do mszy œwiêtej, a jest
takich ludzi na œwiecie naprawdê du¿o.
W wielu koœcio³ach w tym dniu trwa ca-
³odzienna lub ca³onocna adoracja Naj-
œwiêtszego Sakramentu. Nasza obecnoœæ
przy Jezusie eucharystycznym ma byæ
wyrazem wiary w Jego obecnoœæ pod
postaciami chleba i wina.

Wdziêcznoœæ za dar kap³añstwa
Nierozerwalnie z sakramentem Eucha-

rystii zwi¹zane jest kap³añstwo. Pierw-
szy czwartek jest zatem tak¿e dniem
wdziêcznoœci za dar kap³añstwa, a co za

tym idzie – modlitwy za kap³anów o wy-
trwanie w dobrym i godne spra-

wowanie œwiêtych obrzêdów.
Dziêki niemu msza œwiêta zo-
sta³a powierzona w rêce ludzi
i mo¿e byæ sprawowana w
ka¿dym miejscu i czasie. Tyl-
ko poprzez kap³anów Chry-

stus mo¿e w pe³ni dawaæ siebie i
przebywaæ wœród ludzi w swoich sa-
kramentalnych znakach. To tak¿e

czas modlitwy o nowe powo³ania do s³u¿-
by w Koœciele i tutaj, oprócz powo³anych
do kap³añstwa, uwzglêdnieni s¹ wszyscy,
którzy wspomagaj¹ Koœció³ i ksiê¿y. S¹
nimi diakoni, osoby konsekrowane, sza-
farze Eucharystii i Liturgiczna S³u¿ba O³-
tarza.

Warto w tym dniu podziêkowaæ Bogu
za wszystkie te osoby, prosiæ o  „nowych
robotników, bo ¿niwo wielkie”.

Godzina œwiêta z Bo¿ym Sercem
Godzina Œwiêta jest jedn¹ z najpiêk-

niejszych praktyk mi³oœci w nabo¿eñ-
stwie do Jezusowego Serca, jest wyna-
grodzeniem Chrystusowi za nasze
grzechy. W nocy z czwartku na pi¹tek
oddajemy siê gor¹cej modlitwie roz-
myœlaj¹c o Jego mêce. Czynimy to na
Jego wzór, kiedy to modli³ siê w Ogro-
dzie Oliwnym prze¿ywaj¹c trwogê
zbli¿aj¹cej siê mêki i konania.

„A we wszystkie noce z czwartku na pi¹-
tek dam ci uczestnictwo w tym œmiertel-
nym smutku, który odczu³em w Ogrodzie
Oliwnym. I ¿eby Mi towarzyszyæ w tej
pokornej modlitwie, któr¹ zanosi³em
wówczas do mego Ojca wœród wszystkich
Moich udrêczeñ, bêdziesz wstawaæ miê-
dzy godzin¹ jedenast¹ a pó³noc¹, by w
ci¹gu godziny klêczeæ wraz ze Mn¹ z
twarz¹ pochylon¹ ku ziemi. A czyniæ to
bêdziesz tak dla uœmierzenia gniewu Bo-
¿ego, b³agaj¹c o mi³osierdzie tak dla
grzeszników, jak dla z³agodzenia w pe-
wien sposób goryczy, któr¹ czu³em z po-
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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.
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Migawki z ¿ycia naszej parafii

20.03. – O godz.16.15 kolejne Gorzkie
¯ale z kazaniem Pasyjnym ks. Dawida
Szpeka, do ods³uchania, ale te¿ przemy-
œlenia na stronie internetowej naszej pa-
rafii.

22.03. – O godz.17.15 rozpoczê³o siê
nabo¿eñstwo do Œw. Rity. Podczas na-
bo¿eñstwa odczytane zosta³y proœby i
podziêkowania Patronce spraw bezna-
dziejnych, nastêpnie w litanii do Œw. Rity,
ks. Proboszcz w szczególny sposób po-
leca³ Ukrainê, Rosjê i ca³y œwiat, aby
zapanowa³ pokój. Na zakoñczenie zosta-
³y pob³ogos³awione ró¿e oraz ks. Józef
udzieli³ b³ogos³awieñstwa relikwiami
Œwiêtej.

