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Bóg   ukryty w  cz³owieku
 - œwiêto Nawiedzenia  NMP
"A sk¹d¿e mi to, ¿e Matka mojego Pana

przychodzi do mnie?" (£k 1, 39-56)
31 maja w Koœciele katolickim obcho-

dzone jest liturgiczne œwiêto Nawiedze-
nia NMP. Koœció³ upamiêt-
nia w ten uroczysty sposób
nawiedzenie œw. El¿biety
przez brzemienn¹ Maryjê.
Jest to spotkanie dwóch ma-
tek, ale przede wszystkim
spotkanie Mesjasza ze swo-
im poprzednikiem - Janem
Chrzcicielem.

Œwiêto to zainicjowane zo-
sta³o w zakonie franciszkañ-
skim z inspiracji œw. Bona-
wentury w 1263 roku. Pier-
wotnie obchodzone by³o 2
lipca. W 1969 roku papie¿ Pawe³ VI prze-
sun¹³ obchody tego œwiêta na dzieñ 31
maja, by wypada³o ono po œwiêcie Zwia-
stowania Najœwiêtszej Marii Panny (25
marca), a przed Narodzeniem œw. Jana
Chrzciciela (24 czerwca), co bardziej
odpowiada relacji ewangelicznej.

Nawiedzenie œw. El¿biety nale¿y do
najradoœniejszych scen z ¿ycia Maryi.
Opis Nawiedzenia zostawi³ nam œw. £u-
kasz (£k 1, 39-56). Mia³o ono miejsce
w Ain Karim, oko³o 7 km od Jerozoli-
my. Odleg³oœæ z Nazaretu do Ain Karim
wynosi oko³o 150 km. Maryja prawdo-
podobnie odbywa³a ca³¹ drogê pieszo,
mo¿liwe ¿e do³¹czy³a siê do jakiejœ piel-
grzymki id¹cej do Jerozolimy, a stamt¹d
skierowa³a swe kroki do domu El¿biety i
Zachariasza. Celem jej podró¿y by³o po-

dzielenie siê ze swoj¹ kuzynk¹ radosn¹
wiadomoœci¹ o Zwiastowaniu, a nastêp-
nie okazanie pomocy swojej krewnej. Po
przybyciu Maryja dowiaduje siê ze zdzi-
wieniem, ¿e El¿bieta za spraw¹ Ducha
Œwiêtego zosta³a we wszystko wtajem-

niczona - tak dalece, ¿e
nawet zwraca siê do niej
s³owami anio³a: "B³ogo-
s³awiona jesteœ miêdzy
niewiastami". W ten oto
sposób, dziêki mocy Du-
cha Œwiêtego, El¿bieta
jako pierwsza z ludzi roz-
pozna³a Jezusa.

Duch Œwiêty nape³ni³
równie¿ Maryjê, która w
odpowiedzi na prorocz¹
mowê kuzynki wypowia-
da s³owa hymnu Magni-

ficat: „Wielbi Pana moja dusza i mój duch
rozradowa³ siê w Bogu, moim Zbawicie-
lu, bo spojrza³ na uni¿enie swojej s³u¿eb-
nicy. Odt¹d wszystkie pokolenia bêd¹
mnie nazywaæ szczêœliw¹, gdy¿ wielkie
rzeczy uczyni³ mi Wszechmog¹cy…”

Maryja przebywa³a u swojej starszej
kuzynki przez oko³o trzy miesi¹ce, opie-
kuj¹c siê ni¹ a¿ do narodzin jej syna, Jana.

Niech to piêkne œwiêto sk³oni nas do
uwielbienia Boga za dar Maryi i Jej Syna,
naszego Zbawiciela. Rozmyœlaj¹c nad
spotkaniem Maryi z El¿biet¹, zwróæmy
uwagê na nasze codzienne spotkania z
bliskimi. Rozejrzyjmy siê dobrze wokó³
nas, czy dostrzegamy osoby samotne,
chore i spragnione mi³oœci?

