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UROCZYSTOŒÆ ŒWIÊTYCH PIOTRA I PAW£A

Choæ w kalendarzu liturgicznym
upamiêtnia siê wielu œwiêtych, to jed-
nak zbli¿aj¹cy siê dzieñ 29 czerwca
jest szczególny. Obchodzimy wtedy
uroczystoœæ œwiêtych aposto³ów Pio-
tra i Paw³a. Obaj ponieœli mêczeñsk¹
œmieræ podczas przeœladowañ pierw-
szych chrzeœcijan za czasów Nerona.

Byli zupe³nie ró¿ni, ws³awili siê ca³-
kiem innymi dzie³ami, a jednak Ko-
œció³ upamiêtnia ich wspólnie. W ten
sposób podkreœla, ¿e obaj Aposto³o-
wie byli wspó³za³o¿ycielami gminy
chrzeœcijañskiej w Rzymie, obaj w
tym mieœcie oddali dla Chrystusa
swoje ¿ycie oraz to, ¿e w Rzymie s¹
ich relikwie i sanktuaria. 

Œwiêty Piotr, uznawany za najwa¿-
niejszego w gronie Aposto³ów, by³
przez Jezusa wyraŸnie wyró¿niany.
To on by³ œwiadkiem - wraz z Janem
i Jakubem - wskrzeszenia córki Ja-
ira, przemienienia na górze Tabor i
modlitwy w Getsemani. To Piotr na
pytanie „A wy za kogo Mnie uwa¿a-
cie?"  odpowiedzia³: "Ty jesteœ Me-
sjasz, Syn Boga ¿ywego" i w zamian
us³ysza³ obietnicê prymatu nad Ko-
œcio³em Chrystusa: "B³ogos³awiony
jesteœ, Szymonie, synu Jony. Albo-
wiem cia³o i krew nie objawi³y ci
tego, lecz Ojciec mój, który jest w
niebie. Otó¿ i Ja tobie powiadam: Ty
jesteœ Piotr (czyli ska³a), i na tej ska-
le zbudujê Koœció³ mój, a bramy pie-
kielne go nie przemog¹. I tobie dam
klucze królestwa niebieskiego; cokol-
wiek zwi¹¿esz na ziemi, bêdzie zwi¹-

zane w niebie, a co rozwi¹¿esz na ziemi,
bêdzie rozwi¹zane w niebie" (Mt 16, 18-19).

¯ycie œwiêtego Paw³a by³o bardziej skom-
plikowane. Przez wiele lat szczerze niena-
widzi³ chrzeœcijan, miêdzy innymi asystowa³
przy œmierci œw. Szczepana. Dopiero spo-
tkanie z Chrystusem w drodze do Damasz-
ku diametralnie zmieni³o jego przekonania.
Od tego momentu sta³ siê gorliwym g³osi-
cielem S³owa Bo¿ego. Gorliwoœæ misyjna
œw. Paw³a sprawi³a, ¿e bardzo wielu miej-
scach g³osi³ Ewangeliê i zak³ada³ Koœcio³y,
dziêki temu zyska³ miano “Aposto³a Naro-
dów”.

Dwie postacie-ca³kiem inne, a jednak ³¹czy
ich jedno-g³êboka wiara do koñca.

AP

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

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!

15.Wszystkie dary ¿ywnoœciowe dla uchodŸców wojennych z Ukrainy ci¹gle mo¿-
na sk³adaæ ca³odobowo w Katowicach-Caritasie, ul. Dêbowa 23.

16. Doros³ych zapraszamy do Sakramentu Pokuty i Pojednania codziennie pó³
godziny przed Msz¹ œw. (w czwartki i soboty zawsze od 17.00). kap³ani nie bêd¹
spowiadaæ po rozpoczêciu Mszy œw. W razie koniecznoœci ksi¹dz bêdzie do dys-
pozycji po Mszy œw. Osoby s³abo s³ysz¹ce bêd¹ mog³y skorzystaæ z zamykanego
konfesjona³u, który znajduje siê przy kaplicy œw. Antoniego. Chêæ odbycia takiej
spowiedzi prosimy zg³aszaæ kap³anowi, który spowiada obok. W konfesjonale
tym spowiadamy równie¿ na siedz¹co.

