Rok úw. Józefa

Patris corde – list apostolski Papie¿a
Patris corde (P.C.) – ojcowskim sercem: tak Józef umi³owa³ Jezusa, nazywanego we wszystkich
czterech Ewangeliach „synem Józefa”. Mateusz i £ukasz, dwaj ewangeliœci, którzy ukazali jego
postaæ, niewiele mówi¹, ale wystarczaj¹co du¿o, aby zrozumieæ, jakim by³ ojcem oraz misjê
powierzon¹ mu przez Opatrznoœæ. Wiemy, ¿e by³ skromnym cieœl¹ (por. Mt 13, 55), zarêczonym z
dziewic¹ Maryj¹ (por. Mt 1, 18; £k 1, 27); „cz³owiekiem sprawiedliwym” (Mt 1, 19), zawsze
gotowym na wype³nianie woli Boga objawiaj¹cej siê w Jego Prawie (por. £k 2, 22.27.39).
1. Ojciec umi³owany
Wielkoœæ œw. Józefa polega na tym, ¿e by³ on oblubieñcem Maryi i ojcem Jezusa. Jako taki
„sta³ siê s³ug¹ powszechnego zamys³u zbawczego” – mówi œw. Jan Chryzostom. Ze wzglêdu na
rolê w historii zbawienia, œw. Józef jest ojcem, który zawsze by³ mi³owany przez lud chrzeœcijañski, o czym œwiadczy fakt, ¿e na ca³ym œwiecie poœwiêcono mu wiele koœcio³ów, a wiele instytutów zakonnych, bractw i grup koœcielnych inspiruje siê jego duchowoœci¹ i nosi jego imiê.
2. Ojciec czu³y
Jezus widzia³ w Józefie czu³oœæ Boga: „Jak siê lituje ojciec nad synami, tak Pan siê lituje nad
tymi, co siê Go boj¹” (Ps 103,13). Uczy nas tak¿e, ¿e poœród ¿yciowych burz nie powinniœmy baæ
siê oddaæ Bogu ster naszej ³odzi. Czasami chcielibyœmy mieæ wszystko pod kontrol¹, ale On
zawsze ma szersze spojrzenie.
3. Ojciec pos³uszny
W ka¿dych okolicznoœciach swojego ¿ycia Józef potrafi³ wypowiedzieæ swoje „fiat”, jak
Maryja podczas Zwiastowania i Jezus w Getsemani. Bóg wezwa³ go, aby s³u¿y³ bezpoœrednio
osobie i misji Jezusa poprzez sprawowanie swego ojcostwa: w³aœnie w ten sposób Józef wspó³uczestniczy w pe³ni czasów w wielkiej tajemnicy odkupienia i jest prawdziwie s³ug¹ zbawienia.
4. Ojciec przyjmuj¹cy
Józef przyj¹³ Maryjê nie stawiaj¹c warunków. Ufa s³owom Anio³a. „(...) Szlachetnoœæ jego
serca sprawia, ¿e podporz¹dkowuje mi³oœci to, czego nauczy³o go prawo. Akceptacja Józefa
zachêca nas do akceptacji innych, bez wykluczenia, takimi jakimi s¹, zastrzegaj¹c szczególne
umi³owanie dla s³abych, poniewa¿ Bóg wybiera to, co s³abe (por. 1 Kor 1, 27)” (P.C. 4)
5. Ojciec z twórcz¹ odwag¹
Jeœli czasami Bóg zdaje siê nam nie pomagaæ, nie oznacza to, ¿e nas opuœci³, ale ¿e pok³ada
w nas ufnoœæ i w tym, co mo¿emy zaplanowaæ, wymyœliæ, znaleŸæ.
6. Ojciec – cz³owiek pracy
Œwiêty Józef by³ cieœl¹, który uczciwie pracowa³, aby zapewniæ utrzymanie swojej rodzinie.
Od niego Jezus nauczy³ siê wartoœci, godnoœci i radoœci tego, co znaczy móc spo¿ywaæ chleb,
który jest owocem w³asnej pracy. (P.C. 6)
7. Ojciec w cieniu
Polski pisarz Jan Dobraczyñski w ksi¹¿ce Cieñ Ojca opowiedzia³ w formie powieœci o ¿yciu
œwiêtego Józefa. Przez sugestywny obraz cienia okreœli³ postaæ Józefa, który w stosunku do
Jezusa jest cieniem Ojca Niebieskiego na ziemi.
Do niego kierujemy nasz¹ modlitwê:
Witaj, opiekunie Odkupiciela,
i oblubieñcze Maryi Dziewicy.
O œwiêty Józefie, oka¿ siê ojcem tak¿e i nam,
Tobie Bóg powierzy³ swojego Syna;
i prowadŸ nas na drodze ¿ycia.
Tobie zaufa³a Maryja;
Wyjednaj nam ³askê, mi³osierdzie i odwagê,
z Tob¹ Chrystus sta³ siê cz³owiekiem.
i broñ nas od wszelkiego z³a. Amen.
oprac. o. Stanis³aw Madejczyk
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IV Niedziela Wielkanocna
Dz 4, 8-12 Ps 118 1J 3,1-2 J 10,11-18

„Nie dano ludziom pod niebem ¿adnego innego imienia, w którym moglibyœmy byæ
zbawieni” (Dz 4,12)
2 maja 2021

V Niedziela Wielkanocna
Dz 9,26-31 Ps 22 1J 3,18-24 J 15,1-8

Przypomn¹ sobie i wróc¹ do Pana wszystkie krañce ziemi. (Ps 22,28)
9 maja 2021

VI Niedziela Wielkanocna
Dz 10,25-26.34-35.44-48 Ps 98 1J 4,7-10 J 15,9-17

Pan okaza³ swoje zbawienie, na oczach pogan objawi³ sw¹ sprawiedliwoœæ. (Ps 98, 2)
16 maja 2021

Wniebowst¹pienie Pañskie
Dz 1,1-11 Ps 47 Ef 4,1-13 Mk 16,15-20

(…) bo Pan Najwy¿szy i straszliwy, jest wielkim Królem nad ca³¹ ziemi¹. (Ps 47, 3)
Tylko On jest Królem.
Tylko On jest Zbawicielem.
Tylko On jest Najwy¿szy.
Nawet je¿eli o Nim zapomnieli,
nawet je¿eli przestali w Niego wierzyæ,
nawet je¿eli odeszli daleko,
to w koñcu do Niego wróc¹.
Nawet z najdalszych bezdro¿y ¿ycia, bo On wci¹¿ cierpliwie czeka.
Aleksandra Gawor