Za przyk³adem Maryi spieszmy z po-
moc¹ potrzebuj¹cym. Joasia

z naszej parafii. Zaœ o godz. 17.30 w tej intencji odprawimy nabo¿eñstwo. O godz. 18.00
zapraszamy na Mszê œw. w intencji s³u¿by liturgicznej: lektorów, ministrantów, szafarzy,
zakrystianów, organistów i panów pe³ni¹cych pos³ugê kolektowania, Bractwa Adoracji
oraz ich rodzin. Po Eucharystii spotkanie Bractwa Adoracji w salce nr 1. O godz. 18.45
odbêdzie siê spotkanie Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii œw w kaplicy œw. Józefa.

  7.W pi¹tek o godz. 16.30 zapraszamy wszystkie dzieci na Mszê œw. pierwszopi¹tkow¹.
któr¹ odprawimy w intencji dzieci obchodz¹cych I rocznicê Komunii. Homilia: Pan
Jezus posy³a nas do ludzi. Wczeœniej o godz. 16.00 spowiedŸ œw. dla dzieci. Wieczorem,
o godz. 17.30 odprawimy nabo¿eñstwo do NSPJ. O godz. 18.00 zapraszamy na Mszê
œw. sprawowan¹ do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin. Homilia: Zrób jak Józef-
Twój przyjaciel. Kolekta zbierana bêdzie przeznaczona na biedne rodziny.

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

  9.W sobotê (4.06) o godz. 16.00 Msza œw. chrzcielna oraz w intencji dzieci ob-
chodz¹cych I rocznicê Chrztu œw. Rodziców i chrzestnych zapraszamy na kate-
chezê w pi¹tek o godz. 18.45 do salki nr 2.

10.Wszystkich zachêconych rekolekcyjnymi spotkaniami zapraszamy na ci¹g dalszy. Przez
kolejne czwartki bêdziemy spotykaæ siê u Ÿróde³ naszej wiary, wys³uchuj¹c konferencji
oraz œwiadectwa ¿ycia wiar¹ a tak¿e na wspólnej rozmowie w grupach. Kolejne terminy
spotkañ to 2.06; 9.06; 15.06, godz 18.45 w koœciele.

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

12.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.

13.W przysz³¹ niedzielê obchodzimy Uroczystoœæ Zes³ania Ducha œw. Zaœ w sobotê
(4.06) przed Uroczystoœci¹ zapraszamy wszystkich na czuwanie modlitewne, które
rozpoczniemy Msz¹ œw. o godz.18,00. Po Eucharystii modlitwê poprowadzi grupa Odno-
wy w Duchu œw., któr¹ zakoñczymy Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00.

14.W czerwcu s¹ jeszcze wolne intencje mszalne, które przyjmujemy w Kancelarii.
15.Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje mszalne, które kap³ani odprawi¹

w czasie urlopu w lipcu i sierpniu.
16.Wszystkie dary ¿ywnoœciowe dla uchodŸców wojennych z Ukrainy ci¹gle

mo¿na sk³adaæ ca³odobowo w Katowicach-Caritasie, ul. Dêbowa 23.
17.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.

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



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW  (30 MAJ - 05 CZERWIEC 2022)
PONIEDZIA£EK (30.05.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/w intencji Urszuli w 80 r. ur., z podziêkowaniem za otrzymane ³aski, z proœb¹

o zdrowie dla solenizantki i ca³ej rodziny
2/za + mamê Weronikê Gabor w kol.r.œm.

  7.30 - Ró¿aniec 17.30 - Nabo¿eñstwo majowe
18.00 1/za ++ rodziców: Wandê i Eugeniusza Lipoków oraz ++ z rodziny Lipok

2/za ++ Felicjê i W³adys³awa Adamików oraz ++ z rodziny Wid³aków
3/za + Zofiê Czenczek z proœb¹ o dar nieba
4/intencja wolna

WTOREK (31.05.2022 r.) - Wspomnienie NMP Wspomo¿ycielki Wiernych
  7.00 1/z podziêkowaniem za dar ¿ycia, z proœb¹ o dalsze b³og. Bo¿e oraz wzrost

w wierze, nadziei i mi³oœci dla Zuzanny z ok. ur.
2/intencja wolna

  7.30 - Ró¿aniec 17.30 - Nabo¿eñstwo majowe
18.00 1/za zmar³ych w maju:

2/za ++ Andrzeja i Janinê Szczepanik w kol. r. œm., z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego
3/w intencji Mateusza z ok. ur. oraz jego córeczki i jego rodziców z proœb¹

o zdrowie dla nich za wstawiennictwem Matki Bo¿ej
4/intencja wolna

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŒRODA (01.06.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za wstawiennictwem MB Piekarskiej z podziêkowaniem za otrzymane ³aski z proœb¹

o Bo¿e b³og., dary Ducha œw. oraz zdrowie dla mamy Ma³gorzaty z ok. ur.
2/z podziêkowaniem za dar ¿ycia, z proœb¹ o dalsze b³og. Bo¿e oraz wzrost

w wierze, nadziei i mi³oœci dla Agnieszki z ok. ur.
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za + ¿onê Mariê, ++ rodziców z obu stron i + szwagra Tadeusza

2/za ++ Annê i Jakuba Skrzek
3/za ++ Mariê i Borysa z proœb¹ B.Mi³osierdzie i ³askê wiecznego zbawienia
4/za ++ rodziców: Leokadiê i Stefana Kuœmierskich, ++ Bronis³awê i W³ady-

s³awa B³aut i ++ rodzeñstwo z obu stron
CZWARTEK (02.06.2022 r.) - Wspomnienie sw. Filipa Neri, prezb.
  7.00 1/intencja wolna

2/intencja wolna
  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 + mê¿a Leonarda Radwina
4/w intencji Donaty z ok. 75 r. ur., z podziêk. za otrzymane ³aski, z proœb¹ o zdrowie,

Bo¿e b³og., dary Ducha œw. i opiekê MB na dalsze lata ¿ycia dla niej i rodziny
18.45 - Spotkanie po Rekolekcjach Ewangelizacyjnych: u Ÿróde³ naszej wiary
PI¥TEK (03.06.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 - intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec

16.30 - Msza œw. szkolna: w intencji dzieci w pierwsz¹ rocznicê I Komunii Œw.
Homilia: Pan Jezus posy³a nas do ludzi

17.30 - Nabo¿eñstwo do NSPJ 
18.00 1/do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin

2/za + Barbarê Czucze³o w 3 r. œm.
3/za + syna Rafa³a Kolasiñskiego

Homilia: Zrób jak Józef - Twój Przyjaciel
SOBOTA (04.06.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/w intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najœwiêtszej Maryi Panny

2/za + Bronis³awê Rumiñsk¹ w kol. r. œm. z proœb¹ o ¿ycie wieczne
16.00 - Msza œw. Chrztów: Nowak Maja, Rêbisz Adam, Perzanowski Filip, Biedrzycka

Julia, Kasprzyk Elena, Nowak Lena, Szeliga Filip, Markiewicz Kamil, Chmiel Fran-
ciszek oraz w I rocz. sakr. Chrztu: Gieltowski Olaf

17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/za + matkê Mariannê Szczygielsk¹ w 21 r. œm., ++ ojca Stanis³awa, mê¿a Mariana

oraz wszystkich ++ z rodziny: Szczygielskich, Grochowskich i ¯y³ków
2/intencja wolna

NIEDZIELA (05.06.2022 r.) - UROCZYSTOŒÆ ZES£ANIA DUCHA ŒW.
  7.30 - za + Krystynê Weresa w 4 r. œm., + + Henryka Weresê, Mariannê £azowsk¹,

++ z rodziny: Weresów i £azowskich oraz dusze w czyœæcu cierpi¹ce
  9.30 - za + Stanis³awa Grzybczaka w kol. r. œm., z proœb¹ o ¿ycie wieczne
11.00 - przez wstawiennictwo MB Piekarskiej z podziêkowaniem za otrzymane ³aski,

z proœb¹ o Bo¿e b³og., dary Ducha œw., zdrowie dla Bogny i Krzysztofa z ok. 9 r. œl.
12.30 - w intencji Barbary z ok. 80 r. ur., dziêkuj¹c za otrzymane ³aski i prosz¹c

o opiekê Matki Bo¿ej dla jubilatki i synów
16.30 - Nabo¿eñstwo do Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa
17.00 - w intencji rodzin: Król, Krzemiñski, Kempny, Bielecki, Janota oraz o dar

