Ýycie parafii w czasie pandemii

Akt ¿alu doskona³ego

W ostatnich tygodniach, gdy spowiedŸ sakramentalna by³a utrudniona, wiele osób skorzysta³o z mo¿liwoœci otrzymania przebaczenia grzechów, wzbudzaj¹c sobie ¿al doskona³y.
W celu lepszego zrozumienia nauki Koœcio³a w tym wzglêdzie, potrzeba nam uœwiadomiæ
sobie kilka fundamentalnych prawd wiary.
Pierwsz¹ z nich jest to, ¿e tylko Jezus mo¿e nas zbawiæ, to znaczy uwolniæ od ka¿dego z³a i
ka¿dego grzechu. Cz³owiek sam siebie nie mo¿e zbawiæ, cz³owiek nie mo¿e sam siebie
oczyœciæ siê z grzechów. To Chrystus jest jedynym Zbawicielem.
Drug¹ prawd¹ jest to, ¿e zbawcze dzia³anie Chrystusa, na mocy Jego woli i postanowienia,
dokonuje siê w Koœciele. Bóg przebacza wszystkie grzechy osobie szczerze ¿a³uj¹cej za nie,
ale z ustanowienia Chrystusa konieczne jest do tego przynajmniej mocne pragnienie przyjêcia
sakramentu pojednania sprawowanego moc¹ Chrystusow¹ w Koœciele. Dlatego Koœció³
naucza, ¿e sakramentalna spowiedŸ jest jedynym zwyczajnym sposobem otrzymania ³aski
pojednania z Bogiem i Koœcio³em. Mówi o tym Prawo Kanoniczne (kan. 960).
Od powy¿szej opisanej zasady istnieje wyj¹tek, który ma miejsce w sytuacji niemo¿liwoœci fizycznej lub moralnej skorzystania z sakramentalnej spowiedzi. Pojednanie z Bogiem
mo¿e dokonaæ siê w inny sposób. (kan. 960). W takiej sytuacji niemo¿liwoœci fizycznej lub
moralnej znalaz³o siê wielu z spoœród nas w ostatnim czasie pandemii.
Trzeci¹ prawd¹ jest to, ¿e w sakramencie pokuty nierozdzielnie zawarte s¹ dwa elementy:
¿al cz³owieka i ³aska przebaczenia Boga. Ze strony cz³owieka potrzeba szczerej woli, gotowoœci, pragnienia i konkretnego dzia³ania, a ze strony Boga ³aski, która przebacza. ¯al cz³owieka wyra¿a siê w wewnêtrznym bólu i zewnêtrznym akcie wyznania grzechów. Sakramentalnym znakiem ³aski Boga jest rozgrzeszenie, którego udziela kap³an.
W sytuacji niemo¿liwoœci skorzystania z sakramentalnej spowiedzi akt ¿alu doskona³ego
sprawia, ¿e uzyskujemy prawdziwe przebaczenie grzechów. Jeœli ustan¹ przeszkody dla
odbycia spowiedzi, przy najbli¿szej sposobnoœci trzeba wyznaæ te grzechy na spowiedzi
sakramentalnej, bo inaczej pragnienie przyjêcia sakramentu pojednania, wyra¿one przez nas
by³oby nieszczere, czyli nieautentyczne. Rozgrzeszenie udzielone przez kap³ana upewnia
penitenta o uzyskanym uprzednio przebaczeniu, nadaj¹c mu wartoœæ sakramentaln¹, a tak¿e
staje siê okazj¹ do kierownictwa duchowego.
oprac. o. Stanis³aw Madejczyk
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24 maja 2020

Wniebowst¹pienie Pañskie
Dz 1,1-11 Ps 47 Ef 1,17-23 Mt 28,16-20

(…) gdy Duch Œwiêty zst¹pi na was, otrzymacie Jego moc i bêdziecie moimi œwiadkami.
(Dz 1,8)

31 maja 2020

Zes³anie Ducha Œwiêtego
Dz 2,1-11 Ps 104 1Kor 12,3b-7.12-13 J 20,19-23

I wszyscy zostali nape³nieni Duchem Œwiêtym. (Dz 2,4)
7 czerwca 2020

Uroczystoœæ Trójcy Przenajœwiêtszej
Wj 34 4b-6.8-9 Dn 3 2Kor 13,11-13 J 3,16-18

Albowiem Bóg nie pos³a³ swego Syna na œwiat po to, aby œwiat potêpi³, ale po to, by
œwiat zosta³ przez Niego zbawiony. (J 3,17)
11 czerwca 2020

Uroczystoœæ Cia³a i Krwi Pañskiej
Pwt 8,2-3.14b-16a Ps 147B 1 Kor 10,16-17 J 6,51-58

Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. (1Kor 10,17)
14 czerwca 2020

XI Niedziela Zwyk³a
Wj 19,2-6a Ps100 Rz 5,6-11 Mt 9,36 – 10,8

Darmo otrzymaliœcie, darmo dawajcie. (Mt 10,8)
Tyle ju¿ dostaliœmy: zbawienie, pokarm na drogê do wiecznoœci, moc i pe³niê ³ask Ducha.
Wci¹¿ dostajemy to na nowo.
I wszystko za darmo.
Czy dzielimy siê tym z innymi?
Aleksandra Gawor

