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

1 maja 2022

¯ycie ojczyzny
Naturalnym œrodowiskiem ¿ycia cz³o-

wieka jest rodzina. Ona posiada trady-
cjê, zaœ bogactwo tej tradycji, przecho-
wywane w sercach najm³odszego poko-
lenia, œwiadczy o jego m¹droœci i sile
przebicia. Rodzina do ¿ycia potrzebuje
domu ze skrawkiem ziemi na w³asnoœæ,
co jest warunkiem jej to¿samoœci i mocy.
Stapia siê zatem w jedno mi³oœæ wzajem-
na ma³¿onków, mi³oœæ dzieci, mi³oœæ wie-
lopokoleniowa, mi³oœæ do ziemi rodzin-
nej i do tego, co w tej ziemi roœnie i co
na niej stoi. Taki zabudowany skrawek
ziemi, pokoleniami nale¿¹cy do jednych
w³aœcicieli, nazywamy ojcowizn¹.

Jeœli rodzina potrafi ¿yæ w zgodzie z
s¹siadami, wspólnie tworz¹ ma³¹ ojczy-
znê. Wzajemnie sobie pomagaj¹, ufaj¹,
licz¹ na siebie i staj¹ siê samowystarczal-
ni. Jeœli tworz¹ wspólnotê takich ma³ych
ojczyzn, odkrywaj¹ bogactwo i piêkno
¿ycia jednej ojczyzny, za któr¹ czuj¹ siê
odpowiedzialni i która staje siê partne-
rem innych narodów, równie¿ maj¹cych
w³asn¹ ojczyznê na mapie politycznej
œwiata.

Polska le¿y prawie w centrum Europy.
Wszystkie programy polityczne naszego
kontynentu musz¹ siê z ni¹ liczyæ. W jej
granicach ¿yje naród, który ma w³asn¹
to¿samoœæ, naród niewygodny dla s¹sia-
dów ze wschodu i zachodu, którzy w
zmaganiach ze sob¹ chc¹ mieæ prawo do
decydowania o losach naszej ojczystej
ziemi i o losach naszego narodu.

To w tym zmaganiu Polacy odwo³ali siê
do opieki Matki Chrystusa i wybrali J¹
jako sw¹ Królow¹. Po³¹czono te¿ m¹dr¹
troskê o losy ojczyzny oraz o jej rolê na
mapie Europy, a w pewnej mierze i œwia-
ta, z uznaniem prawa królestwa Bo¿ego,
w którym Maryja odgrywa wa¿n¹ rolê.
Tak pod jedn¹ dat¹ umieszczono uroczy-
stoœæ na czeœæ Królowej Polski i wspo-
mnienie Konstytucji 3 maja, która z punk-
tu widzenia prawodawstwa stanowi³a o
nadziei i m¹droœci pokoleñ zniewolonych
przez zaborców i okupantów. Up³ynê³o
ponad dwieœcie lat od og³oszenia owej
konstytucji, a ona wci¹¿ promieniuje si³¹
i trosk¹ o godnoœæ cz³owieka i narodu.

E.S.

oraz ich rodzin. Po Eucharystii spotkanie Bractwa Adoracji w koœciele.
  8. W pi¹tek o godz. 16.30 zapraszamy wszystkie dzieci na Mszê œw. pierwszopi¹tkow¹.

Homilia: Przynosimy Bogu swoje dary. Wczeœniej o godz. 16.00 spowiedŸ œw. dla dzieci.
Wieczorem, o godz. 18.00 zapraszamy na Mszê œw. pierwszopi¹tkow¹ sprawowan¹
do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin. Homilia: Zrób jak Józef- Przyjaciel pielgrzy-
muj¹cych. Kolekta zbierana bêdzie przeznaczona na biedne rodziny.

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

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

11. W sobotê (7.05) o godz. 16.00 Msza œw. chrzcielna oraz w intencji dzieci obcho-
dz¹cych I rocznicê Chrztu œw. Rodziców i chrzestnych zapraszamy na katechezê
w pi¹tek o godz. 18.45 w salce nr 2.