nieba dla ++ z tych rodzin
20.00 - za ++ siostry: Wies³awê Jamrogiewicz w 35 r. œm., Stanis³awê B¹bczyñsk¹

w 20 r. œm., + mê¿a Andrzeja Graniewskiego i ++ rodziców z obu stron
Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (29 maja 2022)
  1.Zapraszamy na nabo¿eñstwa majowe, które odprawiamy w dni powszednie

o godz. 17.30, a w niedziele o godz. 16.30. Natomiast w przysz³¹ niedzielê
o godz. 16.30 zapraszamy na nabo¿eñstwo czerwcowe do NSPJ.

  2.Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne sk³adane dzisiaj na budowê naszego
cmentarza parafialnego. W przysz³¹ niedzielê (5.06) kolekta bêdzie przeznaczo-
na na Wydzia³ Teologiczny UŒ.

  3.Dzisiaj ok. 17.30 zapraszamy wszystkich parafian na powitanie powracaj¹cych
pielgrzymów z Piekar Œl. Nie zapomnijmy o kwiatach dla nich.

  4.W poniedzia³ek o godz. 16.30 odbêdzie siê spotkanie Zespo³u Charytatywnego.
Zapraszamy wszystkich chêtnych, którzy pragn¹ zajmowaæ siê celami charyta-
tywnymi w naszej wspólnocie parafialnej.

  5.W tym tygodniu przypadaj¹ I czwartek, I pi¹tek i I sobota miesi¹ca.
  6.  W czwartek przez ca³y dzieñ bêdzie wystawiony Najœwiêtszy Sakrament. O godz.

18.00 odprawimy Mszê œw. w intencji nowych powo³añ kap³añskich i zakonnych
2 7



NOWE WEZWANIA W LITANII....

Litania loretañska do NMP

Kyrie eleison. Christe, eleison. Kyrie
eleison. Chryste, us³ysz nas. - Chryste,
wys³uchaj nas.

Ojcze z nieba, Bo¿e,    - zmi³uj siê nad nami.
Synu, Odkupicielu œwiata, Bo¿e,
Duchu Œwiêty, Bo¿e,
Œwiêta Trójco, Jedyny Bo¿e,
Œwiêta Maryjo,   - módl siê za nami.
Œwiêta Bo¿a Rodzicielko,
Œwiêta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Koœcio³a,
Matko mi³osierdzia,
Matko ³aski Bo¿ej,
Matko nadziei,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko sprawiedliwoœci i mi³oœci spo³ecznej,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno ws³awiona,
Panno mo¿na,
Panno ³askawa,
Panno wierna,
Zwierciad³o sprawiedliwoœci,
Stolico m¹droœci,
Przyczyno naszej radoœci,
Przybytku Ducha Œwiêtego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku s³awny pobo¿noœci,
Ró¿o duchowna,
Wie¿o Dawidowa,
Wie¿o z koœci s³oniowej,
Domie z³oty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,

Ucieczko grzesznych,
Pociecho migrantów,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomo¿enie wiernych,
Królowo Anio³ów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Aposto³ów,
Królowo Mêczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo wszystkich Œwiêtych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczêta,
Królowo wniebowziêta,
Królowo ró¿añca œwiêtego,
Królowo rodzin,
Królowo pokoju,
Królowo Polski,

Baranku Bo¿y, który g³adzisz grzechy
œwiata, - przepuœæ nam, Panie.
Baranku Bo¿y, który g³adzisz grzechy
œwiata, - wys³uchaj nas, Panie.
Baranku Bo¿y, który g³adzisz grzechy
œwiata, - zmi³uj siê nad nami.