Intencje Apostolstwa Modlitwy
czerwiec 2020
Intencja ewangelizacyjna: o drogê serca.
Módlmy siê, aby ci, którzy cierpi¹ odnaleŸli swoje drogi ¿ycia, pozwalaj¹c siê dotkn¹æ
Sercu Jezusa.
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Droga Œwiat³a
– spotkaniem ze Zmartwychwsta³ym Chrystusem
Tajemnica paschalna to tajemnica mêki, œmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Jej pierwsz¹
czêœæ prze¿ywamy uczestnicz¹c w nabo¿eñstwie Drogi Krzy¿owej. Trzeci¹ czêœæ tajemnicy paschalnej mo¿emy prze¿ywaæ poprzez uczestnictwo w innym nabo¿eñstwie, tj. w Drodze Œwiat³a, która
jest spotkaniem ze Zmartwychwsta³ym Chrystusem. To jakby dwa etapy tej samej drogi paschalnej.
Droga Œwiat³a – czym jest, co jest jej celem, na czym polega i w jaki sposób mogê w niej uczestniczyæ, zw³aszcza dziœ – w czasach ciemnoœci. To zagadnienia, które pragnê poni¿ej przybli¿yæ i zaprosiæ Was do wziêcia udzia³u w Drodze Œwiat³a. W 1988r. w³oscy Salezjanie stworzyli nabo¿eñstwo – Drogê Œwiat³a, które w 2002 roku prawnie usankcjonowa³a Kongregacja ds. Kultu Bo¿ego
i Dyscypliny Sakramentów. Droga Œwiat³a jest nabo¿eñstwem odprawianym w okresie wielkanocnym, które polega na spotkaniu Zmartwychwsta³ego Chrystusa. Nabo¿eñstwo to ukazuje drogê
Chrystusa z ciemnoœci do œwiat³a, ze œmierci do ¿ycia, co powinno byæ wzorem i dla nas – wzorem
godnym do naœladowania w codziennym ¿yciu. Celem tego nabo¿eñstwa jest podkreœlenie znaczenia czasu wielkanocnego w Koœciele i w ¿yciu ka¿dego cz³owieka. Jego istot¹ jest rozwa¿anie tych
fragmentów Pisma Œwiêtego, które mówi¹ o spotkaniach Zmartwychwsta³ego Jezusa z ró¿nymi
osobami, co ma nam pomóc w lepszym poznaniu jedynej drogi, jaka wiedzie do Niego. Ca³e
nabo¿eñstwo jest podobne do Drogi Krzy¿owej. Tak jak rozwa¿amy S³owo Bo¿e podczas czternastu
stacji Drogi Krzy¿owej, tak te¿ rozwa¿amy S³owo Bo¿e podczas czternastu Spotkañ Drogi Œwiat³a.
Droga Œwiat³a jest w pewnym sensie kontynuacj¹ Drogi Krzy¿owej, gdy¿ rozpoczyna siê w tym
samym miejscu, w jakim koñczy siê Droga Krzy¿owa, czyli przy Grobie Pañskim. W XVI stacji
widzimy zamykany Grób, zaœ w I spotkaniu widzimy ju¿ otwarty i pusty Grób.
Droga Œwiat³a jest nabo¿eñstwem, które podobnie jak Drogê Krzy¿ow¹, mo¿na prze¿ywaæ
w drodze, czyli w procesji lub w miejscu, czyli w koœciele, ale tak¿e w domu. Œwiat³o Chrystusa jest
nam potrzebne ka¿dego dnia, a obecnie, w sytuacji pandemii koronawirusa – tym bardziej powinniœmy zbli¿aæ siê do Chrystusa poprzez poznawanie Jego nauki i wprowadzanie jej do naszego ¿ycia na
co dzieñ. W tych trudnych czasach szczególnie na znaczeniu zyskuje wspólnota domowa i Koœció³
Domowy. W takiej te¿ wspólnocie mo¿emy i powinniœmy czêœciej siê modliæ. W prze¿ywanym
obecnie okresie wielkanocnym mo¿emy uczestniczyæ w domowym nabo¿eñstwie Drogi Œwiat³a.
Podczas Drogi Œwiat³a powinniœmy mieæ zapalon¹ œwiecê, na znak œwiat³oœci, któr¹ jest Chrystus.
Jeœli posiadamy, to postawmy obok œwiecy tak¿e figurê lub obrazek Zmartwychwsta³ego Chrystusa
lub Krzy¿ przepasany czerwon¹ wstêg¹. Nabo¿eñstwo rozpoczynamy znakiem krzy¿a. Potem
wymieniamy nazwê Spotkania, po czym nastêpuje krótkie wezwanie, jedno z nastêpuj¹cych:
?
Chrystus zmartwychwsta³, Alleluja! – Prawdziwie zmartwychwsta³, Alleluja!
?
Witaj Jezu Chryste Zmartwychwsta³y – Albowiem przez Sw¹ Œmieræ i Zmartwychwstanie odkupi³eœ

nas Panie.
?
K³aniamy siê Tobie, Chryste, i b³ogos³awimy Ciebie – ¯eœ przez Paschê Swoj¹ œwiat odkupiæ raczy³.
?
K³aniamy Ci siê zmartwychwsta³y Chryste, i b³ogos³awimy Ciebie – ¯e przez œmieræ i zmartwych-

wstanie swoje da³eœ ¿ycie œwiatu.

Teraz odczytuje siê fragment Pisma Œwiêtego Nowego Testamentu, który dotyczy danego Spotkania. Po nim mo¿na rozwa¿aæ us³yszane S³owo Bo¿e. Mo¿na to czyniæ korzystaj¹c z materia³ów
dostêpnych np. w Internecie. Rozwa¿ania mo¿emy odczytywaæ, wys³uchiwaæ; mo¿emy te¿ w ciszy, wewn¹trz siebie, zastanowiæ siê nad poznanym fragmentem i jego znaczeniem. Potem mo¿na
odœpiewaæ pieœñ. Po wszystkich czternastu Spotkaniach mo¿na odmówiæ modlitwê do Ducha
Œwiêtego, a nabo¿eñstwo Drogi Krzy¿owej zakoñczyæ znakiem krzy¿a. Na nastêpnej stronie
zamieszczono przebieg Drogi Œwiat³a, ze wskazaniem fragmentów Pisma Œwiêtego do odczytania
wraz z myœl¹ przewodni¹ do odbycia rozwa¿ania podczas ka¿dego z czternastu Spotkañ.