Intencje Swiatowej Sieci Modlitwy Papieza
maj 2021
Intencja powszechna — Úwiat finansów. Módlmy siê, aby odpowiedzialni za finanse wspó³pracowali z rz¹dami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej
zagro¿eniami..
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Z Bogiem, w Bogu i dla Boga przez wstawiennictwo
Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy – œwiadectwo cz. III
Z Bogiem, w Bogu i dla Boga przez wstawiennictwo Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy – to
motto mojego œwiadectwa wiary. Przewija³o siê ono przez opublikowane w poprzednich
numerach Byæ Koœcio³em czêœciach i dotyczy te¿ czêœci niniejszej, ostatniej w tym cyklu.
Chrystus jest obecny w moim ¿yciu na wielu p³aszczyznach i to jest g³ówn¹ motywacj¹, by
o tym mówiæ na ³amach naszego miesiêcznika. Dzisiaj chcia³bym opowiedzieæ o ³asce ¿ycia,
jakiej Jezus Chrystus mi udzieli³. Pan Bóg ofiaruj¹c mi ponownie dar ¿ycia jednoczeœnie
zakoñczy³ okres mojej niemal¿e niewolniczej pracy.
W 2009 roku zmieni³em miejsce pracy, przechodz¹c z sektora publicznego do prywatnego.
Szuka³em wtedy du¿ego pracodawcy o stabilnej sytuacji ekonomicznej i takiego znalaz³em.
Odpowiedzia³em na og³oszenie prasowe. Przeszed³em proces rekrutacji wraz z kilkudziesiêcioma innymi kandydatami, który tylko dla mnie zakoñczy³ siê podjêciem nowego zatrudnienia.
Moim pracodawc¹ sta³a siê du¿a spó³ka z udzia³em Skarbu Pañstwa, która sta³a na czele
struktury holdingowej. Grupa kapita³owa liczy³a wtedy kilkadziesi¹t spó³ek powi¹zanych ze
spó³k¹ – matk¹, której zosta³em pracownikiem. Rozpocz¹³em pracê na stanowisku radcy
prawnego w wewnêtrznej jednostce organizacyjnej spó³ki, tj. w departamencie prawnym.
Pocz¹tkowo by³em bardzo zadowolony z nowego miejsca pracy. Cieszy³y mnie zadania,
jakie otrzymywa³em do realizacji i które wielokrotnie podwy¿sza³y poziom mojej œwiadomoœci
prawnej w poszczególnych sprawach, które prowadzi³em. Tym samym bogaci³o siê moje
doœwiadczenie zawodowe, bo zwiêksza³y siê kompetencje zawodowe. Cieszy³y mnie tak¿e
warunki p³acy, które zw³aszcza na tamten czas istotnie ró¿ni³y siê od p³ac w sektorze publicznym. Poza wynagrodzeniem zasadniczym by³y przewidziane dla pracowników dodatkowe
uposa¿enia – premie, nagrody uznaniowe i inne œwiadczenia równie¿ niepieniê¿ne. Z biegiem
czasu koszyk œwiadczeñ dodatkowych ulega³ zmianom, raz mniej, raz bardziej korzystnym dla
pracowników. Wynagrodzenie zasadnicze zazwyczaj nie by³o podwy¿szane.
W spó³ce zaczê³o przybywaæ pracy i to w tempie znacznienie wiêkszym ni¿ wzrost zatrudnienia specjalistów. Skutkowa³o to – pocz¹tkowo rzadziej, a potem ju¿ notorycznie – wykonywaniem pracy w godzinach nadliczbowych, niejednokrotnie w porze nocnej, a tak¿e w weekendy. Oficjalnie i formalnie w mojej jednostce organizacyjnej praca ponadwymiarowa nie istnia³a,
nie otrzymywa³em za ni¹ jakiegokolwiek wynagrodzenia, dodatku, czy czasu wolnego.
Przez ca³e lata mojego zatrudnienia moim prze³o¿onym, najpierw bezpoœrednio, a potem
poœrednio, by³a kobieta, która skutecznie, na ró¿nych p³aszczyznach dyskryminowa³a i mobbingowa³a wiele osób, w tym i mnie. Przyczyny by³y ró¿ne w stosunku do poszczególnych osób.
Niektórzy byli tak traktowani, gdy¿ nie chcieli wykonywaæ pracy w bezp³atnych nadgodzinach,
a inni – na przyk³ad z powodu usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy wywo³anej ich chorob¹,
czy stanem zdrowia po wypadku komunikacyjnym, jak w moim przypadku. Ta sytuacja by³a
naprawdê powa¿na, o czy œwiadczy fakt, ¿e obecnie osoba ta stoi pod zarzutami karnymi, gdy¿
toczy siê w tej sprawie postêpowanie s¹dowe, a pokrzywdzonych jest wielu.
W póŸniejszym okresie moi prze³o¿eni siê zmieniali i – przynajmniej w stosunku do mnie –
sytuacja uleg³a poprawie. W tym czasie pojawi³y siê zadania s³u¿bowe, z którymi wewnêtrznie
siê nie zgadza³em, a które w szczególnoœci dotyczy³y zwalniania niektórych pracowników. Pod
koniec 2017 r. w spó³ce rozpoczê³y siê przygotowania do realizacji ogromnego projektu,
którego celem mia³o byæ zapewnienie zgodnoœci z przepisami europejskiego rozporz¹dzenia
dotycz¹cego ochrony danych osobowych, które potocznie nazywane jest RODO. Otrzyma³em
od pracodawcy ofertê zmiany stanowiska, a w zasadzie awansu. Mia³em zostaæ kierownikiem
nowoutworzonej jednostki organizacyjnej. Do zasadniczych zadañ tej jednostki nale¿a³o