P. Módl siê za nami, Œwiêta Bo¿a Ro-
dzicielko.

W. Abyœmy siê stali godnymi obietnic
Chrystusowych.

Módlmy siê: Panie, nasz Bo¿e, daj nam,
s³ugom swoim, cieszyæ siê trwa³ym zdro-
wiem duszy i cia³a, † i za wstawiennic-
twem Najœwiêtszej Maryi, zawsze Dzie-
wicy, * uwolnij nas od doczesnych utra-
pieñ i obdarz wieczn¹ radoœci¹. Przez
Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

Pod Twoj¹ obronê uciekamy siê, Œwiê-
ta Bo¿a Rodzicielko, naszymi proœbami
racz nie gardziæ w potrzebach naszych,
ale od wszelakich z³ych przygód racz nas
zawsze wybawiaæ, Panno chwalebna i
b³ogos³awiona. O Pani nasza, Orêdow-
niczko nasza, Poœredniczko nasza, Pocie-
szycielko nasza. Z Synem swoim nas
pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.
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Parafialna Rada Ekonomiczna sk³a-
da podziêkowania Parafianom za
ofiarnoœæ i odpowiedzialnoœæ w trud-
nym dla nas wszystkich okresie pan-
demii. Mimo, ¿e pandemia powoli wy-
gasa, pojawia siê wiele innych proble-
mów zwi¹zanych z kosztami utrzyma-
nia parafii – wynikaj¹cych chocia¿by
ze wzrostu cen mediów i remontów.
Nie wszyscy te¿ parafianie wrócili w
sposób fizyczny do Koœcio³a i nieraz
ze wzglêdów zdrowotnych uczest-
nicz¹ we Mszach œw. dziêki transmi-
sjom internetowym. Dlatego Parafial-
na Rada Ekonomiczna w dalszym ci¹-
gu podtrzymuje proœbê o finansowe
wsparcie  poprzez wp³aty bezpoœred-
nio na konto parafii – co pozwoli nam
przetrwaæ ten niespokojny czas. Nr
konta:  42 1050 1214 1000 0023 1548
9068 tytu³ wp³aty: „darowizna na cele
kultu religijnego”. Bóg zap³aæ za prze-
kazanie darowizn!

Serdecznie zapraszamy na piesz¹ piel-
grzymkê do Czêstochowy w termi-
nie od 25-27.06.2022 r. Pielgrzymka
to czas intensywnej modlitwy, wysi³-
ku i radoœci z przebywania we wspól-
nocie. Szczegó³y na plakatach przy
wyjœciu z koœcio³a. Zapisy w kancela-
rii parafialnej.
Zapraszamy te¿ na autokarow¹ piel-
grzymkê do Czêstochowy. W progra-
mie Droga Krzy¿owa i Eucharystia o
godz. 13.30 przed Obrazem Pani Ja-
snogórskiej. Wraz z pieszymi pielgrzy-
mami bêdziemy zawierzaæ Maryi
nasz¹ parafiê i wszystkie intencje piel-
grzymkowe. Wyjazd z przed koœcio³a
27.06.2022r. o godz. 8.00. Koszt 35
z³. Zapisy w kancelarii parafialnej.

W czwartek (16.06) obchodzimy
Uroczystoœæ Najœwiêtszego Cia³a
i Krwi Chrystusa (Bo¿e Cia³o). Uro-
czystoœci rozpoczniemy Msz¹ œw. o
godz.  7.30 Po Eucharystii odbêdzie
siê procesja teoforyczna. W tym dniu
Msze œw. bêd¹ jeszcze odprawiane
bezpoœrednio po procesji ok. godz.
10.30 oraz o 12.30, 17.00. Procesja
teoforyczna przejdzie nastêpuj¹c¹
tras¹: - I o³tarz przy bramie Oœrodka
Wodnego „Maroko”, ul. Piastów 17
(przygotowuj¹ mieszkañcy z ul. Pia-
stów 22, 24 i 26 wraz z Grup¹ Brac-
twa Adoracji); - II o³tarz przy Placu
Zabaw na ul. Piastów (przygotowuj¹
mieszkañcy z ul. Piastów 3, 5, 7, 9 i
11 wraz ze Wspólnot¹ Modlitwy
Uwielbienia i M³odzie¿¹ Oazow¹); -
III o³tarz przy ul.  Tysi¹clecia 6 (przy-
gotowuj¹ mieszkañcy z ul. Tysi¹c-
lecia 4, 6, 15 i 19 wraz z Duszpaster-
stwem Ma³¿eñstw); - IV o³tarz przy
parkingu koœcielnym (przygotowuj¹
mieszkañcy z ul. Mieszka I 1, 7 i 9
wraz z Grup¹ ¯ywego Ró¿añca).