I Spotkanie – Jezus powstaje z martwych
(Mt 28, 1-7) Jezus mo¿e byæ Twoim Zbawicielem, mo¿e pokonaæ Twoj¹ œmieræ i sprawiæ, ¿e nie
umrzesz na wieki, tylko czy wierzysz w to?
II Spotkanie – Niewiasty i uczniowie przy pustym grobie
(J 20, 1-9) Uczniowie nie rozumieli tego, co im zapowiadano. My dzisiaj wiemy trochê wiêcej,
ale czy rozumiemy to, co mówi do nas Chrystus?
III Spotkanie – Zmartwychwsta³y Jezus ukazuje siê Marii Magdalenie
(J 20, 11-18) Maria Magdalena pocz¹tkowo nie rozpozna³a Jezusa, który siê jej ukaza³. Czy my
zawsze rozpoznajemy Jezusa w drugim cz³owieku, a jeœli nie – to co mogê uczyniæ, aby spotkaæ
Jezusa w ma³¿onku, rodzicu, dziecku, s¹siedzie czy wspó³pracowniku?
IV Spotkanie – Zmartwychwsta³y Jezus ukazuje siê uczniom id¹cym do Emaus
(£k 24, 13-19. 25-27) A co z nami? My te¿ jesteœmy jak ci uczniowie. Czêsto nie widzimy, choæ
patrzymy. Nie wierzymy, choæ patrzymy. Chrystus przychodzi do nas ka¿dego dnia. Jednak nie
wejdzie w nasze ¿ycie, jeœli Go nie zaprosimy. Co mo¿emy uczyniæ, aby zobaczyæ dzie³a Boga
ju¿ tu na ziemi i wokó³ nas?
V Spotkanie – Zmartwychwsta³y Jezus objawia siê przy ³amaniu chleba
(£k 24, 28-35) A czym dla nas jest Eucharystia? Czy spotykamy siê z Chrystusem bêd¹c czystego
serca? Czy widzimy tylko chleb i wodê, czy Cia³o i Krew Chrystusa?
VI Spotkanie – Zmartwychwsta³y Jezus ukazuje siê uczniom w wieczerniku
(J 20, 19-23) Czy znamy swoje grzechy i czy wiemy, czym one s¹ dla Jezusa? Jak mo¿emy lepiej
przygotowaæ siê do sakramentu pokuty i pojednania? Jak dobrze zrobiæ rachunek sumienia?
VII Spotkanie – Zmartwychwsta³y Jezus umacnia wiarê Tomasza
(J 20, 24- 29) Kiedy nam brakuje wiary w Zmartwychwsta³ego Chrystusa – co wtedy robimy
albo czego nie robimy, choæ powinniœmy?
IX Spotkanie – Zmartwychwsta³y Jezus ukazuje siê uczniom nad Jeziorem Tyberiadzkim
(J 21, 1-9.13) Czy ¿eby zobaczyæ Chrystusa wokó³ mnie, potrzebujê spektakularnych wydarzeñ?
A kiedy ju¿ spotykam, to kto jest Gospodarzem spotkania, a kto goœciem i co to oznacza?
X Spotkanie – Zmartwychwsta³y Jezus powierza Piotrowi swój Koœció³
(J 21, 15-17)Jezus chce, abyœmy nie bali siê Go kochaæ i zaufali Mu w swojej beznadziei,
bezsilnoœci i grzesznoœci. Czy ufamy Jezusowi, czy boimy siê Go kochaæ?
XI Spotkanie – Rozes³anie uczniów
(Mt 28, 16-20) Jezus odda³ za nas ¿ycie. Na Krzy¿u prosi³ Ojca swego o wybaczenie nam,
naszych grzechów, którymi przybiliœmy Go do Krzy¿a. A czy potrafimy mówiæ o Jezusie i dawaæ
œwiadectwa naszej wiary, wœród rodziny czy znajomych?
XII Spotkanie – Wniebowst¹pienie
(Dz 1, 6-11) Czy nie marnujemy czasu, który powinnyœmy poœwiêciæ na wielbienie Chrystusa?
Czy nie powinniœmy zrobiæ coœ wiêcej, coœ ponad to, co ju¿ robimy – w imiê i dla Chrystusa?
XIII Spotkanie – Oczekiwanie z Maryj¹ na Ducha Œwiêtego
(Dz 1, 12-14) Duch Œwiêty zosta³ nam dany w sakramentach chrztu i bierzmowania. Ale czy
rozmawiamy z Duchem Œwiêtym? Czy prosimy o Jego dary?
XIV Spotkanie – Zes³anie Ducha Œwiêtego
(Dz 2, 1-6) Duch Œwiêty daje nam wielorakie dary, abyœmy mogli nimi s³u¿yæ innym. Ale czy
dziêkujemy Mu za dary, którymi nas obdarza oraz czy w³aœciwie korzystamy z tych darów?
Krzysztof Kwiecieñ
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Komunia duchowa
W Dekrecie Biskupa Gliwickiego nr 363/20/A z dnia 25 marca br p. 3. na terenie Diecezji
Gliwickiej „ze wzglêdu na stan epidemiczny wszyscy wierni s¹ zachêceni do jednoczenia siê
z Jezusem Chrystusem poprzez komuniê œwiêt¹ duchow¹”.
Co to oznacza? Kongregacja Nauki Wiary w dokumencie Sacerdotium ministeriale
z 6.08.1983, 4.) stwierdzi³a, ¿e chrzeœcijanin mo¿e otrzymaæ owoce sakramentu za poœrednictwem samego tylko pragnienia Eucharystii. Potwierdzili to papie¿e Benedykt XVI, Jan
Pawe³ II i Franciszek. Praktyka Komunii duchowej w nauczaniu Koœcio³a dotyczy zw³aszcza
chrzeœcijan cierpi¹cych z powodu przeœladowañ czy braku kap³anów, ale zaleca siê j¹ tak¿e
wszystkim, którzy z innych, obiektywnych wzglêdów nie mog¹ uczestniczyæ we Mszy
œwiêtej, np chorym, czy uwiêzionym. Aktualna sytuacja zwi¹zana z pandemi¹ i mo¿liwoœci¹
zara¿ania siê wpisuje siê w katalog wy¿ej wymienionych przyczyn aktów Komunii duchowej.
Praktyka Komunii duchowej polega na wzbudzeniu w swoim sercu gor¹cego pragnienia
zjednoczenia z Jezusem, mi³oœci do Jezusa, wierze w Jego realn¹ obecnoœæ w Eucharystii,
œwiadomoœci jak wielkim jest ona darem, i mo¿e prowadziæ do takich samych skutków, jak to
siê dzieje wówczas, gdy przyjmujemy Eucharystiê, czyli Komuniê sakramentaln¹. Nie chodzi
o wygenerowanie w sobie jakichœ p³omiennych uczuæ czy emocji, ale o akt rozumu, wiary
i woli. Grzech ciê¿ki stanowi tu realn¹ i obiektywn¹ przeszkodê dla pe³nego zjednoczenia siê
z Bogiem czy to przez Komuniê sakramentaln¹, czy przez jakikolwiek inny akt. Wtedy
w³aœciwiej by³oby uczciwie powiedzieæ Jezusowi: Têskniê za Tob¹! Chcia³bym móc przyj¹æ
Ciê w Eucharystii! Mam w sobie wielki, straszny g³ód przyjmowania Ciê w Twoim Ciele
i Krwi! Pomó¿ mi, spraw by przyszed³ taki moment, w którym to bêdzie mog³o siê staæ!
Czas, abym z³o¿y³a œwiadectwo o moim prze¿ywaniu Komunii duchowej.
Wprowadzenie stanu zagro¿enia epidemicznego w Polsce 13 marca br zasta³o mnie w sanatorium w Ustroniu. Msze œw. by³y odprawiane z ograniczeniem iloœci wiernych w koœciele,
bez udzia³u szafarza, przestrzegano zalecenia przyjmowania Komunii Œwiêtej „na rêkê” i mycia r¹k przez g³ównego celebransa, na oczach wiernych, przed i po obrzêdzie rozdania
Komunii Œwiêtej. To by³o dla mnie pierwsze mocne prze¿ycie dot. Sakramentu Eucharystii.
Okaza³o siê, ¿e i tak mia³am szczêœcie, bowiem moje kole¿anki z Gliwic ¿ali³y siê na
niemo¿noœæ udzia³u we Mszy œw. na mocy dekretu biskupa gliwickiego z 14.03.2020 (Msze
œw. by³y odprawiane bez udzia³u wiernych). Po powrocie bardzo trudno by³o mi siê do tego
przyzwyczaiæ. Ca³e szczêœcie koœcio³y by³y otwarte, i mo¿na by³o indywidualnie adorowaæ
Pana Jezusa w Najœwiêtszym Sakramencie i przyst¹piæ do sakramentu pokuty i pojednania
i na proœbê – indywidualnie przyj¹æ Komuniê Œwiêt¹. Niestety bardzo szybko i ta mo¿liwoœæ
spotkania z Panem Jezusem Sakramentalnym siê skoñczy³a, po wprowadzeniu obostrzeñ zw.
z koronawirusem. Pozosta³ tylko udzia³ w bezpoœrednich transmisjach Mszy œw. przez TV lub
Internet… Okaza³o siê jednak, ¿e i to ograniczenie mia³o w sobie coœ pozytywnego.
Transmitowane Msze œw. prze¿ywane w ciszy mojej „izdebki” pozwoli³y mi wejœæ w g³êbiê
Eucharystii. Obecnoœæ Pana Jezusa w czasie sprawowania Mszy œw. by³a bardzo
rzeczywista… Ja zaœ czu³am siê obecna w koœciele, w którym by³a Ona sprawowana. Podobnie bardzo mocno prze¿ywa³am moment Komunii duchowej, w którym pomaga³a mi modlitwa kap³ana:
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„Klêkam u Twoich stóp, o Jezu, i ofiarujê Tobie skruchê mego serca, które pogr¹¿a siê w nicoœci i w Twojej œwiêtej Obecnoœci. Uwielbiam Ciebie w sakramencie Twej Mi³oœci. Pragnê
Ciê przyj¹æ w ubogim mieszkaniu mego serca, w oczekiwaniu na szczêœcie komunii sakramentalnej. Pragnê Ciê przyj¹æ w duchu. PrzyjdŸ do mnie, o mój Jezu, abym przyszed³ do Ciebie.
Niech Twoja Mi³oœæ rozpali ca³¹ moj¹ istotê na ¿ycie i na œmieræ. Jezu wierzê w Ciebie, ufam
Tobie, kocham Ciebie. Amen” a tak¿e: „Jezu mój, wierzê, ¿e jesteœ prawdziwie obecny w Najœwiêtszym Sakramencie. Kocham Ciê nade wszystko pragnê gor¹co mieæ Ciê w duszy swojej.
Poniewa¿ nie mogê Ciê teraz przyj¹æ sakramentalnie, zawitaj przynajmniej duchowo do serca
mego. Jako ju¿ przyby³ego witam Ciê i jednoczê siê œciœle z Tob¹. Nie dozwól mi siê nigdy od
Ciebie oddaliæ. Ojcze Przedwieczny, ofiarujê Ci Krew Przenajœwiêtsz¹ Syna Twojego, Jezusa
Chrystusa za grzechy moje, za dusze w czyœæcu cierpi¹ce, za potrzeby Koœcio³a Œwiêtego oraz
za oddalenie pandemii korona wirusa. Amen”.
Jednak bardzo brakowa³o mi Komunii Sakramentalnej i, gdy tylko by³o to mo¿liwe,
z ogromn¹ radoœci¹ i têsknot¹ „przybieg³am jak na skrzyd³ach” na pierwsz¹ po przerwie
Eucharystiê w koœciele. Teraz brakuje mi bardzo tych kilku minut na indywidualn¹ adoracjê
Pana Jezusa, przyjêtego w Komunii Œwiêtej. Bêdê ogromnie wdziêczna kap³anom celebransom i panu organiœcie za Silentium Sacrum.
Poniewa¿ wiele osób z powodu choroby lub zaawansowanego wieku nie mo¿e uczestniczyæ we Mszy œw. w koœciele i korzysta z dobrodziejstwa transmisji w TV lub przez Internet,
przytaczam inne modlitwy, pomocne przy Komunii duchowej:
?
K³adê siê u Twych stóp, o mój Jezu, i ofiarowujê Ci moje skruszone serce, uni¿one w swojej
nicoœci i Twojej œwiêtej obecnoœci. Adorujê Ciê w sakramencie Twej mi³oœci, niewys³owionej Eucharystii. Pragnê przyj¹æ Ciebie w tym ubogim przybytku, jaki oferuje Ci mój
umys³. Czekaj¹c na radoœæ z sakramentalnej komunii, pragnê przyj¹æ Ciê w duchu.
PrzyjdŸ do mnie, O mój Jezu, kiedy ja, ze swojej strony, przychodzê do Ciebie! Niech Twoja
mi³oœæ ogarnie moje ca³e jestestwo w ¿yciu i œmierci. Wierzê w Ciebie, Tobie ufam, Ciebie
mi³ujê. ( Papie¿ Franciszek)
?
Pragnê Ciê przyj¹æ Panie z t¹ sam¹ czystoœci¹, pokor¹ i pobo¿noœci¹, z jak¹ przyjê³a Ciê
Twoja Najœwiêtsza Matka, z duchem i ¿arliwoœci¹ œwiêtych. O mój Jezu, wierzê, ¿e jesteœ
prawdziwie obecny w Najœwiêtszym Sakramencie. Kocham Ciê nade wszystko i pragnê Ciê
posiadaæ w mej duszy. Skoro nie mogê Ciê teraz przyj¹æ sakramentalnie, przyjdŸ duchowo
do mego serca. Mi³ujê Ciê ju¿ obecnego w mym sercu i ³¹czê siê ca³kowicie z Tob¹; nigdy
nie pozwól mi oddaliæ siê od Ciebie.
?
Mój Jezu, wierzê w Ciebie w tym Najœwiêtszym Sakramencie! Mam nadziejê w £asce
i Mi³osierdziu Twoim! Mi³ujê Ciê nade wszystko! Z mi³oœci ku Tobie ¿a³ujê serdecznie za
wszystkie moje grzechy! Wolê tysi¹c razy umrzeæ, ni¿eli Ciê obraziæ. Pragnê Ciê przyj¹æ.
PrzyjdŸ, mój Jezu! PrzyjdŸ do mej duszy!
?
PrzyjdŸ o Jezu mój najs³odszy, przyjdŸ do serca mego, o ¯ywocie, o Œwiat³o, o Mi³oœci,
o Skarbie mój jedyny! Je¿eli œwiat odpycha Ciebie, jeœli Ciê ukochaæ ani przyj¹æ nie chce,
ja Ciê kocham, ja po¿¹dam, ja wo³am i pragnê Ciebie, i przysiêgam Ci wiernoœæ a¿ do
œmierci, a¿ na wiecznoœæ ca³¹. Niech¿e Tobie w nêdznym sercu s³ugi Twego, Niebo ca³e
wynagradza zniewagi, jakich doznajesz na ziemi, o mój najmilszy Panie! Jednocz¹c siê
z Sercem Twej Matki Najœwiêtszej, z sercami wszystkich Œwiêtych i Anio³ów Twoich, po
milion razy wo³am: „Niech bêdzie pochwalony Przenajœwiêtszy Sakrament, teraz i zawsze
i na wieki wieków”. Amen. Alleluja!
Michaela Kompa³a
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Œwiêta Wielkanocne
– reminiscencje