docelowo wykonywanie zadañ zwi¹zanych z ochron¹ danych osobowych, ale pocz¹tkowo –
udzia³ w realizacji wskazanego projektu. Nie mog³em odmówiæ przyjêcia oferty, bo zagro¿ono
mi zwolnieniem, a przecie¿ na utrzymaniu mia³em rodzinê i kredyty do sp³aty.
Przez kilka miesiêcy zmaga³em siê z nowym stanowiskiem, które przynios³o ogrom niewykonywanych poprzednio przeze mnie zadañ. By³em jedyn¹ osob¹, która pod wzglêdem prawnym i od strony pracodawcy kreowa³a model ochrony danych osobowych w ca³ej korporacji.
W projekcie by³a zaanga¿owana te¿ zewnêtrzna firma, ale to do moich obowi¹zków nale¿a³o
weryfikowanie i opiniowanie efektów pracy firmy zewnêtrznej, a tak¿e opracowywanie wytycznych dla doradcy w tym zakresie, maj¹c na celu interes mojego pracodawcy, czyli jak
najlepsze przygotowanie ca³ej korporacji (wielu spó³ek i fundacji) do prawid³owego stosowania
przepisów RODO i realizacji ogromu zadañ, jakie wynika³y z przepisów prawa.
Przez kilka miesiêcy by³em kierownikiem zespo³u jednoosobowego. Dlaczego? Bo w tamtym czasie na rynku pracy nie by³o ju¿ wolnych specjalistów w dziedzinie ochrony danych
osobowych lub w dziedzinach pokrewnych, którzy w dodatku chcieliby pracowaæ za wynagrodzenie, jakie mój pracodawca oferowa³. Z czasem pojawi³o siê polecenie zatrudnienia w mojej
jednostce osoby, które w mojej ocenie absolutnie nie mia³a odpowiednich kwalifikacji zawodowych, tj. wiedzy lub doœwiadczenia zawodowego. Osobiœcie uda³o mi siê doprowadziæ do
zatrudnienia w spó³ce tylko dwóch specjalistów, którzy i tak musieli jeszcze znacz¹co podnieœæ
poziom swojej wiedzy i zyskaæ doœwiadczenie w dziedzinie ochrony danych osobowych, a nadto musieli poznaæ meandry pracy w sektorze prywatnym i to w du¿ej korporacji, bo obaj przyszli
z sektora publicznego. Oni jednak pojawili siê w pracy dopiero w po³owie 2018 r. i zaczêli od
poznawania korporacji. Wszystkie zadania, jakie im przydziela³em by³y poprzedzone moimi
wyjaœnieniami jak je wykonaæ, a i tak musia³em je weryfikowaæ. PóŸniej zatrudniono jeszcze
jedn¹ osobê, która równie¿ nie mia³a potrzebnych kwalifikacji zawodowych.
Projekt by³ realizowany na wielk¹ skalê. Pracowa³em przez kilka miesiêcy dniami i nocami
w dos³ownym tego s³owa znaczeniu, œrednio po kilkanaœcie godzin na dobê, a czêsto nawet bez
przerwy dzieñ–noc–dzieñ. Pracowa³em w siedzibie spó³ki i w domu. Uczestniczy³em w ogromnej liczbie spotkañ ze wspó³pracownikami, z osobami zaanga¿owanymi w realizacje projektu,
z pracownikami innych spó³ek, z przedstawicielami zewnêtrznej firmy, z cz³onkami zarz¹dów
i innych podmiotów prawa. Szkoli³em innych pracowników, nawet z innej spó³ki. W tym czasie
dwukrotnie zas³ab³em, raz w pracy i raz w domu. Krótko po rozpoczêciu pracy przez nowych
pracowników musia³em wzi¹æ urlop wypoczynkowy. Podczas urlopu i na zwolnieniu lekarskim, choæ by³em poza miejscem pracy, nadal wykonywa³em swoje zadania, gdy¿ konieczne
by³o przygotowanie odpowiedniej dokumentacji do wdro¿enia projektu zwi¹zanego z RODO.
Lata pracy w takich warunkach zrobi³y swoje. Z powodu d³ugotrwa³ego przepracowania
w warunkach silnego stresu, stan mojego zdrowia nagle pogorszy³ siê we wrzeœniu 2018 r. Pewnego pamiêtnego dnia pojawi³ siê piek¹cy ból w klatce piersiowej. Pocz¹tkowo myœla³em, ¿e to
dolegliwoœci gastryczne. Kiedy jednak ból powróci³ silniejszy w œrodku nocy, postanowi³em
za¿yæ lek przeciwbólowy i udaæ siê do lekarza. Siêgaj¹c po lek, na kuchenny blat spad³o opakowanie polopiryny. Przypomnia³em sobie pewien artyku³, mówi¹cy o tym, ¿e polopirynê lub
aspirynê powinno siê przyj¹æ w razie podejrzenia zawa³u serca, bo specyfik ten rozrzedza krew.
Przesz³o mi przez myœl, ¿e mo¿e w³aœnie mam zawa³ serca. Uzna³em to za Bo¿e natchnienie.
Przyj¹³em, ¿e lek który spad³ na blat kuchenny i przypomnienie dawno przeczytanego artyku³u
s¹ Jego znakiem. Za¿y³em dwie tabletki leku przeciwbólowego i jedn¹ tabletkê polopiryny.
Nied³ugo potem pojawi³y siê ju¿ wyraŸne objawy zawa³u serca: dusznoœæ, uczucie gor¹ca, ból
lewej rêki promieniuj¹cy a¿ do lewego ramienia i do ¿uchwy oraz ból zêbów. By³em ju¿ pewny,
¿e to zawa³. Wróci³em do kuchni, gdzie by³a ju¿ zaniepokojona ¿ona. Za¿y³em jeszcze dwie
tabletki polopiryny. Potem, zupe³nie nierozs¹dnie, sch³odzi³em siê bior¹c zimny prysznic i
pojecha³em taksówk¹ do szpitala, nie pozwalaj¹c ¿onie wezwaæ karetki.
cd. na str, 6
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W szpitalu istotnie podejrzewano zawa³ serca i przewieziono mnie do innego szpitala, gdzie
by³ oddzia³ kardiologiczny i pracownia hemodynamiczna. Tam wyniki badañ potwierdzi³y, ¿e
przechodzê ostry zawa³ podwsierdziowy. Po kilku godzinach wykonano koronarografiê i angioplastykê naczyñ wieñcowych, czyli w miejscu krytycznego zwê¿enia têtnicy wieñcowej za³o¿ono implant. Przy wypisie ze szpitala powiedziano mi, ¿e tylko dziêki za¿ytym tabletkom polopiryny nie straci³em jeszcze przytomnoœci i zd¹¿y³em dojechaæ do szpitala i dotrwaæ do momentu,
kiedy zosta³a mi udzielona profesjonalna pomoc, nieodzowna w stanach zawa³owych.
Od tamtej pory pozostajê w leczeniu kardiologicznym. W styczniu 2020 roku za³o¿ono mi
drugi implant. Od czasu zawa³u przebywa³em na zwolnieniu, a potem na rehabilitacji. Wielu
specjalistów prowadz¹cych moje leczenie i terapie powiedzia³o mi, ¿e istotn¹ przyczyn¹ zawa³u
serca by³o w³aœnie d³ugotrwa³e przepracowanie w warunkach silnego stresu.
Po kilku miesi¹cach z³o¿y³em do pracodawcy zawiadomienie o wypadku przy pracy, zwi¹zanym z przebytym zawa³em serca, skoro zdaniem wielu specjalistów to warunki pracy znacznie przyczyni³y siê do zaistnienia zawa³u serca. Krótko po tym, ju¿ po up³ywie okresu uprawniaj¹cego formalnie pracodawcê do rozwi¹zania stosunku pracy – pracodawca zwolni³ mnie.
Pracodawca nie wzi¹³ pod uwagê tego, i¿ poœwiêci³em 10 lat swego ¿ycia pracy na rzecz
korporacji, a przez wiêkszoœæ tego okresu wykonywa³em pracê w warunkach niedopuszczalnych. Oczywiœcie najciê¿sze dla mnie by³y ostatnie miesi¹ce pracy. Spó³ka nie zainteresowa³a
siê moim stanem zdrowia, nie wspominaj¹c o potrzebach mojej rodziny.
W tym ca³ym ci¹gu zdarzeñ jest wyraŸnie widoczna rêka Pana Boga. To On za spraw¹
Ducha Œwiêtego poda³ mi lek, który by³ mi potrzebny i natchn¹³ mnie tak, ¿e przypomnia³em
sobie informacje z artyku³u, który kiedyœ czyta³em, dziêki czemu wiedzia³em, jak post¹piæ przynajmniej na pocz¹tku. To Pan Bóg kierowa³ rozumem i rêkoma lekarzy ratuj¹cych moje ¿ycie
w chwili zawa³u serca, jak i w dalszym leczeniu i podczas kolejnych zabiegów.
Ju¿ od lat chcia³em odejœæ z pracy w spó³ce, z uwagi na warunki pracy oznaczaj¹ce faktycznie pracê o charakterze niemal¿e niewolniczym oraz na doœwiadczanie dyskryminacji i mobbingu. Z pracy chcia³em odejœæ tak¿e z uwagi na zadania na poprzednim stanowisku pracy, kiedy
uczestniczy³em w procedurach zwalniania niektórych pracowników. Przez lata chcia³em odejœæ
z pracy, ale na tym siê koñczy³o. Swego rodzaju smycz¹ by³y wynagrodzenie i œwiadczenia
niepieniê¿ne, które chcia³em uzyskiwaæ, aby zapewniæ jak najlepszy byt mojej rodzinie, czyli
¿onie i dzieciom. Bardzo siê myli³em. I skoro sam nie potrafi³em zrezygnowaæ, to Pan Bóg
uczyni³ to za mnie. Tak pokierowa³ moim ¿yciem, ¿e choæ przeszed³em zawa³ i nadal doœwiadczam choroby niedokrwiennej serca, chocia¿ doœwiadczy³em w pracy dyskryminacji i mobbingu, a tak¿e d³ugotrwa³ego przepracowania w warunkach silnego stresu – to jednak sta³em siê
cz³owiekiem wolnym. Teraz wreszcie mogê prawid³owo wype³niaæ w moim w ¿yciu role, które
zosta³y mi powierzone. Pierwsz¹ z nich jest rola Dziecka Bo¿ego, którym jestem, dalej rola
mê¿a i ojca. ¯adnej z tych ról nie mog³em prawid³owo pe³niæ bêd¹c zniewolonym nadmiarem
pracy, a czasem i rodzajem zadañ s³u¿bowych. Zawsze by³em wierz¹cy, ale dopiero kilka lat
przed zawa³em moje relacje z Panem Bogiem zaczê³y ulegaæ istotnej poprawie. Wszystko zaczê³o siê od mojego udzia³u w kursie Alfa, jaki by³ zorganizowany w naszej parafii. Potem Pan
Bóg stopniowo obdarza³ mnie coraz wiêksz¹ ³ask¹ wiary, nadziei i mi³oœci. Nadal doœwiadcza³em i wci¹¿ doœwiadczam ró¿nych trudnoœci ¿yciowych, które dotykaj¹ mnie i moje otoczenie.
Jednak teraz nie tylko wiem, ¿e powinienem i mogê postaraæ siê nawi¹zaæ jeszcze bardziej
pog³êbione relacje z Panem Bogiem, a dziêki temu – byæ lepszym dla drugiego cz³owieka.
Jestem wdziêczny Panu Bogu za wszystko co mnie spotka³o, bo wszystko mia³o swój cel,
choæ nie zawsze widoczny dla mnie i nie zawsze widoczny od razu. Czujê, ¿e dziêki temu, czego
doœwiadczy³em, jestem bli¿ej mojego Ojca Niebieskiego. Zasadniczy cel mojego ¿ycia
ziemskiego upatrujê w d¹¿eniu do zjednoczenia z Panem Bogiem, bo tylko to ma znaczenie.
Krzysztof Kwiecieñ

