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

5 czerwca 2022

ŒWIECCY W KOŒCIELE
Wspó³czesny Koœció³ k³adzie bardzo

du¿y nacisk na rolê osób œwieckich. Ju¿
Sobór Watykañski II przypomnia³, ¿e
sk³ada siê on nie tylko z hierarchii, lecz
ca³ego Ludu Bo¿ego

i ¿e wszyscy jesteœmy odpowiedzialni
za jego dzia³anie w œwiecie. To w³aœnie
my, osoby œwieckie, czêsto wnosimy w
dzia³alnoœæ Koœcio³a inne spojrzenie. W
wielu przypadkach mo¿emy przej¹æ
czêœæ funkcji pe³nionych przez duszpa-
sterzy, co w sytuacji zauwa¿alnego spad-
ku powo³añ ma kolosalne znaczenie.
Wreszcie mo¿emy zwróciæ uwagê na
aspekty, które o wiele lepiej widaæ z
boku.

Ju¿ za kilkanaœcie dni w parafiach na-
szej archidiecezji odbêd¹ siê wybory do
Duszpasterskich Rad Parafialnych. Jest
to organ doradczy, którego celem jest
pomoc w kierowaniu parafi¹ przez ksiê-
dza proboszcza. W sk³ad rady, prócz wi-
karych, wchodzi grupa osób œwieckich,
z których czêœæ zg³aszana i wybierana jest
przez parafian. Jej kadencja trwa 5 lat.

Rada ma do spe³nienia niezmiernie
wa¿ne zadanie. Uczestniczy w opraco-
waniu rocznego planu duszpasterskiego,
animuje dzia³alnoœæ grup duszpasterstwa
specjalistycznego, wspiera prowadzone
dzie³a apostolatu w parafii, inspiruje dzia-
³alnoœæ charytatywn¹, troszczy siê o po-
dejmowanie inicjatyw duszpasterskich
uwzglêdniaj¹cych zachodz¹ce przemia-
ny spo³eczno-kulturowe.

W naszej parafii dekretem Ks. Arcy-
biskupa przeprowadzamy wybory do

Parafialnej Rady Duszpasterskiej 5.06
i 12.06.  Przez 2 kolejne niedziele przy
wyjœciu z koœcio³a do specjalnej
skrzynki mo¿emy zg³aszaæ naszych
kandydatów. Na specjalnych kartkach
wpisujmy imiê i nazwisko, rok urodze-
nia, zawód oraz ulicê zamieszkania
(bez numeru zamieszkania) tych osób,
które naszym zdaniem s¹ wzorem do
naœladowania chrzeœcijañskiego ¿ycia.

Nie pozostawajmy obojêtni, gdy mo-
¿emy przyczyniæ siê do rozwoju naszej
wspólnoty parafialnej!       AP
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oraz œwiadectwa ¿ycia wiar¹ a tak¿e na wspólnej rozmowie w grupach. Kolejne terminy
spotkañ to 9.06; 15.06, godz 18.45 w koœciele.

  8.Zapraszamy ca³¹ m³odzie¿ naszej parafii na Mszê œw. m³odzie¿ow¹ w naj-
bli¿szy pi¹tek (10.06) o 18.00, wczeœniej okazja do spowiedzi.

  9.W pi¹tek, o godz. 17.30 odprawimy nabo¿eñstwo Via lucis, czyli Drogi Œwiat³a.
Na nabo¿eñstwo prosimy przynieœæ œwiece z okapnikiem. Po nabo¿eñstwie udzie-
limy b³ogos³awieñstwa relikwiami Krzy¿a œw.

10.Naszych starszych i chorych parafian odwiedzimy z pos³ug¹ sakramentaln¹
w sobotê - 11 czerwca Zg³oszenia prosimy kierowaæ do czwartku w³¹cznie do
kancelarii lub zakrystii. W lipcu i sierpniu nie bêdzie odwiedzin chorych.