12.Do czerwca s¹ jeszcze wolne intencje mszalne, które przyjmujemy w Kancelarii.
13.Parafialna Rada Ekonomiczna sk³ada podziêkowania Parafianom za ofiarnoœæ i odpo-

wiedzialnoœæ w trudnym dla nas wszystkich okresie pandemii. Mimo, ¿e pandemia powo-
li wygasa, pojawia siê wiele innych problemów zwi¹zanych z kosztami utrzymania parafii
– wynikaj¹cych chocia¿by ze wzrostu cen mediów i remontów. Nie wszyscy te¿ parafia-
nie wrócili w sposób fizyczny do Koœcio³a i nieraz ze wzglêdów zdrowotnych uczestnicz¹
we Mszach œw. dziêki transmisjom internetowym. Dlatego Parafialna Rada Ekonomiczna
w dalszym ci¹gu podtrzymuje proœbê o finansowe wsparcie  poprzez wp³aty bezpoœrednio
na konto parafii – co pozwoli nam przetrwaæ ten niespokojny czas. 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”. 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. Odpowiadaj¹c na liczne pytania,
informujemy ¿e nie trzeba przygotowywaæ ca³ej paczki a wystarczy zakupiæ jedynie nie
które potrzebne produkty znajduj¹ce siê na specjalnej liœcie znajduj¹cej siê przy wyjœciu
z koœcio³a. 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.Wszystko mo¿na sk³adaæ
w salce nr 1 od poniedzia³ku do pi¹tku. w godz.od 17.00-18.00.

15.Dzieci zapraszamy na spotkania Dzieci Maryi. Poznajemy Matkê Bo¿¹ i Pismo
Œwiête, wiele œpiewamy oraz bawimy siê. Nasze spotkania odbywaj¹ siê w sobo-
tê o godz. 10.30 w salce nr 2.

16.Wszystkich zachêconych rekolekcyjnymi spotkaniami zapraszamy na ci¹g dalszy. Przez
7 czwartków bêdziemy spotykaæ siê u Ÿróde³ naszej wiary, wys³uchuj¹c konferencji oraz
œwiadectwa ¿ycia wiar¹ a tak¿e na wspólnej rozmowie w grupach. Terminy spotkañ to
5.05; 12.05; 19.05; 26.05; 2.06; 9.06; 15.06, godz 18.45 w koœciele.

17.W najbli¿szym czasie odbêd¹ siê uroczystoœci I Komunii œw. w naszym koœciele
- we wtorek (3.05) o godz. 10.00 dla dzieci ze Szko³y nr 58.
- w sobotê (7.05) o godz. 10.00 dla dzieci ze Szko³y nr 60.
- w niedzielê (8.05) o godz. 11.00 dla dzieci ze Szko³y nr 66.
- w niedzielê (15.05) o godz. 11.00 dla dzieci ze Szko³y „Omega”.

18.Z wielk¹ radoœci¹ pragniemy poinformowaæ, ¿e w zwi¹zku ze zniesionymi obostrzeniami
sanitarnymi, wracamy do porz¹dku sprzed pandemii. Kap³ani bêd¹ udzielaæ Komunii
Œwiêtej we wszystkich miejscach koœcio³a zarówno do ust jak i na rêkê.

19.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 naszego koœcio³a.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW  (02 - 08 MAJ 2022)

PONIEDZIA£EK (02.05.2022 r.) - Wspomnienie œw. Atanazego, bpa i dK
  7.00 1/za dusze w czyœæcu cierpi¹ce (intencje ze skarbonki)

2/intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec 17.30 - Nabo¿eñstwo majowe
18.00 1/za + Janusza Malczewskiego

2/za + mamê Zofiê Werkowsk¹ w 1 r. œm.
3/intencja wolna

WTOREK (03.05.2022 r.) - UROCZYSTOŒÆ NMP, KRÓLOWEJ POLSKI, g³.patronki Polaski
  8.00 - w intencji Bogu wiadomej
10.00 - I Komunia œw. dzieci ze Szko³y Podstawowej nr 58
12.00 1/za ++ rodziców: Mariê i Sylwestra Moryson