7

¯ycie parafii

Renowacja Misji Œwiêtych
Od 20 do 24 marca br. w naszej parafii odbywa³y siê rekolekcje wielkopostne, które by³y
zarazem Renowacj¹ Misji Œwiêtych, prze¿ywanych w naszej parafii i Sanktuarium w 2019 r.
Tradycj¹ jest to, ¿e rok po zakoñczeniu Misji Œwiêtych odbywa siê ich renowacja – odnowienie. Niestety, na pocz¹tku zesz³ego roku pojawi³a siê pandemia i koœcio³y zamkniêto.
Dlatego renowacja misji zosta³a przeniesiona na rok bie¿¹cy. Co prawda pandemia nie usta³a,
ale koœcio³y s¹ czêœciowo otwarte, a i czekaæ kolejny rok nie chcieliœmy.
Renowacje Misji Œwiêtych prowadzi³ o. Marcin Klamka CSsR. W swojej pierwszej nauce
wyjaœni³, czym jest renowacja Misji Œwiêtych. To s³owo mo¿e kojarzyæ siê z odnowieniem
jakichœ rzeczy. Tu jednak chodzi o coœ znacznie g³êbszego – o odnowê nasze serca. O. Mariusz chcia³ podczas tych rekolekcji rozpaliæ w naszych sercach iskrê mi³oœci.
Panie przymnó¿ nam wiary – taki by³ pierwszy temat podjêty przez o. Mariusza. Zadawa³
nam proste pytania: czy to, ¿e przynios³em dziecko do chrztu, ¿e chodzê do Koœcio³a i odmawiam pacierz – œwiadczy o tym, ¿e jestem wierz¹cy? i wyjaœnia³ dlaczego to wszystko za ma³o.
Czêsto kieruje nami strach przed Bogiem. Czy w takiej sytuacji potrafiê Mu zaufaæ? Czy
potrafiê w Nim dostrzec Tatusia? Co przewa¿a: czy bardziej bojê siê Boga, czy bardziej go
kocham? Zadaj¹c takie pytania o. Mariusz prowokowa³ pytanie najwa¿niejsze – o mi³oœæ.
Mówi³ o tym, ¿e diabe³ przychodzi do naszego serca niejako z m³otem, aby rozbudziæ w nas
w¹tpliwoœci. Tymczasem kluczem jest to, aby s³uchaæ S³owa Bo¿ego, bo z tego s³uchania
rodzi siê wiara. Wierzyæ w dzisiejszych czasach jest trudno, czy jednak wiara nie jest dziœ
mo¿liwa? – pyta³ o. Mariusz. Bo cz³owiek wierz¹cy to ten, który przylgn¹³ do Jezusa i widzi
œwiat przez Jego pryzmat. W tym ogl¹dzie œwiata Bóg nikogo nigdy nie zostawia. Wystarczy
tylko ka¿dego dnia prosiæ "Panie przymnó¿ mi wiary".
Sumienie to sanktuarium Boga – tak brzmia³ drugi temat. O. Mariusz zaproponowa³
w nim podró¿ do g³êbi naszego serca. Nie trzeba byæ chrzeœcijaninem, by mieæ i s³uchaæ
sumienia. Jednak jako katolicy wierzymy, ¿e to sam Bóg mówi do nas w naszym sumieniu.
Aby dobrze s³uchaæ musimy kochaæ. Gdy brakuje nam doœwiadczenia mi³oœci, to ka¿dy
odruch spowodowany g³osem sumienia bêdzie nape³niony lêkiem. O. Mariusz wspomnia³ tu
o naszych prarodzicach, Adamie i Ewie, którzy uciekli na peryferia raju, gdy dowiedzieli siê
prawdy o sobie. W samej istocie bowiem sumienie pomaga nam zobaczyæ, czy nasze czyny s¹
dobre czy z³e. Warto siê zastanowiæ, kiedy nabraliœmy œwiadomoœci rozró¿niania dobra i z³a.
I o tym jeszcze mówi³ o. Mariusz, ¿e ka¿dy nasz grzech da siê sprowadziæ do zdrady mi³oœci
i ¿e doœwiadczenie mi³oœci sprawia, ¿e staramy siê nawracaæ. Natomiast sumienie b³êdnie
ukszta³towane powoduje, ¿e w ¿yciu po prostu b³¹dzimy. Szczególn¹ trudnoœci¹ s¹ grzechy
na³ogowe. Wa¿ne jest wtedy znalezienie odpowiedniego spowiednika. Jednak zawsze
powinniœmy pamiêtaæ, ¿e kluczem nawrócenia jest Mi³osierdzie Boga, bo On zawsze pragnie
nam przebaczaæ. S³uchanie sumienia usuwa nasz lêk: co rano ³atwiej nam spojrzeæ w lustro
i bez lêku patrzeæ innym w oczy. To jest kwestia wolnoœci, któr¹ sumienie zawsze przynosi
i któr¹ kreuje Bóg: wolnoœæ z Nim , w Nim i przez Niego.
Wierzê w œwiêtych obcowanie – ten kolejny temat mo¿na uwa¿aæ za szczególnie trudny.
Nawi¹zuje on bowiem do œmierci, o której myœlimy niechêtnie. Uwaga ta dotyczy najbardziej
ludzi m³odych. Coraz czêœciej nie s¹ oni w stanie towarzyszyæ osobom nawet bardzo bliskim
w ich odchodzeniu. Dzisiaj dzieci nie s¹ obecne na pogrzebach. Zdarza siê, ¿e w przekonaniu
o poprawnoœci takiego zachowania, zdarza siê nam je oszukiwaæ, mówi¹c na przyk³ad, ¿e
babcia wyjecha³a daleko a nie, ¿e umar³a. Tymczasem œmieræ jest czêœci¹ ¿ycia. O. Mariusz
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przypomnia³, ¿e œw. Józef jest czczony jako patron dobrej œmierci. By dobrze przygotowaæ
siê do œmierci powinniœmy o niej myœleæ, a nie wypieraæ j¹ z naszej œwiadomoœci. Powinniœmy prosiæ Boga o dobr¹ œmieræ. Bo przecie¿ i my czekamy na nasze zmartwychwstanie i na