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.

uszczegó³owienia.Ciekawym przerywnikiem
spotkania by³a obecnoœæ nowego sympatyka
grupy KIK, który przedstawi³ siê jako doktor
teologii dogmatycznej. Wspomnia³ o swoich
studiach w Szwajcarii, w diecezji St. Gallen,
gdzie pracowa³ równie¿ jako asystent pasto-
ralny w jednej z parafii. Obieca³ w³¹czyæ siê
aktywnie w pracê grupy KIK.  AP

16.06. - Po Mszy œw. o godz.7.30 rozpoczê-
³a siê procesja teoforyczna ulicami naszego
osiedla. Procesja przesz³a ulic¹ Tysi¹clecia do
bramy Oœrodka Wodnego „Maroko”-I o³tarz
„To czyñcie na Moj¹ pami¹tkê”. Nastêpnie
procesja przesz³a ul. Piastów do II o³tarza „Wy
dajcie im jeœæ”. Kolejny III o³tarz  „Opowia-
dajcie, co was spotka³o” znajdowa³ siê przy
ul. Tysi¹clecia 6. IV o³tarz „B¹dŸcie jednym
cia³em” znajdowa³ siê przy parkingu koœciel-
nym. ̄ yjmy tymi s³owami na co dzieñ i wdra-

¿ajmy je w ¿ycie.
17.06. - Na Mszy œw. o godz.18.00 podczas

homilii, zosta³ rozwa¿ony temat: „Jesteœmy
wezwani do odpowiedzi na Bo¿¹ ³askê przez
wspó³dzia³anie z Jego Mi³oœci¹”. Ks. Dawid
Majka podkreœli³, ¿e przez ca³e swoje ¿ycie
jesteœmy wezwani do odpowiedzi - jak wspó³-
pracowaæ z Bo¿¹ ³ask¹. Nawi¹zuj¹c do Œw.
Brata Alberta Chmielowskiego, którego
wspomnienie obchodziliœmy w tym dniu, ks.
Dawid zwróci³ uwagê, ¿e œw. Albert by³ za-
wsze gotowy na realizacjê swojego powo³a-
nia, na S³owo Bo¿e, wezwanie i wspó³pracê
z ³ask¹, a w s³u¿bie mi³osierdzia zawsze naj-
wa¿niejszy by³ cz³owiek. Na zakoñczenie ks.
Dawid podkreœli³ równie¿, ¿e jeœli podejdzie-
my do swojego powo³ania tak jak Œw. Albert
Chmielowski, to wówczas ka¿dy dzieñ bê-
dzie dla nas fascynuj¹cy.           Bo¿ena S.

ci¹g dalszy ze str. 4



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW  (27 CZERWIEC - 03 LIPIEC 2022)

PONIEDZIA£EK (27.06.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 - za + mê¿a Mariana Wrzeciona
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za + mê¿a Konrada i ++ rodziców z obydwu stron

2/za ++ Piotra i Zofiê Lejkowskich (od Haliny i Józefa R¹czka z rodzin¹ z Jas³a)
WTOREK (28.06.2022 r.) - Wspomnienie œw. Ireneusza, bpa i mêcz.
  7.00 - do NSPJ za wstawiennictwem MB i œw. Ojca Pio w intencji Aleksandra, dziêkuj¹c

za dotychczasowe ³aski z proœb¹ o dalsze oraz Bo¿e b³og. dla niego i ca³ej rodziny
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za ++ rodziców: Jana i Filomenê Hañderków, ++ braci: Stanis³awa i Józefa

z ¿onami, ++ siostrê Mariê i jej mê¿a oraz szwagra Juliana
2/intencja wolna

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŒRODA (29.06.2022 r.) - UROCZYSTOŒÆ ŒWIÊTYCH APOSTO£ÓW PIOTRA I PAW£A

  7.00 1/za + mê¿a Franciszka we wspomnienie urodzin i ++ rodziców z obu stron
2/za ++ rodziców: Jerzego i £ucjê Majewskich i + ciociê Emiliê Banasik

  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za + siostrê Annê i + tatê Wies³awa w 12 r. œm.