11. W przysz³¹ niedzielê (12.06) obchodzimy Uroczystoœæ Najœwiêtszej Trójcy.
12.Ch³opców, którzy pragn¹ s³u¿yæ Bogu przy o³tarzu zapraszamy na zbiórki mini-

strantów w soboty o godz. 9.00 w salce ministrantów.
13.Dzieci zapraszamy na spotkania Dzieci Maryi. Poznajemy MB i Pismo Œw., wiele œpie-

wamy oraz bawimy siê. Spotkania odbywaj¹ siê w sobotê o godz. 10.30 w salce nr 2.
14.Przypominamy o koniecznoœci potwierdzenia zamówionej intencji najpóŸniej na

trzy tygodnie przed terminem Mszy œw. Brak takiego potwierdzenia jest równo-
znaczny z rezygnacj¹ z intencji, a termin Mszy œw. przekazywany jest innym zainte-
resowanym osobom. Intencje mszalne przyjmujemy w Kancelarii Parafialnej.

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.

Serdecznie zapraszamy na piesz¹ pielgrzymkê do Czêstochowy w terminie od
25-27.06.2022 r. Pielgrzymka to czas intensywnej modlitwy, wysi³ku i radoœci z
przebywania we wspólnocie. Szczegó³y na plakatach przy wyjœciu z koœcio³a. Za-
pisy w kancelarii parafialnej.
Zapraszamy te¿ na autokarow¹ pielgrzymkê do Czêstochowy. W programie Dro-
ga Krzy¿owa i Eucharystia o godz. 13.30 przed Obrazem Pani Jasnogórskiej. Wraz
z pieszymi pielgrzymami bêdziemy zawierzaæ Maryi nasz¹ parafiê i wszystkie
intencje pielgrzymkowe. Wyjazd z przed koœcio³a 27.06.2022r. o godz. 8.00. Koszt
35 z³. Zapisy w kancelarii parafialnej.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (06 - 12 CZERWIEC 2022)

PONIEDZIA£EK (06.06.2022 r.) - ŒWIÊTO NMP, MATKI KOŒCIO£A
  7.00 1/za dusze w czyœæcu cierpi¹ce (intencje ze skarbonki)

2/w intencji Bogu wiadomej
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za + ojca Czes³awa Ogórka w 17 r. œm., + mamê Wandê ++ rodzicow

i rodzeñstwo z obu stron
2/za + ojca Gustawa, ++ jego rodziców i rodzeñstwo oraz ++ z rodziny Szwedzickich

WTOREK (07.06.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + katechetkê Halinê Drewniak

2/intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za + Jerzego £ozaka w 1 r. œm.,

2/za + ¿onê Irenê Mazelanik (od syna, mê¿a i wnuków)
3/ za + ¿onê Mariannê Staroñsk¹

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŒRODA (08.06.2022 r.) - Wspomnienie œw. Jadwigi, królowej
  7.00 1/za + Genowefê Mikos w kol. r. œm. z proœb¹ o ¿ycie wieczne

2/intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za + kuzyna Piotra  w 10 r. œm. ++ kuzynów: Ryszarda, Adama, Antoniego i Ditera,

++ ciociê Anielê, wujka Wojciecha i ++ dziadków: Florentynê i Józefa Piecha
2/za ++ rodziców: Jana i Mariê Gendel, ++ siostrê Gra¿ynê, teœcia Tadeusza,

++ z rodziny z obu stron
3/za ++ El¿bietê i Stefana Sierant oraz ++ Mariê, Alinê, W³adys³awê i Jana Darmoñ

Homilia: Pokora wobec Boga pozwala otworzyæ siê na przyjêcie daru praw-
dziwego spotkania z Nim

18.30 - Nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Chorych z b³og. lourdzkim
CZWARTEK (09.06.2022 r.) - ŒWIÊTO JEZUSA CHRYSTUSA NAJWY¯SZE-

       GO I WIECZNEGO KAP£ANA
  7.00 1/za + mamê Brygidê Zaczkowsk¹ w 1 r. œm. (od syna Andrzeja z rodzin¹)

2/do Jezusa Chrystusa Najwy¿szego i Wiecznego Kap³ana o obfite b³ogos³a-
wieñstwo dla wszyst kich kap³anów pos³uguj¹cych w naszej parafii

  7.30 - Ró¿aniec
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/za + Czes³awa Sikorê w 8 r. œm. (od ¿ony, dzieci i wnuków)

2/w intencji Tymoteusza z ok. ur. z podziêkowaniem za otrzymane ³aski,
z proœb¹ o opiekê Matki Bo¿ej i Œw. Tymoteusza

3/intencja wolna
18.45 - Spotkanie po Rekolekcjach Ewangelizacyjnych: u Ÿróde³ naszej wiary
PI¥TEK (10.06.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + matkê El¿bietê w 30 r. œm. oraz ++ z rodzin: Bednorz i Chwila