2/z proœb¹ o zdrowie dla Marii Chrzan
16.15 - Nabo¿eñstwo majowe z udzia³em dzieci pierwszokomunijnych
17.00 1/do Trójcy Przenajœw. za wstaw. MB Królowej Polski, wszystkich Anio³ów i Œwiê-

tych, przeb³agalno-dziêkczynna w intencji Ojczyzny i wszystkich Polaków z proœb¹
o ratunek i nawrócenie Narodu Polskiego

2/intencja wolna
ŒRODA (04.05.2022 r.) - Wspom. œw. Floriana, mêcz., patrona archidiecezji
  7.00 1/za + Roberta Wa³acha w kol. r. œm.

2/intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za ++ rodziców: Jana i Genowefê Wiewióra z proœb¹ o radoœæ nieba

2/za + Waleriê Jawor w 1 r. œm. (od syna, synowej i wnuka)
3/za + Edmunda Magrysia w 8 r. œm. i ++ z rodziny z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego
4/za + Zuzannê Domañsk¹ w 2 m-ce po œm., z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wieczne-

go (od kole¿anek ze Szko³y Podstawowej nr 63 w Katowicach)
Homilia: Wiara jest woln¹ odpowiedzi¹ cz³owieka na inicjatywê B., który siê objawia

18.45 - Nabo¿eñstwo majowe po³¹czone z Nabo¿eñstwem do Matki Bo¿ej Uzdro-
wienia Chorych z b³ogos³awieñstwem lourdzkim

CZWARTEK (05.05.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + mê¿a Stanis³awa, ++ jego rodziców i siostry

2/intencja wolna 3/ intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec 7.30 - 18.00 Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
17.30 - Nabo¿eñstwo majowe
18.00 1/o nowe powo³ania kap³añskie i zakonne z naszej parafii

2/w int.s³u¿by liturg.: lektorów, ministrantów, szafarzy, zakrystianów, organi-
stów, panów pe³ni¹cych pos³ugê kolektowania, Bractwa Adoracji i ich rodzin

3/za + ojca W³adys³awa £udzika w 9 r. œm. z proœb¹ o dar nieba (od córki z rodzin¹)
PI¥TEK (06.05.2022 r.) - ŒWIÊTO ŒWIÊTYCH APOSTO£ÓW FILIPA I JAKUBA
  7.00 1/do Mi³osierdzia Bo¿ego za wstawiennictwem Maryi Niepokalanej i Œw. Ojca Pio

w intencji Krystyny z ok.ur., dziêkuj¹c za dotychczasowe ³aski, z proœb¹ o dalsze
oraz b³og. Bo¿e dla rodziny i przyjació³ 2/ intencja wolna

  7.30 - Ró¿aniec
16.30 - Msza œw. szkolna : za + mamê Teresê Fiszer, + ojca Henryka, + ciociê Rozaliê

Wolek, ++ teœciów: Martê i Józefa Skorupa, ++ z rodzin: Skorupa, Fiszer i Wolek
Homilia: Przynosimy Bogu swoje dary

17.30 - Nabo¿eñstwo majowe

18.00 1/do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin
2/za + ¿onê Mariannê Staroñsk¹ 3/ za + Andrzeja So³tysa w 3 r. œm.