WIELKA PUSTKA
Œroda Popielcowa, droga Krzy¿owa, Gorzkie ¯ale – nabo¿eñstwa wyznaczaj¹ce drogê do
najwiêkszego szczêœcia, jakim jest Zmartwychwstanie a przez to nasze oczyszczenie z ciê¿aru
grzechu. Z sakramentu pokuty korzystamy przez ca³y rok, jednak okres Wielkiego Postu
poprzez œwiadomoœæ niewyobra¿alnego dramatu, jakim jest œmieræ Chrystusa na krzy¿u
dotyka szczególnie. Bardzo boli. Nabo¿eñstwa, bezinteresowne akty mi³osierdzia, post,
w koñcu dobra spowiedŸ poprzedzona rekolekcjami, przynosz¹ ukojenie. Nagle rytm zosta³
zachwiany. Nie zd¹¿y³am przygotowaæ siê tak, jak pragnê³a tego moja dusza. Tyle spraw
wobec Boga nie za³atwionych.
I co teraz? – ,, Czuwajcie wiêc, bo nie znacie dnia ani godziny”.
Prawdziwa to ³aska móc odczuæ tu i teraz to ogromne zaskoczenie oraz niedoskona³oœæ
w przygotowaniu siê do spotkania ze Zmartwychwsta³ym. Dziêki radiu, telewizji oraz
przekazowi internetowemu z naszej parafii, mogliœmy braæ udzia³ w tych najwa¿niejszych
wydarzeniach dla ka¿dego katolika.
Ca³¹ rodzin¹ czekaliœmy na moment rozpoczêcia nabo¿eñstwa Triduum Paschalnego.
Dawa³o to nam mo¿liwoœæ wspó³odczuwania wielkiej boleœci jaka towarzyszy³a
przyjacio³om Chrystusa w drodze na Golgotê. Ustanawia siê Najœwiêtszy Sakrament i ca³a
rodzina parafialna przystêpuje do sto³u eucharystycznego, jednocz¹c siê z Chrystusem.
W tym wa¿nym momencie odczu³am, ¿e przez komuniê duchow¹ zjednoczy³am siê z bliŸnimi, ale te¿ lekarzami i s³u¿bami walcz¹cymi z pandemi¹, z kap³anami z naszej wspólnoty
parafialnej i wszystkimi nios¹cymi ulgê w cierpieniu. W Wielki Pi¹tek rozwa¿aj¹c tajemnicê
Krzy¿a, narzêdzia mêki i œmierci Pana, trudno by³o wykluczyæ z narzêdzi i bólu koronawirusa. Uporczywie wraca³o uczucie wielkiego skupienia i zjednoczenia z najbli¿szymi oraz
z wszystkimi prze¿ywaj¹cymi w swoich domach ten Wielki Dzieñ.
Wielka Sobota rozwa¿aj¹ca cudowne wydarzenia przygotowane przez Boga swojemu
ludowi, by³a dniem wielkiej têsknoty za fizycznym udzia³em w nabo¿eñstwie, z ca³¹ rodzin¹
parafialn¹.
Zaœ najwiêksze œwiêto, bêd¹ce zwyciêstwem Chrystusa nad œmierci¹, mimo ci¹g³ych
niedogodnoœci zwi¹zanych z izolacj¹ da³o poczucie du¿ej nadziei na powrót do naszego
piêknego sanktuarium i przyjmowania Cia³a Chrystusa oraz uczestniczenia w liturgii wraz
z wszystkimi parafianami.
Felicja Foik-Buda, Jadwiga Dr¹gowska