Procesjê zakoñczymy w koœciele.
Na ten dzieñ prosimy o przystroje-

nie okien naszych mieszkañ kwiatami
i symbolami eucharystycznymi. Zapra-
szamy dzieci pierwszo komunijne do
sypania kwiatów przed Najœwiêtszym
Sakramentem. Dzia³kowców prosimy
o dostarczenie do zakrystii p³atków
kwiatowych.

W oktawie Bo¿ego Cia³a, po Mszy
œw. wieczornej, odbywaæ siê bêd¹ pro-
cesje teoforyczne wokó³ koœcio³a. Do
uczestnictwa w nich zachêcamy dzie-
ci pierwszokomunijne.

Ofiary materialne na zakup kwia-
tów do o³tarzy bêd¹ zbieraæ mini-
stranci w przysz³¹ niedzielê (5.06)
przy wyjœciu z koœcio³a.

Zapraszamy mê¿czyzn do niesienia
„O³tarza Arki” w czasie procesji
Bo¿ego Cia³a. Spotkanie organiza-

cyjne dla nich odbêdzie siê w ponie-
dzia³ek (30.05) po Mszy wieczornej
w koœciele.
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Migawki z ¿ycia naszej parafii

17.05. - O godz.18.45 rozpoczê³a siê
modlitwa uwielbienia. Modlitwa oparta
by³a na fragmencie Ewangelii z dnia (J
14 27-31a) Podczas modlitwy proœby
prosiliœmy o Bo¿y pokój w sercu, rodzi-
nach, parafii, kraju i na œwiecie. Modli-
twa zakoñczy³a siê apelem Jasnogórskim.

18.05. - o godz. 18.45 w salce nr 2 odby-
³o siê comiesiêczne spotkanie grupy KIK.
Ks. Artur kontynuowa³ temat poprzednie-
go spotkania: „Oblicza kryzysu w koœcie-
le katolickim”. By³ on zainspirowany ar-
tyku³em Jerzego Turowicza, który ukaza³
siê w Tygodniku Powszechnym. Kryzys w
koœciele jest refleksem kryzysu wspó³cze-

snej cywilizacji. Uwidoczni³o siê to w do-
kumentach Soboru Watykañskiego II. So-
bór przyniós³ now¹ wizjê koœcio³a jednak-
¿e oblicza kryzysu uwidoczni³y siê doœæ
mocno w konfrontacji soborowych zapo-
wiedzi z posoborow¹ rzeczywistoœci¹.
Racja w takich sporach nigdy nie le¿y po
jednej stronie, nale¿y prowadziæ dialog i
uzasadniaæ swoje stanowisko, wywa¿aæ
argumenty strony przeciwnej. Jakie jest
wyjœcie z kryzysu i nasza postawa w obli-
czu tego kryzysu? Warunkiem postawy
katolika w takiej sytuacji jest wiernoœæ
Koœcio³owi i Ewangelii, pamiêtaj¹c o tym
¿e symbolem Koœcio³a jest krzy¿ a wiêc i
cierpienie wpisane w jego egzystencjê.
Jedynie taka postawa jest w³aœciwa dla nas
-  chrzeœcijan, aby móc zrozumieæ ca³¹
skomplikowan¹ sytuacjê.   AP/AG

19.05. - O godz.18.45 rozpoczê³o siê
spotkanie po rekolekcjach ewangeliza-
cyjnych „U Ÿróde³ wiary”.  Spotkanie
rozpoczê³o siê modlitw¹ do Ducha Œwiê-
tego. Nastêpnie wys³uchaliœmy konferen-
cji oraz zobaczyliœmy 2 krótkie filmy nt.
grzechu, Po konferencji rozpoczê³y siê
spotkania w grupach oparte na dzieleniu
siê na temat: „Co Jezus zrobi³ dla mnie
w tym tygodniu?”, „Co ja zrobi³em dla
Jezusa?”, „W jaki sposób ewangelizowa-
³em?” oraz dzieliliœmy siê refleksj¹ po
wys³uchaniu konferencji nt. grzechu.