Homilia: Zrób jak Józef - Przyjaciel pielgrzymuj¹cych
SOBOTA (07.05.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/w intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najœwiêtszej Maryi Panny

2/wynagradzaj¹ca Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy nasze i ca³ego œwiata
10.00 - I Komunia œw. dzieci ze Szko³y Podstawowej nr 60
16.00 - Msza œw. Chrztów: Wojtowicz Pawe³, ¯ukowska Oliwia oraz w I rocz.

sakr. Chrztu: Nieszwiec Amelia, Kaczmar Franciszek
17.30 - Nabo¿eñstwo majowe
18.00 1/za + dziadka, ojca i mê¿a Jana Margielewicza 2/ intencja wolna
NIEDZIELA (08.05.2022 r.) - 4 NDZ WIELKANOCNA -NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA

  7.30 - w intencji Stanis³awa z ok. imienin i 90 r. ur., z podziêkowaniem za odebrane ³aski,
z proœb¹ o b³og. i Bo¿¹ opiekê oraz zdrowie dla ca³ej rodziny (Te Deum)

  9.30 - w intencji Aleksandra z ok. 39 r. ur., Lidii z ok. 6 r. ur. i Bart³omieja z ok. 3 r. ur.,
z podziêkowaniem za otrzymane ³aski, z proœb¹ o b³og. Bo¿e i dary Ducha œw.

11.00 - I Komunia œw. dzieci ze Szko³y Podstawowej nr 66
12.30 - w intencji Agnieszki Kwitek w kol. r. ur., z podziêkowaniem za otrzymane ³aski,

z proœb¹ o œwiat³o Ducha œw., Bo¿e b³og. i opiekê Matki Bo¿ej na dalsze lata ¿ycia
16.30 - Nabo¿eñstwo majowe
17.00 - w intencji taty Stanis³awa z podziêkowaniem za dotychczasowe ³aski,

z proœb¹ o dalsz¹ Bo¿¹ opiekê i zdrowie
20.00 - w intencji Stanis³awy Sobieraj w 74 r. ur., dziêkuj¹c za dotychczasowe ³aski,

z proœb¹ o Bo¿¹ opiekê

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (1 maja 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.Zapraszamy na nabo¿eñstwa majowe, które odprawiamy w dni powszednie
o godz. 17.30, a w niedziele o godz. 16.30.

  3.Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne sk³adane dzisiaj na Wy¿sze Œl¹skie
Seminarium Duchowne w Katowicach. Przy wyjœciu z koœcio³a mo¿na ode-
braæ deklaracjê na potrzeby naszego koœcio³a - na prace remontowe - kolejne
stacje Drogi Krzy¿owej w koœciele górnym oraz remont schodów wyjœcio-
wych. Bêdzie je mo¿na z³o¿yæ w przysz³¹ niedzielê - 8 maja.

  4.We wtorek (3.05) obchodzimy Uroczystoœæ NMP Królowej Polski. Msze œw.
w tym dniu bêdziemy odprawiaæ o godz. 8.00, 10.00, 12.00 i 17.00, a nabo¿eñ-
stwo majowe o godz. 16.15 z udzia³em dzieci pierwszokomunijnych

  5.W œrodê (04.05), nabo¿eñstwo majowe o godz. 18.45 po³¹czymy z nabo¿eñstwem do
MB Uzdr.Chor. i b³og. lourdzkim. Homilia nt. Wiara jest woln¹ odpowiedzi¹ cz³owieka
na  inicjatywê Boga, który siê objawia. Przy tablicy og³oszeñ, ka¿dego dnia, mo¿na sk³a-
daæ do skarbonki podziêkowania i proœby, które bêd¹ odczytane w czasie nabo¿eñstwa.

  6.W tym tygodniu przypadaj¹ I czwartek, I pi¹tek i I sobota 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 oraz w intencji s³u¿by liturgicznej: lektorów, ministrantów, szafarzy,
zakrystianów, organistów i panów pe³ni¹cych pos³ugê kolektowania, Bractwa Adoracji
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MAJ
miesi¹cem poœwiêconym
BOGURODZICY

Maj zachêca nasze serca do otwarcia
siê w sposób wyj¹tkowy na Maryjê.
„Jest to miesi¹c, w którym ze œwi¹tyñ
i z domów prywatnych, kierowane jest
do Maryi najgorêtsze i najczulsze
uwielbienie, p³yn¹ce prosto z serca.
Jest to równie¿ miesi¹c, w którym z Jej
tronu sp³ywaj¹ do nas najhojniejsze i
najobfitsze dary Bo¿ego Mi³osierdzia”
(œw. Pawe³ VI).