2/za ++ matkê Mariannê, ojca Edwarda, brata Jana i mê¿a Jerzego
3/w intencji Bogu wiadomej

CZWARTEK (30.06.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/w intencji Marii i Andrzeja w 32 r. œl., z proœb¹ o b³og. Bo¿e i potrzebne ³aski

2/intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec
17.15 - Nabo¿eñstwo Apostolstwa Dobrej œmierci
18.00 1/w intencji cz³onków ¯ywego Ró¿añca oraz Apostolstwa Dobrej œmierci

2/za zmar³ych w czerwcu:
3/za + Zofiê Czenczek w 3 r.œm. z proœb¹ o dar nieba

PI¥TEK (01.07.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 - za + Beatê Majewsk¹ w 5 r. œm.
  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo do NSPJ 
18.00 1/do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin

2/za ++ brata Jana w 2 r. œm. i jego ¿onê Helenê, z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego
SOBOTA (02.07.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 - w intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najœwiêtszej Maryi Panny
16.00 - Msza œw. Chrztów: Szukalska Laura i w I rocz. sakr. Chrztu: Klinger Zuzanna
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 - za + Andrzeja Ko³odzieja  w 1 r. œm., + mê¿a Ludwika Ko³odzieja, z proœb¹

o ¿ycie wieczne (od mamy, siostry i brata z rodzinami)
NIEDZIELA (03.07.2022 r.) - XIV NIEDZIELA ZWYK£A
  7.30 - w intencji Alicji i Tadeusza Piech z ok. 45 r. œl., z podziêkowaniem za do-

tychczasowe ³aski z proœb¹ o zdrowie i Bo¿e b³og.
  9.30 - za + ¿onê Mariannê Staroñsk¹ w 1 r. œm.

11.00 - za + Józefa Stêpnia (od rodziny Kurzejów i wnuka Maæka)
B³ogos³awieñstwo dla matek oczekuj¹cych potomstwa

12.30 - w intencji El¿biety i Jana Szczerbów z ok. 50-lecia œl., z podziêkowaniem za dotych-
czasowe ³aski z proœb¹ o dalsz¹ Bo¿¹ opiekê i b³og. dla jubilatów (Te Deum)

17.00 - za + Piotra Rembierza (od pracowników Urzêdu Miasta Katowice)
20.00 - za dusze w czyœæcu cierpi¹ce Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (26 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.Dzisiaj o godz. 16.30 zapraszamy na nabo¿eñstwo czerwcowe do NSPJ.
  3.Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne sk³adane dzisiaj na Stolicê Apostolsk¹ -

Œwiêtopietrze. W przysz³¹ niedzielê (3.07) kolekta bêdzie przeznaczona na Wy¿sze
Œl¹skie Seminarium Duchowne w Katowicach.

  4.Prawnik dy¿uruje we wtorek od godz. 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
  5.W œrodê obchodzimy Uroczystoœæ Œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a.
  6.W czwartek (30.06), o godz. 18.00 odprawimy Mszê œw. w intencji cz³onków

¯ywego Ró¿añca oraz Apostolstwa Dobrej Œmierci. Po Mszy œw. odbêdzie siê
spotkanie ¯ywego Ró¿añca i Apostolstwa Dobrej Œmierci. O godz. 17.15 nabo-
¿eñstwo do Matki Bo¿ej Patronki Dobrej Œmierci.

  7.W tym tygodniu przypadaj¹ I pi¹tek i I sobota miesi¹ca.
  8.W pi¹tek o godz. 17.30 odprawimy nabo¿eñstwo do Serca Pana Jezusa. Zaœ o godz.

18.00 zapraszamy na Mszê œw. pierwszopi¹tkow¹ sprawowan¹ do NSPJ w inten-
cjach wszystkich rodzin. 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. W sobotê (2.07) 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 do salki nr 2.

11. W przysz³¹ niedzielê (3.07) po Mszy œw. o godz. 11.00 zostanie udzielone specjalne b³o-
gos³awieñstwo dla matek oczekuj¹cych potomstwa. Równie¿ w inne dni istnieje mo¿-
liwoœæ takiego b³ogos³awieñstwa po uprzednim poinformowaniu kap³ana.