2/w intencji Marleny w dniu urodzin, dziêkuj¹c za dotychczasowe  ³aski
z proœb¹ o dalsz¹ Bo¿¹ opiekê

  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo Drogi Œwiat³a 
18.00 1/w intencji m³odzie¿y

2/za + Zygmunta Kwiatkowskiego w 1 r. œm. oraz + syna Bogdana w kol. r. œm.
3/ intencja wolna

SOBOTA (11.06.2022 r.) - Wspomnienie œw. Barnaby, Aposto³a
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/za ++ rodz.: Piotra i Mariê Bry³a, ++ brata Huberta, bratow¹ Krystynê i ++ pokrew.

2/ intencja wolna
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/za + mê¿a Franciszka Skrzypca w 21 r. œm., ++ rodziców i rodzeñstwo z obu stron

2/w intencji Ma³gorzaty Goss
3/za + mê¿a Waldemara Sobotê we wspomnienie urodzin

NIEDZIELA (12.06.2022 r.) - UROCZYSTOŒÆ NAJŒWIÊTSZEJ TRÓJCY
  7.30 - w intencji Urszuli w 80 r. ur., z podziêkowaniem za dotychczasowe ³aski,

z proœb¹ o dalsz¹ Bo¿¹ opiekê
  9.30 - w intencji ma³¿onków: Anity i Witolda w 30 r. œl., z podziêkowaniem Bogu

za odebrane ³aski, z proœb¹ o Bo¿e b³og. i opiekê Matki Bo¿ej Uzdrowienia
Chorych dla nich i synów: Paw³a i Adama na dalsze lata ¿ycia

11.00 - w intencji Mariusza z ok. 50 r. ur., dziêkuj¹c Bogu za dar ¿ycia i otrzymane ³aski,
z proœb¹ o Bo¿e b³og., zdrowie i opiekê Maryi dla solenizanta i ca³ej rodziny

12.30 - w intencji Julii w 4 r. ur., dziêkuj¹c Bogu za dar ¿ycia za wstawiennictwem MB
Pompejañskiej, z proœb¹ o opiekê Anio³a Stró¿a i Bo¿e b³og. dla niej i rodziców

16.30 - Nabo¿eñstwo do Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa
17.00 - za + Janusza Burzawê, ++ jego rodz.: Janinê i Franciszka, z proœb¹ o radoœæ nieba
20.00 - intencja wolna     Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (5 czerwca 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.Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne sk³adane dzisiaj na Wydzia³ Teolo-
giczny UŒ. Przy wyjœciu z koœcio³a mo¿na odebraæ deklaracjê na potrzeby
naszego koœcio³a - na prace remontowe - kolejne stacje Drogi Krzy¿owej
w koœciele górnym oraz remont schodów wyjœciowych i konch dachowych.
Bêdzie je mo¿na z³o¿yæ w przysz³¹ niedzielê - 12 czerwca.

  3.W poniedzia³ek obchodzimy Œwiêto NMP Matki Koœcio³a.
  4.Od poniedzia³ku rozpoczyna siê Okres Zwyk³y roku liturgicznego. Jest to czas „wzro-

stu Koœcio³a”, kiedy to karmi¹c siê S³owem Bo¿ym i Eucharysti¹, wype³niaj¹c swoje
obowi¹zki i praktykuj¹c mi³oœæ, Lud Bo¿y pielgrzymuje do swojego ostatecznego celu.

  5. W œrodê (8.06), po Mszy œw. wieczornej zapraszamy na nabo¿eñstwo do Matki Bo¿ej
Uzdrowienia Chorych z b³ogos³awieñstwem lourdzkim. Homilia nt. Pokora wobec
Boga pozwala otworzyæ siê na przyjêcie daru prawdziwego spotkania z Nim. Czuwanie
modlitewne zakoñczymy Apelem Jasnogórskim. Przy tablicy og³oszeñ, ka¿dego dnia,
mo¿na sk³adaæ do skarbony podziêkowania i proœby, które bêd¹ odczytane w czasie nabo-
¿eñstwa. Na nabo¿eñstwo prosimy przynieœæ œwiece z okapnikiem.

  6.W czwartek obchodzimy Œwiêto Jezusa Chrystusa, Najwy¿szego i Wieczne-
go Kap³ana.