Pan Bóg ustanowi³
Najœwiêtsz¹ Maryjê
Pannê hojn¹ szafark¹
swych darów.

Spo³ecznoœæ chrzeœci-
jañsk¹, zawsze zanosi³a
publiczne mod³y do
Maryi, kiedy domaga³y
siê tego potrzeby Ko-
œcio³a lub niebezpie-
czeñstwa gro¿¹ce œwia-
tu.

Proœmy Maryjê o po-
kój. Niech Ona oœwieci
umys³y Rz¹dców. Niech
wreszcie uprosi Boga,
by On, uspokoi³ zawieruchê sk³óconych
umys³ów i „da³ pokój za dni naszych”.
Oby Bóg udzieli³ prawdziwego pokoju,
opartego na sprawiedliwoœci i mi³oœci
jako na mocnym i silnym fundamencie.
Mi³oœæ sprawi, ¿e obrona praw jednego
cz³owieka nie przemieni siê w zapomnie-
nie i pogwa³cenie prawa, które posiada
drugi cz³owiek. (oprac. na podstawie
Encykliki œw. Paw³a VI „MENSE
MAIO”).

„Najukochañsza Matko, spraw, aby w
œwiecie wzrasta³o poczucie przynale¿no-
œci do jednej wielkiej rodziny, œwiado-
moœæ wiêzi ³¹cz¹cej wszystkich, abyœmy
z duchem braterskim i solidarnoœci¹
spieszyli z pomoc¹ w licznych biedach i

sytuacjach nêdzy. Pobudzaj do stanow-
czoœci w wierze, wytrwa³oœci w s³u¿bie,
sta³oœci w modlitwie.

O Maryjo, Pocieszycielko strapio-
nych, weŸ w ramiona wszystkie swoje
niespokojne dzieci i wyproœ, aby Bóg
zadzia³a³ swoj¹ wszechmocn¹ rêk¹ i
uwolni³ nas od tej straszliwej epidemii,
¿eby ¿ycie mog³o powróciæ do normal-
nego biegu w spokoju. Zawierzamy siê
Tobie, która jaœniejesz na naszej dro-
dze jako znak zbawienia i nadziei, o
³askawa, o litoœciwa, o s³odka Panno
Maryjo!  Amen” (Papie¿ Franciszek)

„Chwalcie z nami Pani¹
Œwiata”

zapraszamy na nabo¿eñ-
stwa majowe w naszym

koœciele codziennie
o godz. 1730, a w niedziele

i œwiêta o godz. 1630.

Gromadzenie siê i œpiewanie
pieœni na czeœæ Matki Bo¿ej
by³o popularne ju¿ w V wieku.
Na prze³omie XIII i XIV wieku
zaczêto maj poœwiêcaæ Maryi.
Hiszpañski król Alfons X sam
organizowa³ nabo¿eñstwa ma-
jowe i zaleca³ swoim podda-

nym, aby wieczorami gromadzili siê
wokó³ figur Matki Bo¿ej. Pierwsze na-
bo¿eñstwo majowe w Polsce wprowadzi-
li w 1838 roku jezuici w Tarnopolu. W
po³owie XIX wieku nabo¿eñstwo majo-
we przyjê³o siê prawie we wszystkich
krajach. Papie¿ Pius VII, a nastêpnie Pius
IX (w 1859 r.) nabo¿eñstwo majowe ob-
darzyli odpustami.

W tym roku Papie¿ Franciszek zachêca
nas, abyœmy w maju modlili siê o WIA-
RÊ DLA M£ODYCH: „Módlmy siê,
aby ludzie m³odzi, powo³ani do pe³ni
¿ycia, odkrywali w Maryi wzór s³ucha-
nia, g³êbiê rozeznawania, odwagê wia-
ry oraz poœwiêcenie siê s³u¿bie”.    D.M.
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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

22.04. - O godz.17.15 rozpoczê³o siê
nabo¿eñstwo do Œw. Rity. Podczas na-
bo¿eñstwa zosta³a odmówiona litania
do Patronki spraw beznadziejnych oraz
odczytane proœby i dziêkczynienia sk³a-
dane przez wiernych.