12.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.
W lipcu i sierpniu Kancelaria Parafialna bêdzie czynna:
poniedzia³ek - nieczynna; wtorek 7.30-10.00 i 16.00-18.00;
œroda - nieczynna; czwartek 16.00-18.00; pi¹tek 16.00-18.00.

13.Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje mszalne, które kap³ani odprawi¹
w czasie urlopu w lipcu i sierpniu.

14.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
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„Jestem ksiêdzem. Nic Ci nie zrobi³em”
Kap³an przyzna³, ¿e moment, w który

móg³ za³o¿yæ ornat i odprawiæ pierwsz¹
Mszê œw. by³ najpiêkniejszym dniem w ¿y-
ciu. Jednak kiedy po pe³nym radoœci dniu
przejrza³ media spo³ecznoœciowe, natrafi³
na wpis, po którym poczu³ siê, jakby trafi³
w niego piorun. Poni¿ej publikujemy treœæ
wpisu, w którym kap³an odpowia-
da na hejt.

Jestem ksiêdzem. Nic Ci nie zrobi³em
Jestem ksiêdzem od kilku godzin. Tyle lat

czeka³em na ten moment, kiedy bêdê móg³
za³o¿yæ ornat i odprawiæ pierwsz¹ Mszê
œw. To tak jak dla Ciebie œlub. Przypomnij
sobie ten moment – wyobra¿a³eœ go sobie
setki razy: jak bêdziecie wygl¹daæ, jak bê-
dziesz mówi³ swojej ¿onie „i nie opuszczê
Ciê a¿ do œmierci”, jak planowa³eœ wese-
le. Albo to wszystko jeszcze przed Tob¹.
Mówisz „najpiêkniejszy dzieñ w ¿yciu”.

Ale w moim „najpiêkniejszym dniu” na-
pisa³eœ pod zdjêciem z moich œwiêceñ „ko-
lejne pokolenie pedofili i nierobów”. Na-
zwa³eœ mnie pedofilem, chocia¿ brzydzê
siê t¹ zbrodni¹ tak samo jak Ty. Twierdzisz,
¿e zosta³em ksiêdzem, aby dostatnio ¿yæ
i nic nie robiæ, chocia¿ nawet nie wiesz,
jak mam na imiê.

Wieczorem, po dniu pe³nym radoœci,
¿e w koñcu zosta³em ksiêdzem spojrza³em
w telefon, ¿eby odpowiedzieæ na ¿yczenia
i gratulacje. Przejrza³em te¿ Facebooka.
I trafi³em na Twój wpis. Trafi³ we mnie
piorun. Co ja Ci zrobi³em?

Wiem. Powiesz, ¿e wst¹pi³em do mafii,
w której tuszowa³o siê pedofiliê, wiêc na-
le¿a³o mi siê. Ale ja nie mam z tymi zbrod-
niami nic wspólnego. Dopiero co zosta³em
ksiêdzem, bo chcê ¿yæ dla ludzi i Boga.

WyobraŸ sobie, ¿e ktoœ wstawi³ zdjêcie
z Twojego œlubu. Ja – gdy jeszcze trwa
Twoje wesele – piszê pod zdjêciem: „Taki
piêkny œlub. Szkoda, ¿e j¹ bêdzie zdradza³
i wcale jej nie kocha”. Albo pod zdjêciem
Twoich dzieci na FB napiszê: „Tatuœ nigdy
was nie chcia³. Urodzi³yœcie siê, bo mamu-

sia chcia³a mieæ dzieci”. Przecie¿ s¹ tacy
faceci, którzy zdradzaj¹ swoje ¿ony i wcale
nie chcieli dzieci…

Czytam te¿ inne komentarze. Ktoœ napi-
sa³ „Peda³y”. Jeszcze ktoœ inny pyta „Czy
zostali wysterylizowani, zanim pójd¹ do lu-
dzi?”. Nie jesteœ sam w tym hejcie. S¹ in-
ni. To ja jestem w tym wszystkim sam.

Bo co mam zrobiæ? Nie zostaæ ksiêdzem,
bo Ty masz gorszy tydzieñ? Jesteœ hejte-
rem.