to, ¿e zasi¹dziemy obok Boga w Jego królestwie. Trzeba odkryæ mi³oœæ Boga, ¿eby nie baæ siê
œmierci. Nic z objêæ tej mi³oœci nie jest w stanie nas wyrwaæ.
Gdy czytamy lub s³yszymy o tragicznych wypadkach ludzi m³odych pytamy, czy byli gotowi na spotkanie z Bogiem. W kontekœcie rodziców, którzy nigdy nie s¹ gotowi na to, by
pochowaæ swoje dziecko, takie pytanie prowokuje, aby zmieniæ sposób myœlenia o œmierci.
Dlatego od samego pocz¹tku, gdy dziecko zostaje powierzone rodzicom trzeba wykorzystywaæ œrodki, jakie w Koœciele porz¹dkuj¹ nasze ¿yciu w kontekœcie œmierci. Nie ma wspanialszego daru ni¿ przyjêcie Komunii Œwiêtej. Uczestnictwo w Eucharystia jest jakby dobrym
siewem ku wiecznoœci. A najwa¿niejsze jest to, by nieustannie trwaæ w przyjaŸni z Bogiem.
Mi³ujcie siê wzajemnie, bo mi³oœæ jest z Boga to ostatni temat renowacji Misji Œwiêtych.
Jak mówi³ o. Mariusz – mi³oœæ przez Ducha Œwiêtego jest rozlana w naszych sercach.
Nadzieja chrzeœcijañska jest czymœ wiêcej ni¿ nadzieja na lepsze jutro. Kiedyœ nie bêdzie
nam potrzebna ani wiara, ani nadzieja. Zostanie tylko mi³oœæ, która jest od Boga i ca³y czas
trwa. Strachem napawa nas myœl, ¿e mo¿emy straciæ mi³oœæ. Tymczasem jeœli ktoœ mówi: "Ju¿
ciê nie kocham", to znaczy, ¿e ta osoba nie kocha³a nigdy. Brak mi³oœci najbardziej niszczy
cz³owieka. Ulubion¹ antykatechez¹ diab³a s¹ podpowiedzi: "Nikt ciê nie kocha. Nie jesteœ
wart kochania". Wiele osób ¿yje w przekonaniu, ¿e tak w³aœnie jest. A przecie¿ mi³oœæ jest
istot¹ cz³owieczeñstwa. Bywa np. tak, ¿e dzieci s¹ niegrzeczne, a mimo to rodzice rzuciliby
siê za nie w ogieñ. To w³aœnie œwiadczy o ich mi³oœci, która nie ma ceny, nie jest za coœ.
Zdolnoœæ mi³owania jest naszym najwiêkszym skarbem. Mi³oœæ jest cudowna, ale wymaga
ogromnego wysi³ku, równie¿ w aspekcie zaakceptowania samego siebie. Powinniœmy
przychodziæ do "szko³y mi³oœci", jak¹ jest Eucharystia. Bo sam Bóg wystarczy i tylko On jest
Mi³oœci¹ najprawdzisz¹.
Dziêkujemy o. Marcinowi Klamce za wspólne prze¿ycie rekolekcji. Bóg zap³aæ!
Daria Owieœna

Moja praktyka diakoñska
Moje praktyki diakoñskie rozpocz¹³em 13 lutego 2021 r.
Ju¿ na samym pocz¹tku zosta³em bardzo serdecznie i ¿yczliwie przyjêty zarówno przez
wspó³braci jak i parafian. Towarzyszy³o mi to przez ca³y pobyt w Gliwicach.
Praktyki polega³y na poznaniu jak wygl¹da praca duszpasterska. Mog³em jej doœwiadczyæ
poprzez pos³ugê w sanktuarium, kancelarii, g³oszenie S³owa Bo¿ego podczas Gorzkich ¯ali,
Nieustannych Nowenn czy w Niedziele Mi³osierdzia, prowadzenie pogrzebów, udzielenie
sakramentu chrztu œw. oraz pomoc w prowadzeniu grup dzia³aj¹cych przy parafii. Wa¿ne by³o
równie¿ codzienne ¿ycie we wspólnocie braterskiej.
Jestem bardzo wdziêczny Bogu za czas praktyk i za miejsce, do którego zosta³em pos³any.
Dziêkujê bardzo wspó³braciom z domu gliwickiego za wprowadzanie mnie w arkana
duszpasterstwa, za ich wyrozumia³oœæ, troskê, dobre s³owo i ka¿d¹ radê. Dziêkuje nie mniej
mocno parafianom za ich ogromn¹ ¿yczliwoœæ, uœmiech, otwartoœæ, wiele piêknych i dobrych
s³ów, które us³ysza³em.
Zabieram wszystkich w modlitwie przed obrazem Matki Bo¿ej Tuchowskiej.
Dk. Aleksander Æwik
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Œwiêto Mi³osierdzia Bo¿ego
Œwiêto Mi³osierdzia Bo¿ego obchodzone jest w pierwsz¹
niedzielê po Wielkanocy, czyli II Niedzielê Wielkanocn¹,
nazwan¹ w³aœnie dlatego Niedziel¹ Mi³osierdzia Bo¿ego.
W tym roku œwiêto to przypada³o 11 kwietnia. Tydzieñ
rozpoczynaj¹cy siê Niedziel¹ Mi³osierdzia Bo¿ego
nazywany jest Tygodniem Mi³osierdzia.
Pan Jezus da³ grzesznikom œwiêto Mi³osierdzia Bo¿ego,
jako ostatni¹ deskê ratunku. Inspiracj¹ dla ustanowienia tego
œwiêta by³o pragnienie Jezusa, które przekaza³a œw. siostra
Faustyna. Pan Jezus powiedzia³ do niej: Pragnê, a¿eby pierwsza niedziela po Wielkanocy
by³a œwiêtem Mi³osierdzia (Dz 299). Pragnê, aby œwiêto Mi³osierdzia, by³o ucieczk¹ i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte s¹ wnêtrznoœci mi³osierdzia Mego, wylewam ca³e morze ³ask na dusze, które siê zbli¿¹ do Ÿród³a mi³osierdzia Mojego. Która dusza przyst¹pi do spowiedzi i Komunii œwiêtej, dost¹pi zupe³nego
odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte s¹ wszystkie upusty Bo¿e, przez które p³yn¹ ³aski (Dz
699).