Na zakoñczenie zosta³y pob³ogos³a-
wione ró¿e oraz udzielone b³ogos³a-
wieñstwo relikwiami Œw. Rity.

Równie¿ w tym dniu, o godz.19.00,
w kaplicy Œw. Józefa zosta³a odprawio-
na Msza œw. w intencji solenizantów  z
miesi¹ca marca i kwietnia, nale¿¹cych
do Duszpasterstwa Ma³¿eñstw.

Bo¿ena S.

Migawki z ¿ycia naszej parafii

Zapraszamy diecezjan na Dzieñ Do-
bra przesuniêty na dzisiejsz¹ Nie-
dzielê - 8 maja, organizowany przez
Caritas Archidiecezji Katowickiej.
W ramach imprezy plenerowej w
godz. od 12.00 do 18.00 na placu pod
katowickim Spodkiem wyst¹pi¹ na
scenie znani artyœci muzyki chrzeœci-
jañskiej. Przed scen¹ bêdzie utworzo-
ne miasteczko Dobra, gdzie mo¿na za-
poznaæ siê z dzia³aniami naszej die-
cezjalnej Caritas, zapewniamy atrak-
cje dla dzieci i zaplecze gastronomicz-
ne. Szczegó³owy plan wydarzenia
mo¿na znaleŸæ na stronie www.kato-
wice.caritas.pl.

rzyñsk¹ niewolê Maryi, za wolnoœæ Ko-
œcio³a, rozpoczynaj¹ce siê nowe tysi¹c-
lecie Polski. Przez 20 lat wêdruj¹cy ob-
raz Matki Bo¿ej Czêstochowskiej (a cza-
sami tylko pusta rama) po wszystkich
parafiach i koœcio³ach Polski mia³ byæ
jednym jeszcze ogniwem zwi¹zania na-
rodu z jego Królow¹. Tak¿e dzisiaj w
ka¿dej parafii odbywaj¹ siê specjalne
nabo¿eñstwa z apelem jasnogórskim ku
czci Królowej Polski.

W 1962 roku, papie¿ Jan XXIII og³osi³
Maryjê Królow¹ Polski g³ówn¹ patronk¹
kraju i niebiesk¹ Opiekunk¹ naszego na-
rodu.
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Pierwsza Komunia Œwiêta
Pierwsza komunia œwiêta jest wa¿nym

wydarzeniem nie tylko dla przyjmuj¹cych
i ich rodzin, lecz równie¿ dla ca³ej wspól-
noty parafialnej.

S³owo „Komunia” pochodzi od ³aciñ-
skiego s³owa communio, oznaczaj¹cego
wspólnotê. Przyjmuj¹c Komuniê dziêku-
jemy Bogu osobiœcie za mo¿liwoœæ spo-
tkania siê z Nim oraz uczestniczenia we
wspólnocie chrzeœcijañskiej. W Wielki
Czwartek Pan Jezus dziêkowa³ Bogu
Ojcu podczas Ostatniej Wieczerzy i to
w³aœnie wtedy ustanowi³ Komuniê Œw.

W staro¿ytnoœci Komunia Œwiêta by³a
po raz pierwszy udzielana zaraz po przy-
jêciu Chrztu, nawet niemowlêtom, pod
postaci¹ wina. Z biegiem czasu zaniecha-
no tej praktyki i zaczêto dopuszczaæ do
Komunii dzieci posiadaj¹ce ju¿ pewn¹
œwiadomoœæ tego, czym jest Eucharystia.
Poza przygotowaniami szkolnymi i spe-
cjalnymi spotkaniami w koœciele, dobrze
jest rozmawiaæ z dzieckiem i t³umaczyæ
mu, ¿e uroczystoœæ

