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

10 kwietnia 2022

„Oto czyniê wszystko nowe” (Ap 21,5)

REKOLEKCJE  EWANGELIZACYJNE

24.04 - 27.04.2022

Sobota (23.04) - godz. 18.00
             - Msza œw. z nauk¹ dla wszystkich.

Niedziela (24.04) - JESTEM W TOBIE
ZAKOCHANY, czyli MI£OŒÆ BO¯A

godz. 7.30; 9.30; 11.00; 12.30; 17.00 i
20.00 - Msza œw. z nauk¹ dla wszystkich.

Poniedzia³ek (25.04) - ŒMIERÆ ZA-
GL¥DA MI W OCZY, czyli GRZECH,
ZBAWIENIE (Modlitwy wstawiennicze
z intencj¹ o uzdrowienie)

godz.  8.00 - Msza œw. z krótk¹ homili¹.
Po Eucharystii nauka rekolekcyjna dla
wszystkich.
godz. 18.00 - Msza œw. z krótk¹ homili¹.
Po Eucharystii nauka rekolekcyjna dla
wszystkich.

Wtorek (26.04) - MOJE ¯YCIE NIE
NALE¯Y JU¯ DO MNIE, czyli JE-
ZUS MOIM PANEM (Wspólna modli-
twa uwielbienia)

godz.  8.00 - Msza œw. z krótk¹ homili¹.
Po Eucharystii nauka rekolekcyjna dla
wszystkich.
godz. 18.00 - Msza œw. z krótk¹ homili¹.
Po Eucharystii nauka rekolekcyjna dla
wszystkich.

Œroda (27.04) - NOWA PERSPEKTY-
WA, NOWA JAKOŒÆ, czyli CHO-
DZIÆ W DUCHU ŒW.  (Modlitwy wsta-
wiennicze z intencj¹ o wylanie Ducha
Œwiêtego)

godz.  8.00 - Msza œw. z krótk¹ homili¹.
Po Eucharystii nauka rekolekcyjna dla
wszystkich.
godz. 18.00 - Msza œw. z krótk¹ homili¹.
Po Eucharystii nauka rekolekcyjna dla
wszystkich.

Jak drzewo zasadzone nad p³yn¹c¹
wod¹, które wydaje owoc w swoim
czasie, a liœcie jego nie wiêdn¹: co
uczyni jest udane.

Te s³owa z Psalmu 1 ukazuj¹ prawdê
o cz³owieku sprawiedliwym, czyli ta-
kim, który stara siê w prawdzie mi³o-
waæ Boga i bliŸniego, wype³niaj¹c
Jego wolê.
Wydawaæ owoce to dla mnie wnosiæ
¯YCIE wszêdzie tam, gdzie siê poja-
wiê. Wydawaæ owoce to przynosiæ in-
nym Nadziejê, radoœæ oraz mi³oœæ…
uœmiechem, dobrym s³owem, pokor-
nym, cichym uczynkiem mi³osierdzia.
Panie, niech Twoja mi³oœæ wype³nia
moje serce po brzegi i przelewa siê na
wszystkich, których dane mi jest spo-
tykaæ dziêki Twojej hojnoœci ka¿dego
dnia.            Agata

³a: w Wielki Czwartek - udzia³ we Mszy œw. Wieczerzy Pañskiej i uroczyste odmówienie
„Przed tak wielkim Sakramentem”; w Wielki Pi¹tek - pobo¿ny udzia³ w adoracji krzy¿a.
W Wielk¹ Sobotê - udzia³ w Wigilii Paschalnej i odnowienie przyrzeczeñ chrztu œw.

  6.W Wielki Czwartek i Pi¹tek kancelaria parafialna bêdzie nieczynna.
  7.W Wielki Czwartek zapraszamy na jutrzniê, któr¹ odprawimy o godz. 8.00. O godz.

18.00 odprawimy uroczyst¹ Mszê œw. Wieczerzy Pañskiej. Kolekta w tym dniu bêdzie
przeznaczona na paramenty liturgiczne. Po Eucharystii przeniesiemy Najœwiêtszy Sakra-
ment do Ciemnicy. Adoracja Pana Jezusa w ciemnicy potrwa do godz. 21.00.