Krótko przypomnijmy historiê tego œwiêta. Wpisa³ je do kalendarza liturgicznego najpierw
Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985 r.), a potem niektórzy biskupi
polscy w swoich diecezjach. Na proœbê Episkopatu Polski Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II w 1995
roku wprowadzi³ to œwiêto dla wszystkich diecezji w Polsce. Nastêpnie, w dniu kanonizacji
siostry Faustyny, 30 kwietnia 2000 roku Papie¿ og³osi³ to œwiêto dla ca³ego Koœcio³a.
W dniu œwiêta Mi³osierdzia Bo¿ego, w naszej Parafii, o godz. 15:00, czyli w godzinie
mi³osierdzia modlono siê Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego.
Pamiêtajmy, ¿e Mi³osierdzie Bo¿e jest nieskoñczone i prosiæ o nie powinniœmy ka¿dego
dnia, nie tylko w Niedzielê Mi³osierdzia Bo¿ego i nie tylko – choæ przede wszystkim – modl¹c
Krzysztof Kwiecieñ

Dziêkujemy
diakonowi Aleksandrowi Æwikowi
Jak co roku równie¿ w roku bie¿¹cym, w okresie Wielkiego Postu odbywa³ w naszej parafii
praktykê diakon, tym razem by³ nim diakon Aleksander Æwik. Przez trzy miesi¹ce mogliœmy
razem prze¿ywaæ szczególny czas postu, m.in. podczas prowadzonych przez diakona
Aleksandra nabo¿eñstwa Gorzkich ¯ali, przygotowuj¹c siê do Œwi¹t Zmartwychwstania
Pañskiego, a potem œwiête Triduum i wreszcie czas wielkanocny. Spotykaliœmy siê na
Eucharystii i naszych sanktuaryjnych nabo¿eñstwach. Mogliœmy te¿ s³uchaæ kazañ diakona
Aleksandra, bo przecie¿ ju¿ wkrótce przyjmie on w Tuchowie œwiêcenia kap³añskie.
Wszyscy, którzy bli¿ej poznali diakona Aleksandra byli pod wra¿eniem jego otwartoœci,
ciep³a, zaanga¿owania i pokoju, który mo¿na by³o odczuæ przy ka¿dej rozmowie.
Dziêkujemy diakonowi Aleksandrowi za czas wspólnie spêdzony w naszej parafialnej
wspólnocie i ¿yczymy piêknej drogi redemptorystowskiego powo³ania. Niech Duch Œwiêty
prowadzi diakona, a wkrótce ojca Zgromadzenia Najœwiêtszego Odkupiciela, a Matka Bo¿a
nieustannie pomaga.
Zbigniew Ogonowski
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Piatek w sanktuarium
Pi¹tek, 30 kwietnia 2021
Droga Œwiat³a: Œwiat³o Jana i Piotra biegn¹cych do grobu
Jan przybieg³ pierwszy, spojrza³ do grobu, ale do wnêtrza nie wszed³. Ust¹pi³ pierwszeñstwa
Piotrowi. Piotr zobaczy³ wiêcej i ze szczegó³ami.
Kolejna zapowiedŸ prymatu Piotra nierzadko w historii Koœcio³a kwestionowanego.
***
G³êbia S³owa po³udniowej Eucharystii: Dz 13, 26-33; Ps 2; J 14, 1-6
W domu Ojca mego jest mieszkañ wiele. Gdyby tak nie by³o, to bym wam powiedzia³. (J 14,2)
To dotyczy nie tylko mieszkañ w domu Ojca. Ka¿dego innego artyku³u wiary te¿. Gdyby nie
by³ prawdziwy, to Jezus by nam powiedzia³. Nie ma pewniejszego argumentu!
***
15.00 Godzina Mi³osierdzia
Jezus do siostry Faustyny: W ka¿dym dniu [nowenny do Mi³osierdzia Bo¿ego] przyprowadzisz do Serca Mego odmienn¹ grupê dusz i zanurzysz je w tym morzu mi³osierdzia Mojego.
A Ja te wszystkie dusze wprowadzê w dom Ojca Mojego. (Œw. Faustyna Dzienniczek 1209)
***
Okazja do sakramentu pokuty i pojednania
(Wed³ug ustalonego porz¹dku z uwzglêdnieniem ograniczeñ sanitarnych.)
Cz³owiek – ka¿dy cz³owiek – jest tym synem marnotrawnym: ow³adniêty pokus¹ odejœcia od
Ojca, by ¿yæ niezale¿nie; ulegaj¹cy pokusie; zawiedziony ow¹ pustk¹, która zafascynowa³a
go jak mira¿; samotny, znies³awiony, wykorzystany, gdy próbuje zbudowaæ œwiat tylko dla
siebie; w g³êbi swej nêdzy udrêczony pragnieniem powrotu do jednoœci z Ojcem.
(Adh. J P II Reconciliatio et paenitentia, 5)

________________________________
Pi¹tek, 7 maja 2021
Droga Œwiat³a: Œwiat³o sto³u w Emaus
Dwaj uczniowie w drodze z Jerozolimy do Emaus s³uchali katechezy z pa³aj¹cym sercem. Ale
dopiero wspólny stó³ i ³amany chleb sprawi³, ¿e Jezusa rozpoznali.
***
12.00 G³êbia S³owa po³udniowej Eucharystii: Dz 15, 22-31; Ps 57; J 15, 12-17
Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: „To jest moje przykazanie, abyœcie siê wzajemnie
mi³owali, tak jak Ja was umi³owa³em.” (J 15,12)
Czy jesteœmy w stanie mi³owaæ siê wzajemnie tak, jak Jezus nas? Naszym obowi¹zkiem
(i przywilejem!) jest podejmowaæ permanentnie tak¹ próbê. On nas wesprze.
***
15.00 Godzina Mi³osierdzia
Œwiadomoœæ, ¿e jesteœmy zwykle wzajemnie wobec siebie d³u¿nikami, idzie w parze z wezwaniem do tej braterskiej solidarnoœci, której œw. Pawe³ da³ wyraz w zwiêz³ym wezwaniu:
„Jeden drugiego brzemiona noœcie” (Ga 6, 2).
(Encyklika Jana Paw³a II Dives in misericordia 14)