  7.Wszystkich zachêconych rekolekcyjnymi spotkaniami zapraszamy na ci¹g dalszy. Przez
kolejne czwartki bêdziemy spotykaæ siê u Ÿróde³ naszej wiary, wys³uchuj¹c konferencji
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Po co nam Duch Œwiêty?
Duch Œwiêty jest trzeci¹ Osob¹ Bosk¹

i dzia³a w nas od momentu Chrztu Œwiê-
tego. Jego pieczêæ zosta³a niewymazy-
walnie odciœniêta na duszy w dniu,
gdy przyoblekliœmy siê w szatê Dziecka
Bo¿ego. Niejednokrotnie odnawiamy
przy ró¿nych okazjach przyrzeczenia
chrzcielne, które powinny przypominaæ
nam fakt, ¿e nale¿ymy do Boga.

Przez Chrzest Duch Œwiêty w³¹cza nas
w ¿ycie Boga i Koœcio³a, a podczas bierz-
mowania w sposób szczególny wylewa
na nas Swoje dary. Pozosta³e sakramen-
ty, szczególnie Eucharystia, udzielaj¹
o¿ywczej ³aski. Jezus obieca³ uczniom
zes³anie „innego Pocieszyciela” (J
14,16), kiedy ju¿ Go z nimi nie bêdzie.
Kiedy Duch Œwiêty zosta³ zes³any na
uczniów wczesnego Koœcio³a, wtedy
odkryli oni w pe³ni, co mia³ na myœli Je-
zus. Doœwiadczyli g³êbokiego poczucia
bezpieczeñstwa, prze¿yli niespodzie-
wan¹ radoœæ w wierze i otrzymali chary-
zmat, tzn. dziêki temu mogli prorokowaæ,
uzdrawiaæ i czyniæ cuda. Moment Zes³a-
nia Ducha Œwiêtego uwa¿a siê za œwiê-
towanie rzeczywistych narodzin Koœcio-
³a. Duch Œwiêty daje ¿ycie wszystkim
chrzeœcijanom i ca³emu Koœcio³owi, któ-
ry bez Ducha Œwiêtego nie móg³by ist-
nieæ. Bez Niego nie jesteœmy w stanie
w³aœciwie zrozumieæ i poj¹æ zawi³oœci
tego, kim jesteœmy dla Boga i kim dla nas
jest Bóg.

Ta szczególna obecnoœæ Ducha Pocie-
szyciela w ¿yciu duchowym przejawia
siê w modlitwie. Duch Œwiêty nie tylko
sprawia, ¿e siê modlimy, ale prowadzi nas
wewnêtrznie na modlitwie, uzupe³niaj¹c
nieumiejêtnoœæ modlenia siê. Uzdalnia
nas tak¿e do rozumienia i interpretowa-
nia S³owa Bo¿ego. On odkrywa w umy-
s³ach wierz¹cych ca³¹ prawdê Boga do-
tycz¹c¹ uwielbienia, doktryny i ¿ycia
chrzeœcijañskiego, staj¹c siê przewodni-
kiem na drodze ¿ycia chrzeœcijañskiego.

Duch Œwiêty jest równie¿ dawc¹ wielo-
rakich darów, zarówno stanowi¹cych
o osobistej godnoœci jak i charyzmatów,
uzdalniaj¹cych do s³u¿by innym. Bóg
udzielaj¹c siê cz³owiekowi, przemienia
go wewnêtrznie, sprawiaj¹c, ¿e ¿yje ju¿
wed³ug owoców Ducha, którymi s¹ mi-
³oœæ, radoœæ, pokój, cierpliwoœæ, dobroæ,
wiernoœæ, ³agodnoœæ, opanowanie. W ten
sposób Duch Œwiêty zaszczepiaj¹c
w cz³owieku zal¹¿ek ¿ycia nadprzyro-
dzonego, przy jego wspó³pracy wiedzie
go do œwiêtoœci. Duch Œwiêty mo¿e prze-
mieniaæ nasze serca, ale warunkiem jest
otwarcie siê na Jego dzia³anie, nieustan-
ne ws³uchiwanie siê w Jego natchnienia.
Cz³owiek poddany Duchowi Œwiêtemu,
staje siê Jego mieszkaniem, Jego œwi¹ty-
ni¹. Uwidacznia siê to tak¿e na zewn¹trz,
przez konkretny sposób ¿ycia, pe³en ak-
tów mi³oœci wobec Boga i ludzi, przez
niezachwian¹ wiarê i ufn¹ nadziejê,
mimo trudów codziennego ¿ycia.