  8.W Wielki Pi¹tek zapraszamy do udzia³u w Ciemnej Jutrzni o godz. 8.00. O godz. 10.00
odprawimy Drogê Krzy¿ow¹ dla dzieci i tych osób, które nie mog¹ uczestniczyæ w niej
wieczorem. O godz. 17.15 odprawimy Drogê Krzy¿ow¹, natomiast Liturgiê Mêki
Pañskiej rozpoczniemy o godz. 18.00. Pod koniec liturgii zaniesiemy Najœwiêtszy
Sakrament do Bo¿ego Grobu. Adoracja krzy¿a oraz adoracja przy Bo¿ym Grobie potrwa
do godz. 21.00. W tym dniu post œcis³y obowi¹zuje wszystkich miêdzy 18 a 60 rokiem
¿ycia, natomiast wstrzemiêŸliwoœæ od pokarmów miêsnych tych, którzy ukoñczyli 14
rok ¿ycia. Zachêcamy wszystkich do zachowania wstrzemiêŸliwoœci tak¿e w Wielk¹
Sobotê do Mszy œw. Wigilii Paschalnej, aby dziêki temu g³êbiej prze¿yæ radoœæ Zmartwych-
wstania. W Wielki Pi¹tek kolekta przeznaczona bêdzie na Bo¿y Grób w Jerozolimie i na
Ziemiê Œwiêt¹. Wierni, którzy nie bêd¹ uczestniczyæ w Wielki Pi¹tek w adoracji Krzy¿a
w koœciele, zachêcamy aby w tym dniu w swoich mieszkaniach wyeksponowali znak
naszego zbawienia i uczcili Ukrzy¿owanego przez przyklêkniêcie i uca³owanie.

  9.W Wielk¹ Sobotê przez ca³y dzieñ bêdzie trwa³a adoracja Najœwiêtszego Sakra-
mentu w Bo¿ym Grobie. Zapraszamy do  udzia³u w Ciemnej Jutrzni o godz. 8.00
oraz w Wigilii Paschalnej, któr¹ rozpoczniemy o godz. 20.00. Bezpoœrednio po
Wigilii Paschalnej odbêdzie siê procesja rezurekcyjna. Zabierzmy ze sob¹
œwiece z okapnikiem. W tym dniu œwiêcimy pokarmy na stó³ wielkanocny
o godzinie: 10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 14.00; 15.00 i 16.00.

10.Sakrament pokuty i pojednania dla doros³ych w Wielkim Tygodniu: Wielki
Poniedzia³ek, Wielki Wtorek i Wielka Œroda - od godz. 17.00 do 19.00. Wielki
Czwartek od godz. 7.30 do 9.00 oraz od godz. 15.30 do 17.30, Wielki Pi¹tek,
Wielka Sobota  od godz. 7.30 do 12.00 oraz od godz. 15.30 do 17.30. Dodatkowo
w Wielki Pi¹tek od godz. 19.30 do 21.00.

11. Od Wielkiego Pi¹tku odmawiamy indywidualnie Nowennê do Mi³osierdzia Bo¿ego.
12.Do czerwca s¹ jeszcze wolne intencje mszalne.
13.W tych trudnych czasach apelujemy o przekazywanie finansowego wsparcia poprzez

wp³aty bezpoœrednio na  konto parafii.  Nr 42 1050 1214 1000 0023 1548 9068, tytu³
wp³aty: „darowizna na cele kultu religijnego”. Bóg zap³aæ za przekazanie darowizn!

14.Jak ju¿ dobrze wiemy, ka¿dy chêtny o otwartym sercu parafianin, mo¿e przygotowaæ
paczkê dla potrzebuj¹cych uchodŸców wojennych. Gotowe pakunki wraz listem po
ukraiñsku, mo¿na sk³adaæ w salce nr 1 do œrody w Wielkim Tygodniu w godz. od 16.00-
18.00, a po œwiêtach ponownie od poniedzia³ku do pi¹tku.

15.Zapraszamy wszystkich parafian na REKOLEKCJE  EWANGELIZACYJNE  w dniach
24.04 - 27.04.2022. Plan rekolekcji znajdziemy w naszej gazetce parafialnej. Zaœ
w dniach 29.04 – 1.05.2022 prze¿ywaæ bêdziemy WIZYTACJÊ KANONICZN¥, któr¹
przeprowadzi w naszej parafii Ks. Biskup dr Grzegorz Olszowski.

16.Dziêkujemy wszystkim osobom za s³u¿bê w naszej wspólnocie, zw³aszcza wszystkim
przy sprz¹taniu koœcio³a górnego. Szczególne podziêkowania dla Diakonii Porz¹dko-
wej. W œrodê o godz.7.30 zapraszamy do sprz¹taniu naszego koœcio³a.
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PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (11 - 18 KWIECIEÑ 2022)

PONIEDZIA£EK (11.04.2022 r.) - WIELKI PONIEDZIA£EK
  7.00 1/ za + mamê Jolantê Mosur w 1 r. œm.