Równie¿ w tym dniu, o godz.18.45 roz-
poczê³a siê modlitwa uwielbienia, w któ-
rej prosiliœmy o œwiêtoœæ dla nas, powie-
rzaliœmy sprawy rodzinne, wszystkie oso-
by, które poleca³y siê naszym modlitwom.
Ks. Dawid Majka zaproponowa³ adora-
cjê w ciszy, a nastêpnie uwielbialiœmy
Jezusa w litanii do Matki Bo¿ej Boga i
Ludzi, prosz¹c o pokój na Ukrainie, w
naszych rodzinach i na ca³ym œwiecie
oraz o nawrócenie Rosji. Modlitwa za-
koñczy³a siê Bo¿ym b³ogos³awieñstwem
i apelem Jasnogórskim.

Natomiast w zakrystii odby³o siê krót-
kie spotkanie Diakonii Liturgicznej. Ks.
Proboszcz poruszy³ sprawy zwi¹zane z
przydzieleniem funkcji podczas Triduum
Paschalnego.

25.03. – O godz.17.00 rozpoczê³a siê
Droga Krzy¿owa w intencji pokoju na
Ukrainie i nawrócenia Rosji, a po niej
zosta³o odprawione nabo¿eñstwo zawie-
rzenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu
Sercu Maryi.

Po nabo¿eñstwie odprawiono Mszê œw.,
podczas której grupa osób z³o¿y³a uro-
czyste przyrzeczenia Duchowej Adopcji
Dziecka Poczêtego (65 osób). Natomiast
4 dziewczynki sk³adaj¹c przyrzeczenia
wiernoœci, pobo¿noœci i mi³oœci do Ma-
ryi oraz g³oszenia Jej Niepokalanego
Poczêcia przyjê³y Cudowny Medalik na
znak przynale¿noœci do wspólnoty Dzieci
Maryi. To dla parafii ogromna radoœæ, ¿e
znalaz³y siê odwa¿ne dziewczynki, któ-
re pragn¹ naœladowaæ Maryjê daj¹c œwia-
dectwo swoim ¿yciem. ̄ yczymy zarów-
no dziewczynkom jak i ks. Piotrowi, aby
Maryja by³a zawsze przewodniczk¹ w
drodze do Jej Syna oraz wyprasza³a po-
trzebne ³aski. Ks. Piotrowi gratulujemy,
¿e odrodzi³ wspólnotê Dzieci Maryi w
naszej parafii i ¿yczymy obfitych owo-
ców w swojej pos³udze.         Bo¿ena S.



wodu opuszczenia Aposto³ów, tak i¿ mu-
sia³em czyniæ im wyrzuty, ¿e nie mogli
czuwaæ ze Mn¹ jednej godziny” – powie-
dzia³ Pan Jezus do œw. Ma³gorzaty Ma-
rii.

Godzinê œwiêt¹ mo¿na odprawiaæ w
koœciele w obecnoœci Najœwiêtszego Sa-
kramentu, ale równie¿ w jakimkolwiek
innym miejscu; we wspólnocie lub pry-
watnie. Wa¿ne jest, by w czasie tego
nabo¿eñstwa ca³ym sercem zbli¿yæ siê
do Jezusowego Serca i rozmyœlaæ nad
Jego mêk¹ i œmierci¹ lub nad Jego nie-
pojêt¹ mi³oœci¹ objawion¹ nam w usta-
nowieniu Najœwiêtszego Sakramentu.
Nabo¿eñstwo to, winno obfitowaæ w bo-
gate rozwa¿ania, pe³ne mi³oœci i wdziêcz-
noœci akty uwielbienia i przeb³agania za
grzechy. Ka¿dy kto ceni sobie to nabo-
¿eñstwo i trwa przy cierpi¹cym Zbawi-
cielu podczas tej modlitwy jest prawdzi-
wym przyjacielem Serca Jezusa. „Tak,
jednej godziny nie mogliœcie czuwaæ ze
mn¹? Czuwajcie i módlcie siê, abyœcie
nie ulegli pokusie; duch wprawdzie
ochoczy, ale cia³o s³abe”.        Oprac. Beder