20.05. - Na Mszy œw. o godz.18.00 pod-
czs homilii zosta³ rozwa¿ony temat: „Naj-
œwiêtsza Ofiara jest najwy¿szym wyra-
zem mi³oœci Boga wobec cz³owieka i
domaga siê odpowiedzi z naszej strony”.
Ks. Dawid Majka nawi¹zuj¹c do Ewan-
gelii z dnia (J 15, 12-17), podkreœli³, ¿e
mi³oœci, oddawania swojego ¿ycia Jezu-
sowi, wyborów uczymy siê w³aœnie na
Eucharystii. Ks. Dawid podkreœli³ rów-
nie¿, ¿e chrzeœcijanin nie mo¿e byæ cz³o-
wiekiem o dwóch to¿samoœciach (czytaæ
Ewangeliê, a Ni¹ nie ¿yæ). Zostaliœmy
wybrani, abyœmy szli i owoc przynosili,
dlatego ks. Dawid zachêci³ wszystkich do
codziennego rachunku sumienia. Bo¿ena S.

CZTERY DNI REKOLEKCJI
EWANGELIZACYJNYCH

24.04 - 27.04.2022

CZWARTY DZIEÑ

Ks. Bogdan w homilii nawi¹zuj¹c do
Ewangelii z dnia (J 3, 16-21) podkreœli³,
¿e dziœ nie wystarczy, ¿e Bóg da³ swoje-
go Syna, ¿e przychodzimy na Euchary-
stiê i karmimy siê Jego S³owem i Cia-
³em, ale musimy byæ aposto³ami, którzy
id¹ i g³osz¹ Dobr¹ Nowinê,  musimy
nieœæ œwiat³o tam, gdzie panuje ciemnoœæ
i swoim ¿yciem œwiadczyæ o Chrystusie.
Dlatego zachêci³ wszystkich, abyœmy
odpowiedzieli sobie na pytania:

Czy czas prze¿ytych rekolekcji zmienia
moje ¿ycie? Czy przyprowadzam do Boga
innych?

Tylko wówczas mo¿na zobaczyæ owo-
ce rekolekcji.

„Nowa perspektywa, nowa jakoœæ,
czyli chodziæ w Duchu Œwiêtym”

Ks. Bogdan Kania po krótkim przypo-
mnieniu tematów z dni poprzednich
zwróci³ uwagê na Trzeci¹ Osobê Trójcy
Œwiêtej - Ducha Œwiêtego. Podkreœli³ On,
¿e z Duchem Œwiêtym mo¿emy tworzyæ
relacjê - s³uchaj¹c i rozmawiaj¹c z Nim.
Jak powiedzia³ ks. Rekolekcjonista Du-
cha Œwiêtego potrzebujemy po to, aby do
Boga Ojca móc zwracaæ siê Abba Tatu-
siu, abyœmy potrafili rozró¿niaæ dobro od
z³a, byœmy umieli ¿yæ w prawdzie, by-
œmy mieli nowe ¿ycie, aby za Jego na-
tchnieniami pe³niæ Ewangeliê oraz, aby
w naszym ¿yciu pieczêtowa³ nasze de-
cyzje i wybory.

Ks. Bogdan podda³ pod refleksjê pyta-
nie: Czy ja wspó³pracujê z Duchem Œw.?
Czy zapraszam Go do swojego ¿ycia? Czy
¿yjê Duchem Œw.?

Nastêpnie wys³uchaliœmy kilku œwia-
dectw, po których ks. Bogdan podkreœli³,
¿e Bóg jest zawsze wierny swojemu s³o-
wu, a Duch Œwiêty zosta³ dany ka¿demu
z nas za darmo. Spotkanie zakoñczy³o siê
modlitw¹ do Ducha Œwiêtego oraz mo-
dlitw¹ wstawiennicz¹.         Bo¿ena S.

Kindersztuba albo rzecz o przychodzeniu w porê....

Asertywnoœæ w ostatnich czasach œwiê-
ci tryumfy. Uczone g³owy podpowiadaj¹,
jak wylaæ na zewn¹trz swoje emocje,
uczucia, okreœliæ granice; ale najczêœciej
ten wylew dokonuje siê z pustych dzba-
nów. Wszystko mi wolno, nie wolno mnie
ograniczaæ. Sobiepañstwo rozwija siê jak
rozmaryn.