2/ w intencji Bogu wiadomej
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/ w intencji wszystkich cz³onków diakonii i grup parafialnych oraz ich rodzin

2/ za + ojca Alfreda Wyrwasa
3/ za ++ Monikê i Franciszka Synowców, Agnieszkê i Józefa Milczarczyków,

Stanis³awa i Zofiê Wiktorowiczów
4/ za ++ Barbarê Migodziñsk¹, Adelajdê Suchanek i Barbarê Radziejewsk¹

Homilia: Wartoœci œwiêtowania Eucharystii
WTOREK (12.04.2022 r.) - WIELKI WTOREK
  7.00 1/ za + brata Andrzeja, ++ rodziców: Zofiê i Józefa Wilk, + mê¿a Józefa Dudê

oraz ++ dziadków: Froñ i Wilk
2/ w intencji Anny Weso³y z ok. 90 r. ur., dziêkuj¹c za otrzymane ³aski z proœb¹

o Bo¿e b³og. i zdrowie (od chrzeœniaczki)
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/ z ok. ur. taty W³adys³awa z podziêkowaniem za dar zdrowia i opiekê Matki

Bo¿ej i urodzin œ.p. mamy Anieli z proœb¹ o radoœæ wieczn¹
2/ za + Stefaniê, ++ jej rodziców: Mariê i Roberta, ++ dziadków: Mariê i To-

masza oraz ++ rodziców: Emiliê i Józefa
3/ za + Agnieszkê Langner i ++ z rodziny
4/ za + brata Czes³awa w 8 r. œm., ++ jego ¿onê Krystynê, syna Tadeusza,

synow¹ Jadwigê, z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego
18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŒRODA (13.04.2022 r.) - WIELKA ŒRODA
  7.00 1/ za ++ rodz: W³adys³awa i Lidiê Godzwon, ++ dziadków i krewnych z obu stron

2/ za ++ rodziców: Mariê i Ludwika, ++ braci: Józefa, Jana, Aleksandra i Sta-
nis³awa z rodziny Go³¹bów

  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/ z proœb¹ o Bo¿e b³og. i zdrowie oraz potrzebne ³aski w intencji Bogu wiadomej

2/ za ++ mê¿a Paw³a, córkê Annê i jej mê¿a, + brata Franciszka, ++ rodziców: Annê
i Franciszka, ++ z rodzin: Kosyrczyk, Kosma, Synowiec, z proœb¹ o ¿ycie wieczne

3/ za + Helenê Ciurzyñsk¹ (od mê¿a)
4/ w intencji Lidii z ok. 70 r. ur., dziêkuj¹c Bogu za dar ¿ycia, opiekê Matki

Bo¿ej, prosz¹c o Bo¿e b³og. i zdrowie dla niej, mê¿a i syna

CZWARTEK (14.04.2022 r.) - WIELKI CZWARTEK
  8.00 - Jutrznia
18.00 - Msza  Œwiêta Wieczerzy Pañskiej (czuwanie w ciemnicy do 21.00)

PI¥TEK (15.04.2022 r.) - WIELKI PIATEK MÊKI PAÑSKIEJ     
  8.00 - Ciemna Jutrznia
10.00 - Droga Krzy¿owa dla Dzieci
15.00 - Nowenna do Mi³osierdzia Bo¿ego (prowadzi Grupa Mi³osierdzia)
17.15 - Droga Krzy¿owa
18.00 - Liturgia Mêki Pañskiej (adoracja przy Bo¿ym Grobie do 21.00)

SOBOTA (16.04.2022 r.) - WIELKA SOBOTA
  8.00 - Ciemna Jutrznia
15.00 - Nowenna do Mi³osierdzia Bo¿ego (prowadzi Grupa Mi³osierdzia)
20.00 - Wigilia Paschalna w Wielk¹ Noc
NIEDZIELA (17.04.2022 r.) -NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWST.PAÑSKIEGO

  7.30 - za + Stanis³awa Zalewskiego w 1 r. œm. oraz + jego ¿onê Klementynê
  9.30 - w intencji Doroty i Andrzeja Miler w kol. r. œl., z podziêkowaniem za otrzymane

³aski z proœb¹ o opiekê Matki Bo¿ej, zdrowie i Bo¿e b³og. dla ca³ej rodziny
11.00 - w intencji Moniki Serwotki w 35 r. ur., i Oliwii Parzniewskiej w 14 r. ur.

z proœb¹ o wstawiennictwo Matki Bo¿ej dla nich i ca³ej rodziny
12.30 - w int.Stanis³awy Chaberskiej z ok. 85 r. ur., z podziêk. za otrzymane ³aski i zdrowie,

z proœb¹ o dalsz¹ opiekê MB Nieust.Pom. dla niej, syna i córki z rodzinami (TD)
16.30 - Nieszpory oraz Nowenna do Mi³osierdzia Bo¿ego
17.00 - w intencji syna Krzysztofa z ok. 33 r. ur., z podziêk. za dar ¿ycia, z proœb¹ o dary