„Drogi Ojcze, potrzebujê Ciebie.
Przyznajê, ¿e sam próbowa³em kiero-
waæ swoim ¿yciem i z tego powodu
zgrzeszy³em przeciw Tobie. Dziêkujê
Ci, ¿e przebaczy³eœ mi moje grzechy,
gdy Chrystus umar³ za mnie na krzy-
¿u. Zapraszam Ciê Jezu, abyœ na nowo
zasiad³ na tronie mojego ¿ycia. Wype³-
nij mnie Twoim Duchem. Proszê o to z
wiar¹ zgodnie z Twoim nakazem i
obietnic¹ Twojego S³owa. Modlê siê o
to w Imiê Jezusa i przez wiarê dziêku-
jê Ci ju¿ za to, ¿e nape³niasz mnie Du-
chem Œwiêtym”.     J.Z. 
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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!

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.

oraz konferencji, uczestnicy spotkali siê
ze swoimi animatorami w grupach, aby
podzieliæ siê œwiadectwem ¿ycia.

28.05. - O godz.9.30 ma³¿eñstwa nale-
¿¹ce do Duszpasterstwa Ma³¿eñstw wraz
ze swoim opiekunem ks. Dawidem Szpe-
kiem wyjechali do ogrodów Kapias, a na-
stêpnie do Pszczyny, gdzie ks. Dawid
oprowadzaj¹c nas po mieœcie przedsta-
wi³ krótk¹ jego historiê. Nastêpnie o
godz. 15.00 odmówiliœmy Koronkê do
Bo¿ego Mi³osierdzia w rodzinnym ko-
œciele Ksiêdza - p.w. Wszystkich Œwiê-
tych. Po Koronce udaliœmy siê do nowo
buduj¹cego siê koœcio³a p.w. Œw. Jana
Paw³a II. Tam w tymczasowej kaplicy ks.
Dawid odprawi³ Mszê œw. w intencji
wszystkich solenizantów z miesi¹ca
maja. Po Eucharystii tamtejszy proboszcz
ks. Marian Neugebauer oprowadzi³ nas
po buduj¹cym siê koœciele opowiadaj¹c
historiê jego powstawania. Nasz wyjazd
zakoñczyliœmy wspóln¹ agap¹.

Jeszcze raz z ca³ego serca pragniemy
podziêkowaæ ks. Dawidowi Szpekowi za
zorganizowanie wyjazdu, a jako wyraz
naszej wdziêcznoœci ofiarujemy pamiêæ
modlitewn¹. Bo¿ena S.
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Matka Bo¿a - Matka Koœcio³a
Œwiêto Maryi, Matki Koœcio³a, obcho-

dzone w poniedzia³ek po uroczystoœci
Zes³ania Ducha Œwiêtego, zosta³o wpro-
wadzone do polskiego kalendarza litur-
gicznego 4 maja 1971 r. przez Episkopat
Polski - za zgod¹ Paw³a VI. Dzieñ ten
zosta³ wybrany dlatego, ¿e Zes³anie Du-
cha Œwiêtego by³o pocz¹tkiem dzia³alno-
œci Koœcio³a. Jak podaj¹ Dzieje Apostol-
skie, w momencie Zes³ania Ducha Œwiê-
tego w Wieczerniku obecni byli wszyscy
Aposto³owie, którzy "trwali jednomyœl-
nie na modlitwie razem z niewiastami,
Maryj¹, Matk¹ Jezusa, i braæmi Jego"
(Dz 1, 14). Matka Najœwiêtsza, Oblubie-
nica Ducha Œwiêtego, moc¹ którego w
dniu Zwiastowania poczê³a Jezusa Chry-
stusa, prze¿y³a w Wieczerniku wraz z
Aposto³ami zst¹pienie Ducha Mi³oœci na
Koœció³. Od tej chwili Maryja, Wspomo-
¿ycielka Wiernych i Matka Koœcio³a, to-
warzyszy Koœcio³owi w œwiecie.