WIELKI POST I SWIÊTA WIELKANOCNE W CIENIU KORONAWIRUSA
W Wielkim Poœcie uda³o mi siê uczestniczyæ kilka razy w nabo¿eñstwie Drogi Krzy¿owej.
W zwi¹zku z pojawieniem siê pendemii koronawirusa, rozwa¿ania Drogi Krzy¿owej
prze¿ywa³am w domu. Mo¿na powiedzieæ, ¿e w tym roku mia³am osobiœcie tak¹ drogê w ¿yciu. Z pocz¹tkiem pandemii moja mama trafi³a do szpitala. Nie mog³am jej odwiedzaæ ani nic
dla niej zrobiæ. Pozosta³ nam tylko telefon. Po dwóch tygodniach wróci³a do domu. By³y
obawy o to, czy w szpitalu nie zarazi³a tym nieszczêsnym wirusem. Na szczêœcie wszystko
okaza³o siê w porz¹dku.
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W tym roku Œwiêta Zmartwychwstania by³y inne ni¿ dotychczas. Jednak myœle, ¿e ta “innoœæ”
pozwoli³a mi dostrzec, ¿e tak naprawdê by³y to œwiêta wyj¹tkowe. Oczywiœie brakowa³o mi
tego, ¿e nie mog³am pójœæ do koœcio³a i prze¿ywaæ Triduum Paschalne tak, jak co roku.
Niestety wirus wywróci³ wszystko do góry nogami. Jedynie pozosta³o mi uczestniczyæ we
Mszach poprzez transmisje internetowe i telewizyjne. By³o mi trochê smutno, ¿e w tym roku
nie mogliœmy siê spotkaæ z rodzin¹, z moim narzeczonym i jego rodzin¹. Myœlê jednak, i¿
Wielkanoc prze¿ywa³am bardziej ni¿ do tej pory. Mog³am spêdziæ wiêcej czasu z rodzicami,
porozmawiaæ z nimi i wspólnie siê radowaæ ze Zmartwychwstania. W sercu ka¿dego
cz³owieka, w ka¿dym domu mogliœmy odczuæ jak wielka jest mi³oœæ Chrystusa. Bez tej
mi³oœci i bez naszej mi³oœci do bliŸniego nic nie przetrwa. ALLELUJA!
Daria Owieœna

ŒWIÊTA WIELKIEJ NOCY 2020, MOJE PRZEMYŒLENIA
Myœlê ¿e, tegoroczne Œwiêta Wielkanocne,
jak u wiêkszoœci ludzi wierz¹cych tak i w moim przypadku, mia³y szczególny charakter.
Czas pandemii, roz³¹ka z najbli¿szymi, obawa przed zachorowaniem, brak mo¿liwoœci
fizycznego uczestnictwa w koœciele, w tych
wa¿nych chwilach dla nas chrzeœcijan, by³o
powodem wielu moich frustracji, smutku, zawodów oraz z³ego samopoczucia. Aby zrobiæ w pewnym sensie coœ w rodzaju podsumowania tegorocznych Œwi¹t Wielkanocnych, postanowi³em zebraæ moje myœli w formie tabelek, i po mimo trudnych i ciê¿kich
momentów dostrzec te dobre i te mniej
dobre strony. Oto i one:

DOBRE STRONY
1) Spowolnienie ¿ycia prywatnego i zawodowego spowodowa³o mo¿liwoœæ wyciszenia
mojego umys³u i skierowania myœli aby prze¿yæ te œwiêta w ciszy i skupieniu.
2) Poczucie wiêkszej pokory oraz umo¿liwienie „porwania” siebie przez Boga.
3) Doœwiadczenie chwil próby i ³aski zmartwychwsta³ego Chrystusa, który potrafi zrozumieæ
i wybaczyæ.
4) Myœlê ¿e, wszystko co nam siê przytrafia w ¿yciu czemuœ s³u¿y i jest œwiadectwem
Bo¿ego m¹drego zamys³u.
5) Mo¿liwoœæ lepszego poznania siebie i ujrzenie sensu w Bo¿ym planie zbawienia.
6) Dziêki mo¿liwoœci transmisji Mszy œwiêtych poprzez Internet i telewizjê lokaln¹ branie
udzia³u w wszystkich obrz¹dkach Wielkiej Nocy.
7) Zawsze siedz¹ce i wygodne miejsce w pierwszym rzêdzie, podczas udzia³u we Mszy
œwiêtej bêd¹c w domu J
)
8) Nikt nie s³ysza³ jak fa³szowa³em podczas œpiewania, ale jak Bóg nie zagrzmia³, to da³o siê
wytrzymaæ J
)
cd. na str 12
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Piatek w Sanktuarium
Pi¹tek 29 maja 2020
12.00 G³êbia S³owa po³udniowej Eucharystii : Dz 25,13-21; Ps 103(102); J 21, 15-19
Mieli [¯ydzi oskar¿aj¹cy Paw³a] z nim [Paw³em] tylko spory o ich wierzenia i o jakiegoœ
zmar³ego Jezusa, o którym Pawe³ twierdzi, ¿e ¿yje. (Dz 25,19)
S³owa namiestnika cesarskiego Festusa do dziœ bywaj¹ powtarzane przez bezradnych
przeciwników myœli œw. Paw³a i Koœcio³a. A Jezus ¿yje!
***
15.00 Godzina Mi³osierdzia
Powtórzenie tekstu sprzed 9 tygodni zamieszczonego w tym miejscu w poprzednim numerze
Byæ Koœcio³em:
Puste ulice… kwarantanna… szpitale jednoimienne… nadzór epidemiologiczny… budz¹ce
lêk liczby…
Wszystko nadal aktualne. Mo¿e tylko liczby trochê bardziej optymistyczne. Restrykcje
zwi¹zane ze stanem epidemicznym ustêpuj¹ powoli.
Mi³osierdzie Boga nie zosta³o zawieszone. Jezus ¿yje!
***
6.00 – 19.00 Okazja do sakramentu pokuty i pojednania
Wprawdzie nie w konfesjona³ach, ale kap³ani czekaj¹, a Jezus ¿yje!
________________________________
Pi¹tek 5 czerwca 2020
12.00 G³êbia S³owa po³udniowej Eucharystii: 2Tm 3,10-17; Ps 119; Mk 12,35-37
A wielki t³um chêtnie Go s³ucha³. (Mk 12,37)
Trudno sobie dziœ wyobraziæ s³uchanie wielkiego t³umu bez urz¹dzeñ nag³aœniaj¹cych.
Dzia³a³a z pewnoœci¹ niezwyk³a osobowoœæ Nauczaj¹cego.
***
15.00 Godzina Mi³osierdzia
O, gdyby dusze chcia³y choæ trochê s³uchaæ g³osu sumienia i g³osu – czyli natchnienia
Ducha Œwiêtego, mówiê – choæ trochê – bo skoro raz siê oddamy wp³ywowi Ducha Bo¿ego,
to On sam dope³ni tego, czego nam nie dostawaæ bêdzie. (Œw. Faustyna Dzienniczek 359)
***
6.00 – 19.00 Okazja do sakramentu pokuty i pojednania
Mo¿na s³usznie ¿ywiæ nadziejê, ¿e przede wszystkim w œwiecie chrzeœcijañskim i w Koœciele
na nowo zakwitnie zbawienne poczucie grzechu. Przyczyni siê do tego dobra katecheza
przenikniêta teologi¹ biblijn¹ Przymierza, uwa¿ne s³uchanie i ufne przyjêcie Magisterium
Koœcio³a, który nie przestaje oœwiecaæ sumieñ, oraz coraz gorliwsza praktyka Sakramentu
Pokuty. (Adh. Jana Paw³a II Reconciliatio et paenitentia, 18)
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Pi¹tek 12 czerwca 2020
12.00 G³êbia S³owa po³udniowej Eucharystii: 1Krl 19, 9a. 11-16; Ps27(26); Mt 5,27-32
[Us³ysza³ Eliasz]: „IdŸ, stañ na górze przed PANEM”. PAN w³aœnie wtedy przechodzi³:
potê¿ny wicher roz³upywa³ góry i kruszy³ ska³y przed PANEM, ale PAN nie by³ w wichrze;
a po wichrze – trzêsienie ziemi, lecz PAN nie by³ w trzêsieniu ziemi; po trzêsieniu ziemi –
ogieñ, ale Pan nie by³ w ogniu; a po ogniu – szmer ³agodnego powiewu. (1Krl 19,11-12)
PAN nie by³/jest równie¿ w pandemii koronawirusa. Czekamy na szmer ³agodnego powiewu.
***
15.00 Godzina Mi³osierdzia
Duch Jezusa jest zawsze prosty, ³agodny, szczery, wszelka z³oœliwoœæ, zazdroœæ,
nie¿yczliwoœæ pokrywana uœmiechem ¿yczliwoœci jest diabe³kiem inteligentnym; s³owo
surowe, ale p³yn¹ce z mi³oœci szczerej nie rani serca. (Œw. Faustyna Dzienniczek 633)
***
6.00 – 19.00 Okazja do sakramentu pokuty i pojednania
Cz³owiek – ka¿dy cz³owiek – jest równie¿ tym starszym bratem [z przypowieœci o dwóch
braciach i mi³osiernym ojcu]. Egoizm czyni go zazdrosnym, zatwardza jego serce, zaœlepia i
zamyka na innych oraz na Boga. £agodnoœæ i mi³osierdzie ojca dra¿ni¹ go i gniewaj¹;
szczêœcie odnalezionego brata ma dla niego posmak goryczy. Tak¿e pod tym wzglêdem musi
siê on przemieniæ, aby dosz³o do pojednania. (Adh. Jana Paw³a II Reconciliatio et paenitentia, 6)
________________________________
Pi¹tek 19 czerwca 2020 – Uroczystoœæ Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa
12.00 G³êbia S³owa po³udniowej Eucharystii: Pwt 7,6-11; Ps103; 1J 4,7-16; Mt 11,25-30
PrzyjdŸcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obci¹¿eni jesteœcie. Ja dam wam wytchnienie.
(Mt 11,28)

Szukamy wszyscy wytchnienia w nie³atwej codziennoœci, a jest na wyciagniêcie rêki.
***
15.00 Godzina Mi³osierdzia
Jezu, przyjdŸ spiesznie do mojego serca, bo widzisz, jak kwiat rwie siê ku s³oñcu, tak serce
moje ku Tobie. (Œw. Faustyna Dzienniczek 1808)
Daj¹cy wytchnienie sam mo¿e przyjœæ do stêsknionych utrudzonych i obci¹¿onych.
Tylko, czy staæ nas na têsknotê równa têsknocie œw. Faustyny?
***
6.00 – 19.00 Okazja do sakramentu pokuty i pojednania
Cz³owiek wie przecie¿ z bolesnego doœwiadczenia, ¿e œwiadomym i dobrowolnym aktem
swej woli mo¿e zawróciæ i iœæ w kierunku przeciwnym woli Bo¿ej, oddalaj¹c siê w ten
sposób od Niego (aversio a Deo), odrzucaj¹c komuniê mi³oœci z Nim, odrywaj¹c siê od zasady
¿ycia, któr¹ jest On, a zatem wybieraj¹c œmieræ. (Adh. Jana Paw³a II Reconciliatio et paenitentia, 17)
Cz³owiek mo¿e zawróciæ, i czêsto zawraca, ale On mimo wszystko czeka z propozycj¹
wytchnienia.
Piotr Gawor

Œwiêta Wielkanocne – reminiscencje cd. ze str. 9
MNIEJ DOBRE STRONY
1) Samotnoœæ oraz têsknota za wspólnym prze¿ywaniem wa¿nych chwil Wielkiej Nocy.
2) Poczucie opuszczenia przez wszystkich oraz poczucie s³aboœci, kruchoœci i w¹tpliwoœci.
3) Brak mo¿liwoœci pójœcia w Wielkim Tygodniu do koœcio³a i brania udzia³u we Mszach
œwiêtych.
4) Brak udzia³u w sakramentalnej Komunii Œwiêtej.
5) Utrudniona mo¿liwoœæ spowiedzi, co doprowadzi³o do jej braku.
6) Brak udzia³u we wspólnym œpiewie w koœciele.