Ducha œw., Bo¿e b³og. i zdrowie przez wstawiennictwo MB Uzdr.Chor. (TD)
20.00 - za + Edwarda Nalepê
PONIEDZIA£EK (18.04.2022 r.) - PONIEDZIA£EK WIELKANOCNY
  7.30 - intencja wolna
  9.30 - w intencji Micha³a Meusa z ok. 25 r. ur., z podziêk. za otrzymane ³aski, z proœb¹

o zdrowie, Bo¿e b³og., dary Ducha œw. i opiekê MB na dalsze lata ¿ycia
11.00 - intencja wolna
12.30 - w intencji Marii z ok. ur., z podziêkowaniem Bogu Mi³osiernemu za otrzymane

³aski, z proœb¹ o dary Ducha œw. i opiekê Matki Najœwiêtszej dla ca³ej rodziny
15.00 - Nowenna do Mi³osierdzia Bo¿ego (prowadzi Grupa Mi³osierdzia)
17.00 - w intencji Lidii i Piotra z ok. 57 r. œl., dziêkuj¹c za dotychczasowe ³aski

z proœb¹ o dalsz¹ Bo¿¹ opiekê (Te Deum)
20.00 - intencja wolna    Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (10 kwietnia 2022)

  1.Dzisiaj Niedziela Palmowa. Zapraszamy o godz. 16.15 na nabo¿eñstwo Gorz-
kich ¯ali z kazaniem pasyjnym. Po Mszy œw. ministranci zbieraj¹ przed ko-
œcio³em ofiary materialne na kwiaty do Bo¿ego Grobu.

  2.W dzisiejsz¹ niedzielê, po ka¿dej Mszy œw., przy wyjœciu z koœcio³a mo¿na nabyæ œwiece
„Paschaliki Wielkanocne-Caritas” - dzie³o pomocy biednym dzieciom i palmy. Zaœ
przed koœcio³em, goœcimy wolontariuszy z Hospicjum Cordis, którzy, bêd¹ prosiæ o wsparcie
finansowe, rewan¿uj¹c siê w³asnorêcznie wykonanymi przez podopiecznych pisankami.

  3.Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne i kopertowe sk³adane dzisiaj na prace
remontowe - kolejne stacje Drogi Krzy¿owej w koœciele górnym, remont scho-
dów wyjœciowych oraz remont konch dachowych. W przysz³¹ niedzielê (17.04)
kolekta bêdzie przeznaczona na utrzymanie naszego koœcio³a i parafii.

  4.W poniedzia³ek (11.04) o godz. 18.00 zapraszamy na Eucharystiê wszystkich cz³on-
ków diakonii i grup parafialnych. Mszê œw. odprawimy za nich, prosz¹c o b³ogos³a-
wieñstwo Bo¿e w ich s³u¿bie dla naszej wspólnoty. Podczas Eucharystii homilia nt. War-
toœci œwiêtowania Eucharystii. Po Mszy œw. spotkanie formacyjne w koœciele.

  5.Liturgia Wielkiego Tygodnia jest szczególnie bogata i wymowna. Zapraszamy do udzia³u
w Triduum Paschalnym Mêki i Zmartwychwstania Pañskiego, które jaœnieje jako szczyt
ca³ego roku liturgicznego. W Triduum istnieje mo¿liwoœæ zyskania odpustu zupe³nego
przez wszystkich, którzy spe³niwszy zwyk³e warunki odpustu, wype³ni¹ nastêpuj¹ce dzie-



Bogactwo i piêkno liturgii Wielkiego Tygodnia

Zbli¿aj¹ siê œwiêta, te najwa¿niejsze w
roku koœcielnym. Ale kiedy siê one za-
czynaj¹, a kiedy koñcz¹? Z koñcem nie
mamy trudnoœci, bo to polewanie na które
wielu tak czeka, a w³aœciwie czeka³o, bo
i ten element ludowego œwiêtowania
odchodzi w zapomnienie jako passé, to
z pocz¹tkiem s¹ niejakie trudnoœci. Dla
wielu zaczynaj¹ siê od poœwiêcenia po-
karmu w Wielk¹ Sobotê, dla innych w
Wielki Pi¹tek „szturmem” do spowiedzi.
A jak jest naprawdê? -pozwolê sobie tu
na osobist¹ dygresjê; pracuj¹c w niemiec-
kiej korporacji, my polscy pracownicy
zostaliœmy „pouczeni” o Wielkim Tygo-
dniu, w œrodê nas ¿egnano, bo od czwart-
ku zaczyna³y siê œwiêta. Ta prawda dzi-
siaj jeszcze nie dociera do wielu Katoli-
ków i jest to niejako smutne.