Maryja jest Matk¹ Koœcio³a. Tytu³ ten
dawali Matce Najœwiêtszej teologowie
ju¿ od pocz¹tków dziejów Koœcio³a, a w
ostatnim stuleciu papie¿e: Leon XIII, Jan
XXIII i Pawe³ VI. Biskupi polscy z³o¿yli
Paw³owi VI Memoria³ z gor¹c¹ proœb¹ o
og³oszenie Maryi Matk¹ Koœcio³a i od-
danie ponowne Jej macierzyñskiemu Ser-
cu ca³ej rodziny ludzkiej. Prymas Polski,
kard. Stefan Wyszyñski, w imieniu 70
biskupów polskich w dniu 16 wrzeœnia
1964 roku, podczas trzeciej sesji sobo-
rowej, wyg³osi³ przemówienie, uzasad-
niaj¹c koniecznoœæ og³oszenia Maryi
Matk¹ Koœcio³a. Powo³ywa³ siê na do-
œwiadczenia naszego Narodu, dla które-
go Matka Chrystusowa, obecna w na-
szych dziejach, i zawsze przez nas wzy-
wana, by³a ratunkiem, pomoc¹ i zwyciê-
stwem. Biskupi polscy zabiegali równie¿
bardzo o to, aby nauka o Matce Najœwiêt-
szej zosta³a w³¹czona do Konstytucji o
Koœciele, gdy¿ to podkreœla godnoœæ
Maryi jako Matki Koœcio³a i Jej czynn¹

obecnoœæ w misterium Chrystusa i Ko-
œcio³a.

W 1968 r. Pawe³ VI potwierdzi³ swoje
orzeczenie o Matce Koœcio³a w Wyzna-
niu Wiary, w tzw. Credo Paw³owym.
Episkopat Polski w³¹czy³ wówczas do
Litanii Loretañskiej nowe wezwanie:
"Matko Koœcio³a, módl siê za nami".
Wniós³ równoczeœnie proœbê do Stolicy
Œwiêtej, aby wezwanie to znalaz³o siê w
Litanii odmawianej w Koœciele Po-
wszechnym, i aby papie¿ ustanowi³ Œwiê-
to Matki Koœcio³a równie¿ dla ca³ego
Koœcio³a Powszechnego.   Beder

Œwiêto Chrystusa Najwy¿szego
i Wiecznego Kap³ana

Œwiêto Jezusa Chrystusa Najwy¿szego
i Wiecznego Kap³ana obchodzone jest w
czwartek po niedzieli Zes³ania Ducha
Œwiêtego.

Papie¿ Benedykt XVI zaproponowa³,
¿eby do kalendarza liturgicznego wpro-
wadziæ nowe œwiêto ku czci Jezusa Chry-
stusa Najwy¿szego i Wiecznego Kap³a-
na. Jest to odpowiedŸ Ojca Œwiêtego na
postulaty zg³aszane przez ró¿ne episko-
paty, ale przede wszystkim œrodowiska
zakonne dla upamiêtnienia Roku Kap³añ-
skiego, który by³ obchodzony od 19
czerwca 2009 do 11 czerwca 2010 r. Jest
to odpowiedŸ papie¿a na potrzebê obcho-
dzenia takiego œwiêta. (Do tej pory w
Mszale Rzymskim jest tylko Msza wo-
tywna, któr¹ czêsto kap³ani sprawuj¹ z
okazji pierwszego czwartku miesi¹ca,
gdy w sposób szczególny modlimy siê o
powo³ania kap³añskie i dziêkujemy Chry-
stusowi za ustanowienie sakramentu Eu-
charystii i kap³añstwa).

Benedykt XVI wyznaczy³ dzieñ na ta-
kie œwiêto - czwartek po niedzieli Zes³a-
nia Ducha Œwiêtego, czyli tydzieñ przed
uroczystoœci¹ najœwiêtszego Cia³a i Krwi

Chrystusa, zwan¹ Bo¿ym Cia³em. Nowo-
œci¹ jest propozycja Ojca Œwiêtego, ¿eby
œwiêto to by³o fakultatywne, dowolne, i
by episkopaty same decydowa³y, czy ta-
kie œwiêto jest w danym kraju potrzeb-
ne, czy te¿ nie widz¹ potrzeby wprowa-
dzenia go do kalendarza i chc¹ pozostaæ
przy dotychczasowej iloœci dni chrysto-
logicznych. Warto przypomnieæ, ¿e okre-
œlenia "œwiêto", œwiadczy o randze dnia
liturgicznego. W kalendarzu liturgicznym
najwy¿sze rang¹ s¹ uroczystoœci, zaœ
dzieñ, okreœlony jako œwiêto jest ni¿szy
rang¹ i wierni nie s¹ zobowi¹zani do
udzia³u we Mszy œw. Nie by³by to wiêc
dzieñ wolny i biskupi nie bêd¹ siê doma-
gaæ kolejnego dnia wolnego od pracy.