Wygl¹da na to ¿e, tych dobrych stron jest wiêcej. I tu siê
znowu potwierdza Bo¿a troska i opieka nad naszym
losem i ¿yciem. Ciekawe jak Wy, Drodzy Parafianie, jeœli
pokusilibyœcie siê, aby zrobiæ takie w³asne podsumowanie tegorocznych Œwi¹t Wielkanocnych, czy te¿ u Was
bilans by³by na „plus” ?
Tekst i grafika Marek Kloœ

NIE KLÊKAM PRZED
TELEWIZOREM
Transmisje telewizyjne Mszy œw. podczas Œwi¹t Zmartwychwstania Pañskiego, w niedziele i codzienne, a tak¿e dyspensa od uczestnictwa fizycznego w œwi¹tyni i „zaliczanie” uczestnictwa zdalnego jako wype³nianie
przykazania koœcielnego spowodowa³y, zw³aszcza na pocz¹tku, dyskusje, czy porady, jak siê zachowaæ
przed telewizorem. Nawet w katolic
kich czasopismach pojawia³y siê g³osy ksiê¿y wyra¿aj¹ce w¹tpliwoœci odnoœnie do
sensownoœci np. klêkania podczas transmitowanego przeistoczenia („to mo¿e ju¿ przesada”).
Ja nie mam ¿adnych w¹tpliwoœci. Klêkam, powstajê, siadam dok³adnie tak, jak podczas
liturgii w koœciele. Nie jest to ¿adna przesada, albo dewocja. To jest potrzeba i szacunek dla
Eucharystii, dla sakramentu, dla Boga. A ¿e przez poœrednictwo telewizji? Mo¿e warto
zauwa¿yæ, ¿e istot¹, noœnikiem tego poœrednictwa s¹ fale elektromagnetyczne. Œwiat³o te¿
rozprzestrzenia siê poprzez fale elektromagnetyczne. Znamy przecie¿ s³owa: Ja jestem
œwiat³oœci¹ œwiata. Kto idzie za Mn¹, nie bêdzie chodzi³ w ciemnoœci, lecz bêdzie mia³ œwiat³o
¿ycia (J 8,13). Gdyby w czasach Jezusa by³a telewizja, On z pewnoœci¹ by j¹ wykorzysta³ do
g³oszenia Dobrej Nowiny.
Jedno jest pewne: nie klêkam przed telewizorem! Przed telewizorem klêcz¹ ci, którzy
siedz¹c wygodnie w fotelu gapi¹ siê „jak leci”, skrzêtnie omijaj¹c transmisje Mszy œw., lub
traktuj¹c je jako spektakl, by nie popaœæ w przesadê.
Piotr Gawor
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Wielka Tajemnica Wiary (7)

Komunia
duchowa
Najpierw wyjaœnienie ró¿nych terminów u¿ytych w tytu³ach
poprzedniego i obecnego odcinka naszego cyklu. W numerze
kwietniowym (BK nr 241) odcinek cyklu ukaza³ siê pod
tytu³em „Komunia duchowna”. By³o to spowodowane odniesieniem do tekstu ksi¹¿ki „Ofiara Mszy œw.” z roku 1905.
Wtedy tak siê mówi³o i pisa³o. Obecnie u¿ywa siê innej
formy, jak w tytule obecnego odcinka cyklu.
Ograniczenia czasu epidemii i zwi¹zane z tym czêstsze
praktykowanie komunii duchowej podczas uczestniczenia
w Eucharystii transmitowanej przez telewizjê, zachêca do
g³êbszego zastanowienia siê nad t¹ form¹ relacji z Bogiem.
Zaskakuj¹ce jest, ¿e o komunii duchowej nie wspomina Katechizm Koœcio³a
Katolickiego, ani dokumenty Soboru Watykañskiego II. Jako jedna z form korzystania z
Eucharystii wymieniona jest komunia duchowa w dokumentach Soboru Trydenckiego. Ale to
by³ rok 1551. We wspó³czesnych nam dokumentach koœcielnych znajdujemy odniesienie do
komunii duchowej w encyklice Jana Paw³a II Eccelesia de Eucharistia: W Eucharystii
znajduje swój kres wszelkie ludzkie pragnienie, poniewa¿ tu otrzymujemy Boga i Bóg wchodzi
w doskona³e zjednoczenie z nami. W³aœnie dlatego warto pielêgnowaæ w duszy sta³e
pragnienie Sakramentu Eucharystii. Tak narodzi³a siê praktyka 'komunii duchowej',
szczêœliwie zakorzeniona od wieków w Koœciele i zalecana przez œwiêtych mistrzów ¿ycia
duchowego (nr 34). Na te s³owa powo³a³ siê równie¿ Benedykt XVI w adhortacji
Sacramentum caritatis: Nawet wtedy, kiedy nie jest mo¿liwe przyst¹pienie do sakramentalnej
Komunii, uczestnictwo we Mszy œw. pozostaje konieczne, wa¿ne, znacz¹ce i owocne. W tej
sytuacji dobrze jest ¿ywiæ pragnienie pe³nego zjednoczenia z Chrystusem, za pomoc¹, na
przyk³ad, praktyki komunii duchowej.
Czy przed telewizorem pragnienie pe³nego zjednoczenia siê z Chrystusem mo¿e siê
przekszta³ciæ w rzeczywiste pe³ne zjednoczenie na wzór zjednoczenia towarzysz¹cego
fizycznemu przyjêciu Cia³a i/lub Krwi Chrystusa podczas Komunii sakramentalnej? Jest to
pytanie wa¿ne i do pewnego stopnia niepokoj¹ce. Odpowiedzi teologów, na ogó³ pozytywne,
bywaj¹ ró¿nie formu³owane i opatrywane czasem jakimiœ warunkami. S¹dzê, ¿e ka¿dy
powinien próbowaæ sam sobie odpowiadaæ za ka¿dym razem, gdy do tej formy komunii
przystêpuje. Najwa¿niejsze, moim zdaniem, jest osobiste nastawienie i predyspozycja przed
i w czasie trwania transmisji. Mamy do dyspozycji ró¿ne teksty modlitw przygotowuj¹cych
do komunii duchowej, do odmawiania podczas Komunii celebransa i/lub osób obecnych
w œwi¹tyni. Warto je potraktowaæ jako podpowiedŸ, myœl do refleksji, czy kontemplacji
osobistej, na tyle na ile pozwala czas sprawowanej liturgii lub dalej, po jej zakoñczeniu. Do
mnie najbardziej przemawia tekst czytany i pojawiaj¹cy siê na ekranie podczas transmisji
Mszy œw. z Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego, codziennie o godz. 7:00 w TVP1. Po wyznaniu
wiary w obecnoœæ Jezusa, bezwarunkowej mi³oœci do Niego i pragnienia przyjêcia Go do
duszy, nastêpuj¹ niezwyk³e s³owa: Jako ju¿ przyby³ego witam Ciê! Có¿ za moc sprawcza
sakramentu! Przyby³! To oczywiœcie nie nasz duch (intencja, pragnienie, wola) sprawi³. To
Piotr Gawor
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Dziêkujê Bogu za ten czas
Diakon Maksym £abkow zakoñczy³ w naszej parafii praktykê poprzedzaj¹c¹ œwiêcenia kap³añskie. Dziêkujemy mu za czas spêdzony razem z nami, chocia¿ jak sam to
opisuje poni¿ej przypad³ on w trudnym okresie pamdemii.
Przyjecha³em do Gliwic 14 lutego, w „dzieñ zakochanych”. Pomyœla³em wtedy sobie, ¿e
pewnie zakocham siê w tej parafii i mieœcie, nie pomyli³em siê… Celem diakoñskich praktyk
jest m.in. przyjrzeæ siê dzia³alnoœci parafii, pomóc miejscowej wspólnocie w pracy
duszpasterskiej.
Zrobi³a na mnie du¿e wra¿enie iloœæ ludzi na Mszach œwiêtych w trakcie tygodnia, ju¿ nie
mówi¹c o niedzielach. Jak równie¿ du¿a iloœæ osób przyjmuj¹cych Komuniê Œwiêt¹.
Cieszy³em siê, ¿e du¿o ludzi œwieckich jest zaanga¿owanych w liturgiê, w grupy parafialne,
w ¿ycie parafii. Zapowiada³o siê, ¿e bêdê mieæ du¿o pracy: prowadzenie ró¿nych nabo¿eñstw,
g³osiæ kazania, udzielaæ chrztów, prowadziæ pogrzeby, kancelaria parafialna, grupy parafialne, katecheza w szkole, pomóc przy rozdawaniu Komunii Œwiêtej, zbieranie tacy itd.
Dok³adnie miesi¹c mog³em cieszyæ siê tak¹ prac¹, bo póŸniej „przyszed³” koronowirus
i wszystko nagle siê zmieni³o. Zapamiêtam na zawsze te pierwsze Msze œwiête i Œwiêta
Wielkanocne przy „zamkniêtych drzwiach”… Ten czas ograniczeñ, to by³ trudny dla mnie
czas. By³y to dla mnie najmocniejsze rekolekcje wielkopostne w moim ¿yciu. Du¿o modli³em
siê, czyta³em, rozwa¿a³em.
Dziêkujê Bogu za ten czas. Dziêkujê wszystkim, których spotka³em podczas pobytu
w Gliwicach, za ¿yczliwoœæ i wszelkie dobro. Przykro, ¿e nie uda³o mi siê Was bli¿ej poznaæ.
Teraz przede mn¹ intensywny czas przygotowañ do œwiêceñ kap³añskich, które odbêd¹ siê
w Œwiêto Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy, 27 czerwca, w Grodnie na Bia³orusi. Polecam siê
Waszym modlitwom i zapraszam na Mszê Œwiêt¹ prymicyjn¹ w Gliwicach, o terminie której
zostaniecie poinformowani.
Dk. Maksym £abkow