Dlaczego tak pesymistycznie? Mój nie-
dostatek optymizmu wynika z g³êbokie-
go zastanowienia siê nad okresem od
Niedzieli Palmowej do Poniedzia³ku
Wielkanocnego. Zamyœlenie podsunê³o
mi po jakimœ czasie odpowiedŸ – nie do
koñca zdaj¹ sobie sprawê w czym uczest-
nicz¹, a rutyna bierze górê. Niewiele osób
zadaje sobie trudu aby wnikn¹æ w to co
siê dzieje, a dzieje siê du¿o. Na bok od-
k³adam te wszystkie starania materialne
o wiktua³y, czystoœæ, upiêkszenie domu
– to wa¿ne, ale najwa¿niejsze dzie³a maj¹
siê odegraæ we wnêtrzu nas samych.
Wielki Post dobiega koñca, jak go prze-
¿y³em, to tylko ka¿dy z nas wie, czy prze-
znaczy³em go na wzrost, czy tak jak za-
wsze nie wysz³o, chaszcze przodem. Nic
straconego – zanurzmy siê w piêkno i
bogactwo Wielkiego Tygodnia.

Niedziela Palmowa, zatrzymajmy siê
na dwu znakach; œwiêceniu palm i czy-
taniu Mêki Pañskiej. Przypatrzmy siê pal-
mie, któr¹ trzymamy w rêku, czy witam
Jezusa z sercem przepe³nionym radoœci¹,
czy trzymam bukiecik roœlinny. Niech
nasze palmy bêd¹ znakiem radoœci z

przybycia Jezusa do ciebie, do mnie. Spo-
tykam go na drodze i witam Go radoœnie,
zapraszam; oby Chrystus nie przeszed³
na daremno niezauwa¿ony. O wspomnie-
niu tragedii jaka siê rozegra³a przypomi-
na nam czytanie Mêki Pañskiej. Spróbuj-
my w tym czasie, bli¿ej przylgn¹æ i
uobecniæ w sobie co siê wydarzy³o, po
co? Bêdzie to preludium do pozosta³ych
dni, które bêd¹ dla nas do œrody w³¹cz-
nie, okresem, gdy nasze myœli pod¹¿¹ za
sprawami wa¿nymi, ostatecznymi, a nie
ogarniaj¹ œmieci i marnoœci. Je¿eli ci
trudno to ogarn¹æ co piszê, si¹dŸ cichut-
ko w koœcielnej ³awce i zadaj sobie pyta-
nie – jutro umieram, co mi po tych œmie-
ciach, które zgromadzi³em, co Jezu bêdê
mia³ w d³oniach, oby to nie by³ tylko pia-
sek z ostatnich nadmorskich wakacji.

Wielki Czwartek, dlaczego Wielki; bo
to te¿ wielka pami¹tka i chcê Bogu po-
dziêkowaæ za kap³anów i ustanowienie
Eucharystii. Czym, by³oby moje ¿ycie
bez tej ³aski? Msza Krzy¿ma, dziêkczy-
nienie za Eucharystiê to jedno, a drugie
to pami¹tka wielkiego dramatu, którego
pami¹tka rozpoczyna siê z chwil¹ prze-
niesienia Najœwiêtszego Sakramentu do
ciemnicy. Tu zaczyna siê wielkie  cier-
pienia duchowe Jezusa, Jego osamotnie-
nie. Ucieka to prawie wszystkim. Modli-
twa w Getsemani to niewyobra¿alne cier-
pienia duchowe, starajmy siê o tym pa-
miêtaæ. Przykro by³o by us³yszeæ: dlacze-
go œpisz? Adoruj Jezusa i nie zbywaj Go
w tym czuwaniu „ojczenaszk¹”.

Wielki Pi¹tek misterium ciszy, ukrzy-
¿owania, gdzie w pospieszeniu z pok³o-
nem oddasz czeœæ Bogu, bo w swej nê-
dzy mo¿esz niewiele wiêcej. Kontynuuj
opowieœæ o twojej mi³oœci do Jezusa, kie-
dy przenios¹ Go ukrytego w monstrancji
do grobu.