W Wieczerniku w Wielki Czwartek wie-
czorem œwiêtujemy ustanowienie sakra-
mentu Eucharystii, ale zaraz siê zaczyna
œwiêtowanie Mêki Pañskiej, bo przecie¿
Msza Wielkiego Czwartku zaczyna Tri-
duum Mêki Chrystusa. Nie ma czasu na
uroczyste obchody ku czci Eucharystii.
Dlatego zosta³a ustanowiona specjalna
uroczystoœæ - Najœwiêtszego Cia³a i Krwi
Chrystusa, by ten sakrament uczciæ. W
Wielki Pi¹tek Jezus kona na krzy¿u, na-
stêpuje moment przebicia Jego Serca. Nie
ma w liturgii wielkopi¹tkowej miejsca na
rozbudowanie w¹tku uczczenia mi³oœci
Boga, objawionej w przebitym Sercu Je-
zusa - st¹d oddzielna uroczystoœæ - Naj-
œwiêtszego Serca Pana Jezusa - tak¿e po
zakoñczeniu cyklu uroczystoœci paschal-
nych.

I ta propozycja - œwiêto Jezusa Chry-
stusa Najwy¿szego i Wiecznego Kap³a-
na - wpisuje siê w ten ci¹g. Jezus w Wie-
czerniku ustanawia sakrament kap³añ-
stwa. Sam objawia siê poprzez ca³e Mi-
sterium Paschalne i to, czego dokonuje -
¿e On jest najwy¿szym Kap³anem, On
sk³ada ofiarê, tak naprawdê jedyn¹ sku-
teczn¹ - za grzechy œwiata. W Wielki
Czwartek, podczas Mszy Wieczerzy Pañ-
skiej, gdy wspólnota wiernych zgroma-
dzi siê w danej parafii, nie bardzo jest

miejsce dla uczczenia kap³añstwa Chry-
stusa, w które wpisane jest kap³añstwo
ludzi, przyjmuj¹cych sakrament œwiêceñ,
by przez nich Pan Jezus Swoje kap³añ-
stwo wykonywa³. St¹d potrzeba pog³ê-
bienia tej tajemnicy i wprowadzenia od-
rêbnego œwiêta.

Migawki z ¿ycia naszej parafii

22.05. - O godz.17.45 rozpoczê³o siê
nabo¿eñstwo do Œw. Rity. Podczas na-
bo¿eñstwa zosta³y odczytane proœby i
podziêkowania sk³adane przez wiernych.
Nastêpnie odmówiona zosta³a litania do
Œw. Rity oraz modlitwa do Œw. Judy Ta-
deusza. Na zakoñczenie ks. Proboszcz
pob³ogos³awi³ ró¿e oraz udzieli³ indywi-
dualnego b³ogos³awieñstwa relikwiami
Œwiêtej.

23.05. - O godz.18.45, w salce nr 1 ks.
Proboszcz spotka³ siê z osobami redagu-
j¹cymi gazetkê „Byæ Bli¿ej”. Podczas
spotkania ks. Józef podziêkowa³ wszyst-
kim za s³u¿bê oraz ¿yczy³ udanych wa-
kacji, zachêcaj¹c jednoczeœnie, aby dzie-
liæ siê prze¿yciami wakacyjnymi na stro-
nach naszej parafialnej gazetki.

Dlatego ju¿ dziœ zachêcamy wszystkich
Parafian do w³¹czenia siê w redagowa-
nie gazetki, dziel¹c siê œwiadectwem
¿ycia.

24.05. - O godz.18.45 rozpoczê³a siê
modlitwa uwielbienia. Ks. Dawid Majka
zwróci³ siê do wszystkich, aby podczas
trwania przed Najœwiêtszym Sakramen-
tem podchodziæ do stopnia o³tarza i do-
sypywaæ kadzid³a, w geœcie zanoszenia
swoich modlitw do Boga. Modlitwa w
ciszy przeplatana by³a pieœniami, a za-
koñczy³a siê apelem Jasnogórskim.

26.05. - O godz.18.45 rozpoczê³o siê
kolejne spotkanie „U Ÿróde³ wiary”. Po
krótkiej modlitwie do Ducha Œwiêtego
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