Modlitwa za kap³anów
- bezcenny dar
  wspólnoty wiernych

W³asnego kap³añstwa siê bojê,
w³asnego kap³añstwa siê lêkam
i przed kap³añstwem w proch padam,
i przed kap³añstwem klêkam

/ ks. Jan Twardowski/

Œw. Jan Maria Vianey, patron probosz-
czów, mówi³, ¿e „dobry pasterz, pasterz
wed³ug Bo¿ego serca, jest najwiêkszym

skarbem, jai dobry Bóg mo¿e daæ parafii
i jednym z najcenniejszych darów mi³o-
sierdzia Bo¿ego”.

O takiego kap³ana trzeba siê modliæ.
Ksi¹dz zosta³ „z ludzi wziêty i dla ludzi
ustanowiony”, ale nie staje siê œwiêtym,
gdy tylko przywdzieje sutannê.  Œwiêtoœæ
zdobywa siê w codziennoœci przez mi-
³oœæ, która jest s³u¿b¹. Ka¿dy Ksi¹dz wie,
¿e jego powo³anie to dar  tajemnica. To
droga, na któr¹ ka¿dego kap³ana wezwa³
Dobry Bóg, lecz by wytrwaæ na tej jak¿e
piêknej, lecz nie³atwej drodze potrzeba
ogromnego modlitewnego wsparcia
wspólnoty.

Papie¿ Jan Pawe³ II od pierwszych dni
swojego pontyfikatu w pokorze serca
prosi³ nas, abyœmy wstawiali siê za nim
u Pana. Wielokrotnie podkreœla³ te¿, ¿e
by³ „silny si³¹ naszej modlitwy”.

Módlmy siê zatem za kap³anów, z uf-
noœci¹ powierzajmy ich Najwy¿szemu
Kap³anowi- Chrystusowi; by byli wier-
nymi  œwiadkami swojego Mistrza i Pana
w œwiecie przez g³oszenie Dobrej Nowi-
ny o Zbawieniu s³owami, mi³osiernymi
czynami, a przede œwiadectwem swoje-
go kap³añskiego ¿ycia.

Modlitwa za kap³anów
œw. Siostry Faustyny

Bo¿e, Stwórco rodzaju ludzkiego,
który wybra³eœ sobie spoœród ludzi ka-
p³anów, naczynia Twojego nieprzebra-
nego mi³osierdzia i poœredników Two-
jej zbawczej ³aski, prosimy Ciê dzisiaj
dla nich w imieniu ca³ego Ludu Bo¿e-
go, o œwiêtoœæ i wytrwa³oœæ w powo³a-
niu.

Przez Ofiarê Twojego Jednorodzone-
go Syna, która spe³nia siê na ka¿dym
o³tarzu, pomna¿aj w nich apostolsk¹
wiarê, wzbudzaj niezachwian¹ ufnoœæ
i zapalaj zwyciêsk¹ mi³oœci¹, aby Cie-
bie nade wszystko i ponad wszystkich
kochali i spalali siê ofiarnie w s³u¿bie
dusz.
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Cykl „Pos³ani w pokoju Chrystusa”

Skutki i owoce Eucharystii (6)

Owoce przyjmowania Komunii œwiêtej
(KKK 1391 – 1402): pog³êbienie zjed-
noczenia z Jezusem Chrystusem; ochro-
na przed grzechem i g³adzenie grzechów
powszednich; tworzenie Koœcio³a; zobo-
wi¹zanie do pomocy ubogim; budowa-
nie jednoœci chrzeœcijan oraz jednoœci
miêdzy ludŸmi; stanowi zadatkiem przy-
sz³ej chwa³y.

Zadatek przysz³ej chwa³y
Katechizm Koœcio³a Katolickiego zwra-

ca nam uwagê, ¿e Komunia œwiêta jest
zadatkiem przysz³ej chwa³y. Dokonuje
siê wtedy dzie³o naszego odkupienia.
Chleb eucharystyczny jest pokarmem
nieœmiertelnoœci, lekarstwem pozwalaj¹-
cym nam nie umieraæ, lecz ¿yæ wiecznie
w Jezusie Chrystusie" (por. KKK 1405).