Wielka Sobota te¿ oczekuje ciebie nie
tylko z koszyczkiem. To dzieñ nabrzmia-
³y w liczne  liturgie: œwiat³a, s³owa,
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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

Migawki z ¿ycia naszej parafii
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26.03. - O godz.10.00 w naszym koœcie-
le rozpocz¹³ siê dzieñ wspólnoty mini-
strantów dekanatu Katowice - Za³ê¿e.
Ch³opcy wraz ze swoimi kap³anami
(opiekunami) uczestniczyli w adoracji
Najœwiêtszego Sakramentu, Eucharystii,
a nastêpnie we wspólnym œwiêtowaniu
przy stole.

27.03. - O godz.16.15 rozpoczê³y siê
Gorzkie ¯ale z kazaniem Pasyjnym ks.
Dawida Szpeka, które jak i poprzednie
mo¿na wys³uchaæ na naszej parafialnej
stronie internetowej.

29.03. - O godz.18.45 rozpoczê³a siê
modlitwa uwielbienia. Ks. Dawid Majka
w wprowadzeniu do modlitwy przypo-
mnia³, ¿e czas Wielkiego Postu jest cza-
sem zatrzymania i zweryfikowania swo-
jego ¿ycia, dlatego te¿ ks. Dawid zapro-
ponowa³ modlitwê w ciszy - trwania,
odpocznienia przy Panu i przylgniêcia do
Niego oraz cytuj¹c s³owa ja³mu¿nika
papieskiego Konrada Krajewskiego -
„pozwolenia Jezusowi patrzenia na nas”.

31.03. - O godz.18.45 w koœciele swo-
je spotkanie mia³a grupa ̄ ywego Ró¿añ-
ca i Apostolstwa Dobrej Œmierci. Ks.
Artur zwróci³ uwagê, ¿e trwaj¹cy czas
Wielkiego Postu ma byæ czasem zas³u-
chania w Bo¿e S³owo, czasem naszego
nawrócenia oraz przygotowania do prze-
¿ywania Misterium wtajemniczenia
chrzeœcijañskiego i prze¿ywania uroczy-
stoœci Zmartwychwstania Pañskiego. Ks.
Artur podkreœli³, ¿e jako wspólnota

chrzeœcijañska jesteœmy odpowiedzialni
za zbawienie naszych braci i sióstr, dla-
tego zadaniem ka¿dego chrzeœcijanina
jest modlitwa w intencji wszystkich osób
przygotowuj¹cych siê do przyjêcia sakra-
mentu wtajemniczenia chrzeœcijañskie-
go. Ks. Artur odnosz¹c siê do przykazañ
koœcielnych dotycz¹cych spowiedzi i
przyjêcia Komunii œw. w okresie wielka-
nocnym podkreœli³, ¿e okres wielkanoc-
ny rozpoczyna siê ju¿ Œrod¹ Popielcow¹.
Zwróci³ równie¿ uwagê na istotê spowie-
dzi œw., której nie mo¿emy traktowaæ
jako nakazu i wype³niania, zakazu i prze-
strzegania, ale powinniœmy prze¿ywaæ
spowiedŸ jako dar Bo¿ego mi³osierdzia.

Na zakoñczenie ks. Artur zaakcentowa³,
¿e chrzeœcijañstwo ma sens tylko wów-
czas, kiedy  jest prze¿ywane w perspek-
tywie Zmartwychwstania Chrystusa oraz
w³asnego zmartwychwstania.

01.04. - O godz.18.00 rozpoczê³a siê
Msza œw. w intencji wszystkich rodzin
naszej parafii. Ks.Dawid Majka w homi-
lii nt. „Zrób jak Józef - Przyjaciel ojców”
zwróci³ uwagê, ¿e Œw. Józef jest przy-
k³adem prawdziwego ojcostwa, czyli ca³-
kowitego zaufania i trwania, bycia, opar-
cia oraz obecnoœci w ka¿dej chwili. Ks.
Dawid podkreœli³, ¿e w dzisiejszym œwie-
cie mê¿czyŸni powinni czerpaæ wzór z
takiej postawy. ¯ycz¹c wszystkim mê¿-
czyzn¹ zaufania do Boga Ojca ks. Da-
wid powiedzia³, ¿e ziemski ojciec, to
ambasador Boga na ziemi, a rodzina jest
ambasad¹ nieba.

Bo¿ena S.



Rekolekcje ewangelizacyjne
Mówi¹c obrazowo: W wychowaniu

chodzi o to, ¿eby dziecko odkry³o siebie
wobec rodziców, którzy maj¹ mu pomóc
ukszta³towaæ jego ¿ycie zgodnie z przy-
jêtymi wartoœciami i zasadami panuj¹cy-
mi  w rodzinie. W wychowaniu dzieci nie
chodzi o to, ¿eby dzieci pos³aæ do odpo-
wiednich szkó³, ¿eby zabezpieczyæ do-
bra materialne, ale najwa¿niejsze jest,
¿eby pe³niæ takie dobre czyny, by dziec-
ko odkry³o o co chodzi w ¿yciu i dobrze
je prze¿y³o. To jest cel wychowania.