I Komunii Œwiêtej to nie tylko piêkna
oprawa podczas Mszy i rodzinna uroczy-
stoœæ zwieñczona prezentami. Nale¿y
podkreœlaæ duchowy charakter ca³ej uro-
czystoœci, czyli mo¿liwoœæ doœwiadcze-
nia przez malutkie serce dziecka bezpo-
œredniego spotkania z Chrystusem, ukry-
tego w³aœnie w hostii. Pomoc¹ w przy-
gotowaniach mo¿e okazaæ siê tak¿e siê-
ganie do Pisma Œwiêtego, czy te¿ ukazy-
wanie dziecku przyk³adów dobrego za-
chowania i dobrej wiary w codziennym
¿yciu.

Bezpoœrednim przygotowaniem do
Pierwszej Komunii Œwiêtej dziecka jest
wspólna modlitwa w rodzinie. Nie musi
byæ ona d³uga, ale systematyczna i szcze-
ra. Codzienne œwiadectwo rodziców oka-
zywane przez drobne gesty, np. mi³oœæ i
czu³oœæ, czy co niedzielne uczestnictwo
we Mszy Œwiêtej sprawi, ¿e dziecku bê-
dzie ³atwiej zrozumieæ oraz doœwiadczyæ

bezwarunkowej mi³oœci Boga. Gdy ro-
dzice pomog¹ upewniæ siê dziecku, ¿e
Bóg je kocha i ¿e jest ich niewidzialnym
przyjacielem, bêdzie mu ³atwiej spotykaæ
siê z Nim i rozmawiaæ. Ksiê¿a i kateche-
ci pomagaj¹ rodzicom w wype³nieniu
tego zadania, ale nie mog¹ ich w tym
zast¹piæ.

Przed I Komuni¹ wymagana jest zawsze
spowiedŸ dziecka. Czas I Komunii Œwiê-
tej naszego dziecka jest szans¹ na retro-
spekcjê, na porz¹dny rachunek sumienia
z naszego ¿ycia, na przypomnienie sobie
modlitw, na poprawê relacji z Bogiem,
a mo¿e te¿ z innymi ludŸmi, których po
drodze straciliœmy. Jezus b³ogos³awi ca-
³ej rodzinie, wiêc skutecznie wykorzy-
stajmy ten dar. Pamiêtajmy o „bia³ym
tygodniu”. Stanowi on przed³u¿enie
œwiêta spotkania siê z Jezusem. Pierw-
sza Komunia Œwiêta nie jest zakoñcze-
niem prowadzenia dzieci do Boga.

Dziecko zawsze bêdzie potrzebowa³o
ze strony najbli¿szych umocnienia w wie-
rze, zachêty do systematycznego przystê-
powania do spowiedzi i przyk³adu uczest-
nictwa we Mszy Œwiêtej.      J.Z.

Uroczystoœæ Najœwiêtszej Maryi Panny Królowej Polski

3 maja Koœció³ katolicki w Polsce ob-
chodzi uroczystoœæ Najœwiêtszej Maryi
Panny Królowej Polski. Jest to œwiêto
patronalne.

Polacy od dawien dawna czcili Maryjê
jako swoj¹ Królow¹. Królowie Polski od-
dawali Matce Bo¿ej czeœæ wystawiaj¹c
koœcio³y pod Jej Imieniem (Boles³aw
Chrobry, W³adys³aw Herman, W³adys³aw
Jagie³³o, Zygmunt I Stary); przed bitwa-
mi oddawali siê pod Jej opiekê (Micha³
Korybut Wiœniowiecki, Stefan Czarniec-
ki); przeznaczali na koœcio³y Jej Imienia
liczne dary (Jan III Sobieski, Stefan Ba-
tory); ustanawiali msze wotywne (Bole-
s³aw Wstydliwy).