Nurt poczucia w³asnej wartoœci wlewa
siê szeroko i do Koœcio³a. Nie jest to by-
najmniej poczucie Dzieciêctwa Bo¿ego,
a raczej wyznaczanie granicy, jak daleko
mogê narzuciæ swoje rewelacyjne dywa-
gacje  przeciwko temu co chce od nas
Bóg.

Rzecz dotyczy punktualnego przycho-
dzenia na Msze Œw. Jezus zaprasza nas
na ucztê, podaje jej czas i miejsce. Jak
wa¿ne jest to przekaz  dowiadujemy siê
z lektury dwóch przypowieœci zamiesz-
czonych w Ewangelii œw. Mateusza
(Przypowieœæ o uczcie królewskiej Mt
22) i œw. £ukasza (Przypowieœæ o uczcie
£k 14, 15-24). Nie bêdê przytacza³ ich
treœci, a pozwolê sobie zaprosiæ do lek-
tury indywidualnej. Jedno co z nich wy-
nika to sprawa obecnoœci. Pozwalamy
sobie mniemaæ o naszym wybrañstwie,
nie dopuszczaj¹c myœli, ¿e inni mog¹ nas
wyprzedziæ, a my ich nie docenialiœmy.
Druga bardzo wa¿na sprawa to zachowa-
nie. W³aœnie na ucztê mamy przybyæ w³a-
œciwie odziani w szaty weselne, ale to
oznacza równie¿ nasze przybycie w cza-
sie, kiedy uczta siê zaczyna. Mo¿na by
skwitowaæ to s³owami „kto ma uszy,
niech s³ucha”.

Sporo lat temu, bêd¹c jeszcze dziec-
kiem, s³ysza³em takie uwagi: „O N.N.
znowu idzie dzisiaj ksiêdza rozebraæ”.
Oczywiœcie dotyczy³o to przychodzenia
na Mszê Œw. nierzadko po kazaniu. Kie-
dyœ sporadyczny sarkazm, dzisiaj co-
dziennoœæ. W jednej z parafii, któr¹ dane
mi by³o obserwowaæ przez wiele lat,
przedsionek po wie¿¹ by³ pe³en, a na
schodach do koœcio³a brakowa³o miejsca.
Wszystko zape³nia³o siê do kazania.

Czy¿by dla nas by³ wzorem Putin, po-
zwalaj¹cy sobie na godzinne i wiêcej
poœlizgi w przychodzeniu na spotkanie.
Przecie¿ jest to lekcewa¿enie, gospoda-
rza i wspó³biesiadników, sami chcemy,
aby nas szanowano (st¹d ta ca³a asertyw-
noœæ), ale ju¿ my niekoniecznie. Jakoœ
nie przyjdzie nam do g³owy, ¿e swoim
postêpowaniem stawiamy siê na równi z
szatanem kusz¹cym Jezusa na pustyni.
Domagamy siê w bezczelny sposób wy-
musiæ na Jezusie mi³osierdzie, przebacze-
nie, na koniec zrozumienie, ¿e nasze Jego
lekcewa¿enie to w zasadzie nic nie zna-
czy. A¿ tak czasami uszami wyobraŸni
s³yszê taki dialog:

„Jezus – Nie przychodzi³eœ na czas, kie-
dy na ciebie czeka³em. Dusza – No co ty,
Jezusie, ale w koñcu przyszed³em, mu-
sisz mi to puœciæ w niepamiêæ.”Monty
Python by siê nie powstydzi³.

I na koniec, taka refleksja: Najczêœciej
s³yszê to, gdy mowa o niewyobra¿alnym
cierpieniu i zag³adzie - „Gdzie by³ Bóg?”,
pytaj¹ zimni, letni, gor¹cy, a najg³oœniej
niewierz¹cy, a mo¿e Bóg chcia³by odpo-
wiedzieæ „no co ty, przecie¿ przed Ewan-
geli¹ zd¹¿y³em”. Beder
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