Zadaniem rekolekcji jest zastanowiæ siê
czy i jak wygl¹da ewangelizacja œrodo-
wiska, w którym przebywamy lub ¿yje-
my. Musimy wprowadziæ Ewangeliê w
swoje ¿ycie. £aski wiary nie mo¿na za-
trzymywaæ dla siebie, ale trzeba przeka-
zywaæ j¹ innym. 

Celem rekolekcji ewangelizacyjnych
jest doprowadzenie cz³owieka do osobi-
stego spotkania z Chrystusem ¿ywym,
zmartwychwsta³ym, który wzywa do na-

chrzcieln¹ i eucharystyczn¹. Zastanów-
my siê nad œwiat³em, jakie w nasze ¿ycie
wniós³ Chrystus, niech nas uraduje Exul-
tet, a czytania po nim ch³oñ, zastanów
siê nad nimi. Wielokrotnie w swoim ¿yciu
odmawia³em przyrzeczenia chrzcielne,
ostatni raz 20. 11. ale nigdy nie dozna-
³em takiego wstrz¹su i zrozumienia tych
przyrzeczeñ, jak w tym dniu. Trudne do
opisania, trudne do wyjaœnienia, mo¿e
bêdzie dane œwiat³o na zrozumienie daru
chrztu i inkarnacji w Koœciele Katolic-
kim, zrozumienia co siê wydarzy³o.

Nadchodzi Niedziela Wielkanocna,
weso³y dzieñ, „którego z nas ka¿dy
¿¹da³”, radujmy siê tym dniem, popatrz-
my na siebie czy wzorem Mistrza my
równie¿ nieudolnie ale w ramach naszych
mo¿liwoœci odrzuciliœmy kamienie gro-
bowe. Zmartwychwsta³eœ  przyjdŸ do
pustego ju¿ grobu podziêkuj Jezusowi za
dary, które otrzyma³eœ.   Beder

wrócenia i do wiary.
Przyjêcie chrztu i akt wiary w Jezusa

Chrystusa jako Syna Bo¿ego i Zbawicie-
la, polega nie tylko na teoretycznym
uznaniu prawdy, ale na zawierzeniu
Chrystusowi i na osobistym zaproszeniu
Go do swego ¿ycia jako swego Pana i
Zbawiciela. Chrzest œw. rozpoczyna
œwiadome ¿ycie chrzeœcijañskie kierowa-
ne przez Chrystusa. Uwalnia wierz¹ce-
go od grzechu i od szatana, oczyszcza,
uzdrawia i pielêgnuje, by chrzeœcijanin
by³ czysty i piêkny na wzór Jezusa.

Konsekwencj¹ rekolekcji ewangeliza-
cyjnych jest decyzja w³¹czenia siê w
¿ycie wspólnoty parafialnej, w pracê
ma³ej grupy formacyjnej parafialnej.
W³¹czenie w grupê formacyjn¹ (kateche-
tyczn¹) i doprowadzenie do pe³niejsze-
go udzia³u w Eucharystii jest celem i
g³ównym owocem ewangelizacji. Uczest-
nictwo w nich pomo¿e otworzyæ siê na
Boga, umocni wiêzy wspólnotowe i za-
chêci do zaanga¿owania siê na rzecz
parafialnej wspólnoty.

W rekolekcji ewangelizacyjnych cho-
dzi przede wszystkim o wspólnotowe do-
œwiadczenie prowadzenia przez Boga.
Na rekolekcjach ca³a wspólnota rekolek-
cyjna czuje siê odpowiedzialna za ka¿-
dego uczestnika

i wspomaga go modlitw¹, ofiar¹, po-
stem, obecnoœci¹ i ¿yczliwoœci¹. Wszy-
scy s¹ jednoœci¹ i odpowiadaj¹ za ka¿-
dego z o osobna. Nie mo¿na gorliwe wie-
rzyæ i oddawaæ siê z poœwiêceniem prak-
tykom religijnym równoczeœnie nie wi-
dz¹c problemów, kryzysów i trudnoœci
drugiego cz³owieka.

Szczególn¹ form¹ wspólnotowej pomo-
cy jest wspólna modlitwa i modlitwa
wstawiennicza

Pomimo prze¿ywania wspó³zale¿noœci
cz³onków w jednym Ciele Kocio³a sza-
nowana jest wolnoœæ ka¿dego. Nikt nie
mo¿e byæ przymuszony do pójœcia za
Panem. Ka¿dy jest przez Boga wezwa-
ny, zaproszony i przynaglony do osobi-

stej odpowiedzi na zaproszenie Jezusa do
pójœcia za Nim, do s³u¿by Jemu w Ko-
œciele i w œwiecie, do œwiêtoœci i do po-
œwiêcenia siebie z mi³oœci do Pana.