W drugiej po³owie XIV wieku Grzegorz
z Sambora (zm. 1587) nazwa³ Maryjê
Królow¹ Polski i wszystkich Polaków.
Teologiczne wyjaœnienie tego tytu³u uka-
zuje nam XVII wiek - odniesione zwy-
ciêstwo Polaków nad Szwedami i obro-
na Jasnej Góry. 1 kwietnia 1656 król
Polski, Jan II Kazimierz, po z³o¿onych
œlubach w katedrze lwowskiej przed cu-
downym obrazem MB £askawej, z ca³¹
asyst¹ uda³ siê procesjonalnie do koœcio-
³a jezuitów i tam w obecnoœci nuncjusza
papieskiego Piotra Vidoniego, proklamo-
wa³ Maryjê Królow¹ Korony Polskiej.
Delegat papieski odœpiewa³ trzykroæ,
entuzjastycznie powtórzone przez
wszystkich obecnych nowe wezwanie:
Królowo Korony Polskiej, módl siê za
nami (papie¿ Pius X 29 listopada 1908
doda³ nowe wezwanie do Litanii Lore-
tañskiej). Choæ œlubowanie Jana Kazi-
mierza odby³o siê przed obrazem MB
£askawej we Lwowie, to jednak na Pa-
tronkê Polski wybrano MB Czêsto-
chowsk¹ na Jasnej Górze (koronacja ob-
razu odby³a siê 8 wrzeœnia 1717).

Po uzyskaniu wolnoœci Episkopat Pol-
ski zwróci³ siê do Stolicy Apostolskiej o
wprowadzenie œwiêta dla Polski pod

wezwaniem „Królowej Polski". Papie¿
Benedykt XV chêtnie do tej proœby siê
przychyli³ (1920). Papie¿ Pius XI dekre-
tem z dnia 12 listopada 1923 na proœbê
biskupów Polski, wyznaczy³ na dzieñ 3
maja œwiêto Królowej Polski. Biskupi
umyœlnie wybrali datê 3 maja, aby j¹ po-
³¹czyæ z rocznic¹ og³oszenia Konstytu-
cji 3 Maja (1791).

W 1945 roku, po drugiej wojnie œwia-
towej, Episkopat Polski, pod przewod-
nictwem kardyna³a Augusta Hlonda, od-
nowi³ na Jasnej Górze akt poœwiêcenia
siê i oddania Bo¿ej Matce. Ponowi³ te¿
z³o¿one przez króla Jana Kazimierza
œluby. Konferencja Episkopatu Polski
uchwali³a, ¿e 7 lipca 1946 aktu poœwiê-
cenia dokonaj¹ wszystkie katolickie ro-
dziny polskie; dnia 15 sierpnia - wszyst-
kie diecezje, a dnia 8 wrzeœnia tego¿ roku
ca³y naród polski. Na Jasnej Górze ze-
bra³o siê ok. miliona p¹tników z ca³ej
Polski. W imieniu ca³ego narodu i Epi-
skopatu Polski akt œlubów odczyta³ uro-
czyœcie kardyna³ August Hlond.

W 1966 roku, Prymas Polski kardyna³
Stefan Wyszyñski, z okazji tysi¹clecia ist-
nienia Polski odda³ pod opiekê Najœwiêt-
szej Maryi, Dziewicy-Wspomo¿ycielki
ca³y naród. 26 sierpnia 1956 Episkopat
Polski dokona³ aktu odnowienia œlubów
jasnogórskich. Nieobecnego Prymasa
przebywaj¹cego w odosobnieniu w Ko-
mañczy, w czasie uroczystoœci jasnogór-
skich przypomina³ pusty tron i wi¹zanka
bia³o-czerwonych kwiatów. 5 maja 1957
wszystkie diecezje i parafie odda³y siê
pod opiekê Maryi. Fina³em Wielkiej No-
wenny by³o oddanie siê w œwiête niewol-
nictwo ca³ego narodu polskiego, diece-
zji, parafii, rodzin i ka¿dego z osobna
(1965). 3 maja 1966 Prymas w obecno-
œci Episkopatu Polski i wiernych zebra-
nych w Czêstochowie odda³ w macie

4 5