***
Okazja do sakramentu pokuty i pojednania
(Wed³ug ustalonego porz¹dku z uwzglêdnieniem ograniczeñ sanitarnych.)
Dziêki Ci Panie za spowiedŸ œwiêt¹,
Za to Ÿród³o wielkiego mi³osierdzia, które jest niewyczerpane. (Œw. Faustyna Dzienniczek 1286)
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Pi¹tek, 14 maja 2021
Droga Œwiat³a: Œwiat³o Tomasza
Tomasz mia³ najwiêcej w¹tpliwoœci. Sta³ siê przys³owiowym niedowiarkiem. Oœwietlony,
poruszony i onieœmielony propozycj¹ naruszenia ran wreszcie uwierzy³.
***
12.00 G³êbia S³owa po³udniowej Eucharystii: Dz 1,15-17. 20-26; Ps 113; J 15,9-17
Nie wyœcie Mnie wybrali, ale Ja was wybra³em i przeznaczy³em was na to, abyœcie szli i owoc
przynosili. (J 15,16)
S³owa skierowane nie tylko do aposto³ów, do ka¿dego z nas - ochrzczonych. Czujmy siê
wybrani.
***
15.00 Godzina Mi³osierdzia
Jezus do siostry Faustyny: Córko Moja, b¹dŸ spokojna, czyñ co ci ka¿ê. Myœl twoja jest
z³¹czona z myœl¹ Moj¹, wiêc pisz co ci na myœl przyjdzie. Jesteœ sekretark¹ Mojego
Mi³osierdzia; wybra³em ciê na ten urz¹d w tym i przysz³ym ¿yciu. (Œw. Faustyna Dzienniczek 1605)
***
Okazja do sakramentu pokuty i pojednania
(Wed³ug ustalonego porz¹dku z uwzglêdnieniem ograniczeñ sanitarnych.)
Nawrócenie do Boga jest zawsze owocem „odnalezienia” tego Ojca, który bogaty jest w
mi³osierdzie. (Encyklika Jana Paw³a II Dives in misericordia 12)
________________________________
Pi¹tek, 21 maja 2021
Droga Œwiat³a: Œwiat³o jêzyków ognia w Wieczerniku
Œwiat³o jêzyków jakby ognia, które wtedy otrzymali uczniowie wskazywa³o im drogê pójœcia
na ca³y œwiat.
***
12.00 G³êbia S³owa po³udniowej Eucharystii: Dz 25, 13-21; Ps 103; J 21, 15-19
[Jezus] rzek³ do niego [do Piotra]: „PójdŸ za Mn¹!” (J 21,19)
Czy mo¿na sobie wyobraziæ lepszego przewodnika, za którym warto pójœæ?
***
15.00 Godzina Mi³osierdzia
Objawiona przez Chrystusa tajemnica Boga, który jest „Ojcem mi³osierdzia”, staje siê w kontekœcie zagro¿eñ cz³owieka w naszej epoce, jakby szczególnym wezwaniem skierowanym do
Koœcio³a. W niniejszej Encyklice [Dives in Misericordia] pragnê pójœæ za tym wezwaniem.
(Encyklika Jana Paw³a II Dives in misericordia 2)

***
Okazja do sakramentu pokuty i pojednania
(Wed³ug ustalonego porz¹dku z uwzglêdnieniem ograniczeñ sanitarnych.)

Dziœ znowu¿ pouczy³ mnie Pan, jak mam przystêpowaæ do Sakramentu Pokuty: Córko Moja,
jak siê przygotowujesz w Mojej obecnoœci, tak siê i spowiadasz przede Mn¹; kap³anem siê
tylko zas³aniam. Nigdy nie rozbieraj, jaki jest ten kap³an, którym siê zas³oni³em, i tak siê
ods³aniaj w spowiedzi, jako przede Mn¹, a duszê twoj¹ nape³niê œwiat³em Moim.
(Œw. Faustyna Dzienniczek 1725)
Piotr Gawor
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Triduum – Moc
Zmartwychwstania

Nie ma piêkniejszych dni w roku od tych, które tworz¹ Triduum Paschalne. Moc i g³êbiê
najwa¿niejszych godzin z ¿ycia Jezusa mo¿na doœwiadczyæ dziêki niepowtarzalnej liturgii.
W tym roku podobnie jak w ubieg³ym, pandemia utrudni³a nam pe³ne prze¿ywanie tych
Trzech Œwiêtych Dni. Mimo tych trudnoœci w naszym uczestnictwie w wielkanocnych
liturgiach, nic nie zmieni³o faktu, ¿e Chrystus prawdziwie zmartwychwsta³.
Zmartwychwstanie Jezusa ma znaczenie uniwersalne, gdy¿ pokona³ On w nim œmieræ,
najwiêkszego wroga ¿ycia, a ka¿dy cz³owiek zosta³ powo³any do ¿ycia i chce ¿yæ. W zmartwychwstaniu pojedna³ On ziemiê z Niebem i Niebo z ziemi¹. Pokona³ istniej¹c¹ przepaœæ
miêdzy tymi rzeczywistoœciami, czego nikt inny nie móg³ dokonaæ. Tylko On, jako Wcielony
Syn Bo¿y, który odda³ swoje ¿ycie w ofierze za nas, móg³ dokonaæ takiego dzie³a, gdy¿ w rezurekcji wstêpuje do Nieba, otwiera niejako jego wrota. Jezus otwiera nam ludziom rzeczywistoœæ nieba.
Bardzo wa¿n¹ konsekwencj¹ Zmartwychwstania jest uzasadniona wiara w powszechne
zmartwychwstanie i udzia³ w ¿yciu wiecznym. W œwietle Zmartwychwstania niejako rodzi
siê nowe spojrzenie na cz³owieka, którego mo¿na nazwaæ cz³owiekiem powo³anym do Zmartwychwstania.
W przyzywanym przez nas czasie pandemii wiara w Zmartwychwstanie Jezusa, niesie
ogromn¹ Nadziejê, ¿e po Wielkim Pi¹tku przychodzi Niedziela Zmartwychwstania. Niesie
Wiarê, ¿e prze¿ywany trudny czas ma sens w Bo¿ej planie Zbawienia, którego dziœ mo¿e
jeszcze w pe³ni nie rozumiemy. W koñcu Zmartwychwstanie Jezusa niesie Mi³oœæ, która
pokona³a œmieræ, Mi³oœæ daj¹c¹ ¿ycie wieczne.
o. Stanis³aw Madejczyk
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Zgromadzeni na Œwiêtej Wieczerzy (6)