Na doœwiadczenie rekolekcji sk³adaj¹
siê ró¿ne formy æwiczeñ i spotkañ w wie-
rze. Urozmaicone formy maj¹ przypomi-
naæ bogactwo codziennego ¿ycia, w któ-
rym musi byæ miejsce na s³uchanie Boga,
rozwa¿anie Jego S³owa, dzielenie siê z
braæmi, wspólna radoœæ, œpiew, zgroma-
dzenie eucharystyczne, które jest Ÿród³em
i szczytem chrzeœcijañskiego ¿ycia, wza-
jemna pomoc (tak¿e modlitewna), odpo-
wiedzialnoœæ za ¿ycie rodziny i wspól-
noty, wspólne rozwi¹zywanie problemów
i podejmowanie zadañ.

Kerygmat jest form¹ pierwszego prze-
powiadania Ewangelii. To pierwsze g³o-
szenie z autorytetem Bo¿ego pos³añca
jest apelem skierowanym do uczestnika
rekolekcji o decyzjê wiary w Chrystusa i
o przyjêcie Chrystusa jako Pana i Zba-
wiciela. Kerygmat winien byæ po³¹czo-
ny ze œwiadectwem samego g³osz¹cego
keryksa (Bo¿ego herolda) lub ze œwia-
dectwami osób prowadz¹cych. Kerygmat
stanowi istotny sk³adnik rekolekcji ewan-
gelizacyjnych i nie mo¿na zast¹piæ go
czymœ innym. Podczas rekolekcji ewan-
gelizacyjnych mo¿emy:

- prowadziæ medytacjê biblijn¹ jako for-
mê rozwa¿ania s³owa bo¿ego z jednocze-
snym otwieraniem siê na uwalniaj¹ce i
uzdrawiaj¹ce dzia³anie s³owa, któremu
towarzyszy przychodzenie ducha.

- s³uchaæ konferencji duchowej prowa-
dz¹cej do pog³êbienia tematu dnia w
oparciu o teologiê biblijn¹, dogmatyczn¹,
moraln¹ i duchowoœci. kszta³tuje ona
chrzeœcijañstwo dojrza³e i bardziej œwia-
dome, systematyzuje œwiadomoœæ reli-
gijn¹ uczestników.

- uczestniczyæ w eucharystii, z przygo-
towanym œpiewem, zorganizowaniem
czasu, miejsca, warunków i pos³ug litur-
gicznych, eucharystia jest szczytowym
prze¿yciem dnia rekolekcji.

- uczestniczyæ w adoracja po mszy œw.
bêd¹cej przed³u¿eniem trwania przed pa-
nem, który przyszed³ w s³owie i sakra-
mencie. adoracja pomo¿e nam otworzyæ
serce i przyswoiæ ³aski otrzymane na eu-
charystii.

- przyst¹piæ do spowiedzi œw. na pocz¹t-
ku rekolekcji dla otwarcia na ³askê reko-
lekcji przez usuniêcie przeszkód grzecho-
wych lub podczas ich trwania bêd¹cej
owocem nawrócenia prze¿ywanego eta-
pami w ci¹gu rekolekcji.

Pos³ugi, diakonie i dy¿ury we wspól-
nocie s¹ wyrazem s³u¿by braciom w mi-
³oœci. Sposób ich wykonywania œwiad-
czy o dojrza³oœci w wierze i staje siê œwia-
dectwem autentycznoœci wiary. Powinny
byæ wykonywane odpowiednio do powo-
³ania, charyzmatów i naturalnych zdol-
noœci, ale zawsze w duchu pos³uszeñstwa
i s³u¿by innym, co wymaga przezwyciê-
¿ania siebie, swych zachcianek, niechê-
ci, lenistwa i niedbalstwa.

Udzia³ we wszystkich propozycjach re-
kolekcji pomaga odrodziæ lub o¿ywiæ
nasz¹ wiarê. Spojrzeæ na nasze ¿ycie z
perspektywy wiary, odpowiedzieæ na py-
tania czy jeszcze wierzê, czy jestem w
Koœciele tylko ze wzglêdu na tradycje i
przyzwyczajenie, co mam zrobiæ aby
moja obecnoœæ by³a autentyczna i praw-
dziwa.

Na te pytania mo¿e znajdziemy odpo-
wiedŸ podczas naszych parafialnych re-
kolekcji ewangelizacyjnych.    BKK
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