Powtórzê to jeszcze raz: Jesteœ tchórzli-
wym hejterem.

Zaatakowa³eœ mnie, chocia¿ nic Ci nie
zrobi³em, a moj¹ jedyn¹ win¹ jest to, ¿e je-
stem od kilku godzin ksiêdzem. Wybra³em
nie³atw¹ drogê kap³añstwa. Postaram siê
na niej ¿yæ uczciwie, chocia¿ pewnie cza-
sem upadnê, bo jestem tylko cz³owiekiem.
Ale mia³em odwagê zostaæ ksiêdzem
w czasach, w których mówisz „ksi¹dz”,
a myœlisz „pedofil”. Mia³em odwagê.
Ty byœ j¹ mia³?

Jeœli twierdzisz, ¿e ksiê¿a ¿yj¹ dostatnio,
a Ty musisz ciê¿ko pracowaæ, to czemu
sam nim nie zosta³eœ? Chêtnie bym Ci wy-
t³umaczy³, ¿e to nieprawda, ¿e nie p³acimy
podatków. Ale nie bêdziesz s³ucha³…

Powiedzia³bym Ci te¿ chêtnie, ¿e to nie-
prawda, ¿e ka¿dy z nas zna jakiegoœ ksiê-
dza pedofila, którego ukrywa œrodowisko,
bo to nasz kumpel. Ale nie bêdziesz s³u-
cha³… Opowiedzia³bym Ci te¿, ¿e mia³em
ojca alkoholika i pochodzê z biednej rodzi-
ny. Wiem, co to ciê¿ka praca, strach o ju-
tro, choroba ojca. Wiem, co to bieda. Ale
nie bêdziesz s³ucha³…

I na koniec powiedzia³bym Ci, ¿e bardzo
zrani³eœ mnie dzisiaj. Bo nie jestem inny
ni¿ Ty. Serio jestem normalnym cz³owie-
kiem. Mo¿e nawet nieco bardziej wra¿li-
wym na œwiat – dlatego przyci¹gnê³a mnie
taka droga powo³ania. Ale nie bêdziesz s³u-
cha³… Wiesz, dlaczego napisa³em, ¿e nie
bêdziesz s³ucha³? Bo tu nie chodzi o dys-
kusjê na argumenty. Przecie¿ to jasne.
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Chodzi o to, co masz w sercu. Nie jesteœ
z³ym cz³owiekiem. Tak jak ja nie jestem
pedofilem i z³odziejem. Jesteœ hejterem.
A w zasadzie by³eœ nim przez chwilê.
Bo mia³eœ gorszy moment. Bo widok ksiê-
dza przywo³a³ jakieœ zranienia. Albo
po prostu nie chodzisz do koœcio³a, mo¿e
¿yjesz w grzechu i mój widok, jest dla Cie-
bie tym samym, czym dla przestêpcy wi-
dok policjanta. On krzyknie „Je.aæ poli-
cjê”, a Ty napisa³eœ „Ksi¹dz pedofil”.
Jest Ci l¿ej?

I jako œwie¿o upieczony ksi¹dz powinie-
nem teraz napisaæ, ¿e bêdê siê za Ciebie
modli³. Ale napiszê Ci coœ innego… Dzieli
Ciê jedna decyzja, jeden „Enter” od tego,
czy jesteœ hejterem czy nie. Zrobisz, jak
uwa¿asz. Na dole masz miejsce na komen-
tarz.

Ja chcê byæ dobrym ksiêdzem. Z hejtem
bêdzie mi trudniej. Mo¿e kiedyœ przyjd¹
chwile zw¹tpienia. Mo¿e nawet kryzys.
Ciebie to nie bêdzie obchodziæ, bo nawet
nie bêdziesz mnie pamiêtaæ. Ale bêd¹ na-
stêpni i nastêpni. I kolejni.