„Jeœli kto spo¿ywa ten chleb, bêdzie
¿y³ na wieki”. „Kto spo¿ywa moje Cia-
³o i Krew moj¹ pije, trwa we Mnie, a
Ja w nim. Jak Mnie pos³a³ ¿yj¹cy Oj-
ciec, a Ja ¿yjê przez Ojca, tak i ten,
kto Mnie spo¿ywa, bêdzie ¿y³ przeze
Mnie” (J 6, 51-57).

W 2018 r. papie¿ Franciszek powie-
dzia³, ¿e przyjmuj¹c Eucharystie powin-
niœmy pozwoliæ „by Chrystus dzia³a³ w
naszych uczynkach: ¿eby Jego myœli by³y

naszymi myœlami, Jego uczucia naszymi
uczuciami, Jego wybory naszymi wybo-
rami. I to jest œwiêtoœæ: postêpowanie tak,
jak postêpowa³ Chrystus, jest œwiêtoœci¹
chrzeœcijañsk¹. Wyra¿a to precyzyjnie
œw. Pawe³, mówi¹c o swoim upodobnie-
niu do Jezusa tymi s³owami: «Razem z
Chrystusem zosta³em przybity do krzy-
¿a. Teraz zaœ ju¿ nie ja ¿yjê, lecz ¿yje we
mnie Chrystus. Choæ nadal prowadzê
¿ycie w ciele, jednak obecne ¿ycie moje
jest ¿yciem wiary w Syna Bo¿ego, który
umi³owa³ mnie i samego siebie wyda³ za
mnie» (Ga 2, 19-20)”.

Pan Jezus obieca³, ¿e kto Jego wybiera
i idzie za Nim otrzymuje stokroæ wiêcej
teraz i ¿ycie wieczne w przysz³oœci (por.
Mk 10, 30).

W czasie audiencji generalnej w kwiet-
niu 2018 r. papie¿ Franciszek naucza³:
„Chrzeœcijanie to mê¿czyŸni i kobiety,
którzy po przyjêciu Cia³a i Krwi Chry-
stusa pozwalaj¹, by moc Ducha Œwiê-
tego poszerza³a ich duszê. Pozwólcie
poszerzyæ sobie duszê! Zamiast tych
dusz w¹skich i zamkniêtych, ma³ych i
egoistycznych, dusze szerokie, dusze
wielkie, z rozleg³ymi horyzontami...
Pozwólcie, by moc Ducha poszerzy³a
duszê po otrzymaniu Cia³a i Krwi
Chrystusa”.

Papie¿ Benedykt XVI modli³ siê:
„Zostañ z nami, Jezu, uczyñ nam dar

z siebie i daj nam chleba, który jest
pokarmem na ¿ycie wieczne! Uwolnij
ten œwiat od trucizny z³a, od przemo-
cy i nienawiœci, która ska¿a sumienia,
oczyœæ go moc¹ swej mi³osiernej mi³o-
œci. A Ty, Maryjo, która przez ca³e swo-
je ¿ycie by³aœ Niewiast¹ «euchary-
styczn¹», pomó¿ nam pod¹¿aæ razem
ku niebieskiej mecie, karmi¹c siê Cia-
³em i Krwi¹ Chrystusa - Chlebem ¿ycia
wiecznego i lekarstwem Bo¿ej nie-
œmiertelnoœci. Amen!”    D.M.

Chroñ ich przed pokusami cia³a i
œwiata, strze¿ ich przed pokusami wro-
ga dusz, podtrzymaj ich w chwilach
przepracowania, walk, pocieszaj w
smutkach i krzy¿ach, nieod³¹cznych od
misji zbawiania dusz.

Przyjmij nasze modlitwy i ofiary w
intencji kap³anów i z³¹cz je z Ofiar¹
Twego umi³owanego Syna, a naszego
Pana Jezusa Chrystusa. Amen.