Maj – miesi¹c Maryi
Trwa piêkny majowy miesi¹c. Przyroda od¿y³a w swej pe³ni, pola i lasy wype³ni³y siê woni¹
kwiatów i radosnym œpiewem ptaków. A przy tym pogoda ostatnio jest wyj¹tkowo ³askawa.
Chcia³oby siê szybko zapomnieæ o przygnêbiaj¹cym koronawirusie i wszystkich trudnoœciach, które spowodowa³.
Na szczêœcie piêkno otaczaj¹cego nas i stworzonego dla nas œwiata opiera siê wszelkim
epidemiom i niezmiennie trwa. Dobrze siê sta³o, ¿e maj, miesi¹c, w którym szczególnie ³atwo
przychodzi nam zachwyt nad tym piêknem jest poœwiêcony Maryi. Bo jest ona uosobieniem
piêkna i w trudny do okreœlenia sposób przenosi nas w inny wymiar: ³agodnoœci, pokoju,
zaufania we wszystko, o czym mówi jej Syn. Zapewne dlatego tak chêtnie œpiewamy:
Chwalcie ³¹ki umajone, góry, doliny zielone, chwalcie cieniste gaiki, Ÿród³a i krête
strumyki; co igra z morza falami, w powietrzu buja skrzyd³ami, chwalcie z nami Pani¹
œwiata.
Nabo¿eñstwo majowe jest odprawiane w naszym koœciele w dni powszednie z wyj¹tkiem
wtorków o godz. 18:00, a w niedziele o 17:30.
Zbigniew Ogonowski

w czasie epidemii
„Uradowa³em siê, gdy mi powiedziano:
Pójdziemy do domu Pañskiego”
(Ps 122,1)

Stanis³aw Figura
Waldemar Wilczek
Stanis³aw Janiga
Krystyna Ostrowska
Kazimiera Sznider
Iwona Marciniak
Czes³awa Lachowska
Henryka Ksi¹¿ek
Pawe³ Ramfeld
Jerzy Stok³osa
Zbigniew Dziuba
Stefania Nowiñska
Filomena Markowicz-£abuœ
Krystyna Kuczera
Magdalena Montewka
Helena Fudali
Helena Korczyñska

- Transmisja Mszy œw. w niedziele o godz.
9:30 odbywa siê przez internetow¹
stronê parafialn¹:
www.krzyz-gliwice.pl
- Na tej stronie znajduj¹ siê równie¿ wszystkie wa¿ne informacje zwi¹zane z prze¿ywaniem czasu epidemii w naszej
parafii.
- Pamiêtamy o obowi¹zuj¹cych zarz¹dzeniach: we Mszy œw. i Nabo¿eñstwach
mog¹ uczestniczyæ 83 osoby; stosujemy
siê do zaleceñ – miejsca oznakowane,
odleg³oœæ od siebie, maseczki.
- SpowiedŸ w Kaplicy Adoracji: w tygodniu w czasie ka¿dej Mszy œw., a w niedziele 15 min. przed ka¿d¹ Msz¹ œw.
- Kancelaria parafialna czynna: we wtorek
i czwartek od 10:00 do 11:00 i 16:00 do
17:00.
Biuro Radia Maryja – nieczynne

„Wznoszê swe oczy ku górom:
sk¹d¿e nadejdzie mi pomoc?”
(Ps 121,1)

Wojciech Konarski
Bella El¿bieta Orzechowska

Kontakt: tel. 32 231 44 70
bk.cssr@gmail.com

Caritas – nieczynne
Poradnia ¯ycia Rodzinnego – nieczynne
Porady Prawne – nieczynne

o. Stanis³aw Madejczyk
Jadwiga Dr¹gowska
Przemys³aw Dr¹gowski
Aleksandra Gawor
Piotr Gawor

Michaela Kompa³a
Marek Kloœ
Krzysztof Kwiecieñ
Gabriela Ogonowska
Zbigniew Ogonowski
Daria Owieœna