Jasne, ¿e móg³bym tu napisaæ, ¿e spotka-
my siê kiedyœ, bo przyjdziesz „po ksiêdza”
dla Twojej umieraj¹cej mamy albo ¿ony.
I ¿e wtedy siê policzymy. Ale nie – nie
policzymy siê. Ja wtedy pojadê z Tob¹
i przygotujê na odejœcie najbli¿sz¹ Ci oso-
bê. Nawet s³owa Ci nie powiem. Obiecu-
jê. Jezus, dla którego mia³em odwagê wst¹-
piæ na tê drogê zapowiedzia³, ¿e „skoro
Mnie przeœladowali, to i was przeœladowaæ
bêd¹”. Wiêc w sumie na to siê nastawiam.
Dostanê jeszcze wiele ciosów. Mo¿e jeden
z nich zmiecie mnie z planszy. Oby nie. Je-
steœ pewny, ¿e znów chcesz uderzyæ?
Z Bogiem!  Ksi¹dz. Te¿ cz³owiek.

Migawki z ¿ycia naszej parafii

13.06. - O godz.18.00 zosta³a odprawiona
Msza œw. w intencji wszystkich cz³onków
diakonii i grup parafialnych. Podczas homilii
rozwa¿ony by³ temat: „Eucharystia uzdalnia
nas do œwiadectwa”. Ks. Proboszcz rozpo-

czynaj¹c rozwa¿anie zwróci³ uwagê, ¿e te-
mat homilii ³¹czy siê z tematem nabo¿eñstwa
Fatimskiego: „Matka nadziei”. Ks. Józef przy-
pomnia³ poszczególne czêœci Mszy œw.
(przedsionek duchowy, akt pokutny, liturgia
s³owa, liturgia eucharystyczna, wspólna mo-
dlitwa „Ojcze nasz”, komunia œw., b³ogos³a-
wieñstwo). Ks. Nastêpnie ks. Proboszcz pod-
kreœli³, ¿e Msza œw. nie koñczy siê b³ogos³a-
wieñstwem, poniewa¿ jest to rozes³anie, wiêc
mamy iœæ i byæ œwiadkami tego, co prze¿yli-
œmy na Eucharystii. Naszym zadaniem jest,
aby nieustannie wracaæ do Eucharystii i za-
stanawiaæ siê nad tym, jaki plan do zrealizo-
wania powierzy³ nam Pan Bóg. Jak powie-
dzia³ ks. Józef - Maryja od samego pocz¹tku,
a¿ do koñca wiernie realizowa³a plan Boga,
który nas tak umi³owa³, ¿e Syna swojego Jed-
norodzonego da³, aby ka¿dy, kto w Niego
wierzy nie zgin¹³, ale mia³ ¿ycie wieczne.
Dlatego Maryja jest Matk¹ nadziei, pokazu-
j¹c, ¿e plan Bo¿y mo¿na w ¿yciu realizowaæ.
Trzeba tylko w ¿yciu przemyœleæ i zastano-
wiæ siê, po co przychodzimy na Eucharystiê,
aby móc  iœæ i byæ œwiadkiem tej wielkiej
mi³oœci Boga do cz³owieka. Po Eucharystii
rozpoczê³o siê nabo¿eñstwo Fatimskie, które
zakoñczy³o siê procesj¹ z figur¹ MB Fatim-
skiej.

14.06. - O godz.18.45 rozpoczê³a siê mo-
dlitwa uwielbienia. Podczas modlitwy rozwa-
¿aliœmy Ewangeliê z dnia (Mt 5, 43-48) oraz
w modlitwie spontanicznej oddawaliœmy Je-
zusowi wszystkie sprawy osobiste, rodzinne,
parafii, Koœcio³a, ojczyzny i œwiata. Modli-
twa zakoñczy³a siê Apelem Maryjnym.

15.06 - o godz. 18.45 w salce nr 2 odby³o
siê comiesiêczne spotkanie grupy KIK. Spo-
tkanie poœwiêcono omówieniu i uzgodnieniu
tematyki spotkañ na przysz³y rok szkolny -
po wakacjach (od wrzeœnia do grudnia 2022).
Uzgodniono, aby zaj¹æ siê tematyk¹ i omó-
wieniem symboli biblijnych, która wystêpu-
je bardzo obszernie, zarówno w ksiêgach NT
jak i ST. Tematyka ogólna symboliki biblij-
nej bêdzie rozpoczêta na spotkaniu wrzeœnio-
wym, a na nastêpnych spotkaniach bêd¹
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