Kim jesteœmy?
Przys³owiowy chochlik drukarski sprawi³, ¿e
ostatnie zdanie poprzedniego odcinka cyklu (BK
nr 250) zosta³o wydrukowane bez ostatniego
s³owa:
Tak patrz¹c na ka¿d¹ nasz¹ Eucharystiê
doceniamy jej wielkoœæ i wielkoœæ daru, którego
jesteœmy...
No w³aœnie, kim jesteœmy w stosunku do daru,
jakim jest dla nas Eucharystia? Obserwatorami?
Œwiadkami? Uczestnikami? D³u¿nikami? Obecnymi, bo tak wypada? Odpowiedzi mog¹ byæ ró¿ne
i ka¿dy powinien sobie dobraæ w³aœciw¹ dla siebie
samego.
Moja propozycja, której zabrak³o w poprzednim numerze, by³a: beneficjentami. Jesteœmy
beneficjentami daru jakim jest Eucharystia. S³owo beneficjent pochodzi od ³aciñskiego s³owa
beneficjum – dobrodziejstwo. Eucharystia, darowana nam w tamten Wielki Czwartek (w dzieñ
przed mêk¹) i sprawowana nieprzerwanie od tego czasu na ca³ym praktycznie œwiecie, jest
dobrodziejstwem. Dobrodziejstwem wielowymiarowym. Dla cia³a, bo dobra jak chleb. Dla
ducha, bo jest spotkaniem z Bogiem który jest Duchem. Dla rozumu, bo jest stale niezg³êbion¹
Tajemnic¹ wiary, zachêcaj¹c¹ do intelektualnego wysi³ku poznawania jej przez S³owo. Dla
uczuæ, bo jest niezwyk³ym wyrazem mi³oœci darowanej nam przez Tego, który jest Mi³oœci¹.
Dla sfery estetycznej, bo osadzona jest w piêknie liturgii.
Stosownie do wielowymiarowoœci dobrodziejstwa, jesteœmy zatem beneficjentami
wielowymiarowymi. Ka¿dy z tych wymiarów wymaga jednak od nas w³aœciwej aktywnoœci.
Nie mo¿na pozostawaæ w odniesieniu do Eucharystii biernym. Eucharystia okupiona zosta³a
mêk¹ Ustanawiaj¹cego, by³a zaskoczeniem dla pierwszych œwiadków, a wczeœniej s³ysz¹cych
jej zapowiedzi. Spotyka³a siê od samego pocz¹tku z brakiem zrozumienia niezwyk³oœci formy
i treœci: chleb – Cia³o, wino – Krew. I ten brak zrozumienia utrzymuje siê do dziœ. Wszystko to
sprawia, ¿e od beneficjentów wymaga siê wysi³ku; wysi³ku wiary i wysi³ku rozumu.
W³aœnie minê³a kolejna Niedziela S³owa Bo¿ego i XIII Tydzieñ Biblijny (18-24 kwietnia),
Dobra okazja do zastanowienia siê, czy podejmujemy stosowny, albo jakikolwiek wysi³ek
pog³êbienia swej wiary i rozumienia Eucharystii w oparciu o S³owo Bo¿e.
Znana jest scena kuszenia Jezusa, w której padaj¹ s³owa: Nie samym chlebem ¿yje cz³owiek,
lecz ka¿dym, s³owem, które pochodzi z ust Bo¿ych (Mt 4,4). Zwróæmy uwagê: KA¯DYM
S£OWEM. Ile znamy S³ów Boga? Ile przeczytaliœmy i przemyœleli? Czy z ka¿dym s³owem
w Piœmie Œwiêtym choæ raz siê spotkaliœmy? Czytamy: Na œwiecie by³o S³owo, i œwiat przez Nie
powsta³, ale œwiat Go nie pozna³. Przysz³o do swojej w³asnoœci, a swoi Go nie przyjêli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjêli, da³o moc, aby siê stali dzieæmi Bo¿ymi, tym, którzy
wierz¹ w imiê Jego (J 1,10-12). Nie wmawiajmy sobie (i innym), ¿e nie nadajemy siê do
studiowania S³owa Bo¿ego, ¿e to nas przerasta, bo w ka¿dym, kto poznaj¹c przyjmuje S³owo
Bo¿e, to S³owo staje siê cia³em i mieszka w nim daj¹c moc stania siê dzieckiem Bo¿ym (J 1,14).
Nie pozbawiajmy siê tej szansy. Przez S³owo Bo¿e do Eucharystii i przez Eucharystiê do S³owa
Bo¿ego.
Piotr Gawor
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Maj - miesiàc Maryi

Zbi¿a siê miesi¹c maj
„Ju¿ siê zbli¿y³ miesi¹c maj, ju¿ rozkwita ziemski kraj, dziœ
swej Matce i swej Pani ka¿dy czeœæ i chwa³ê daj! Ptaszêta
siê raduj¹, ³¹ki, pola i gaje, wszystko Jej czeœæ oddaje, bo co
tylko jest na ziemi, Jej opieki doznaje!” – œpiewamy w piêknej pieœni ku czci naszej i Bo¿ej Matki i Królowej.
Ju¿ nied³ugo bêdziemy oddawali szczególn¹ czeœæ Matce Bo¿ej nie tylko w czasie Nowenn do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy, ale te¿ w czasie nabo¿eñstw majowych.
A piêkne pieœni majowe tak bardzo zbli¿aj¹ nas do naszej
kochanej Matki Bo¿ej!
To Maryja poczê³a pod sercem Boga Cz³owieka, porodzi³a Go i da³a œwiatu w Betlejem, wychowa³a Go wraz
z Józefem. Ona te¿ razem z Nim wspó³odkupi³a œwiat na
Golgocie.
Matka Bo¿a jest nasz¹ Wspomo¿ycielk¹, Orêdowniczk¹, Mi³osierdziem i Ucieczk¹. Wstawia siê za swoimi czcicielami, ratuje zb³¹kanych, jest przybytkiem, ark¹ dobroci i ³aski. We
wszystkich trwogach, niebezpieczeñstwach i pokusach ucieka siê do Niej ca³y Koœció³ œwiêty,
narody i poszczególni ludzie. Jak piêknie wyra¿a to odmawiana szczególnie w maju Litania do
Najœwiêtszej Maryi Panny, zwana te¿ Litani¹ Loretañsk¹!
Niejeden z nas, jak w przytoczonym poni¿ej wierszu, rozmawia z Matk¹ Bo¿¹:
„Nie ma nikogo, Matuœ,/ zosta³aœ sama./ A tyle by³o ludzi/ przed Twoim obrazem./ Dobrze,
¿e mogê z Tob¹ porozmawiaæ / mo¿e mi siê uda powiedzieæ Ci/ wszystko tym razem…/
Odp³ywam w myœlach,/ gdy szepczê paciorki,/ gdzieœ w nieznane/ Twoje, Matuœ, strony/ i proszê o opiekê Twoj¹/ nad dzieæmi, wnukami/ i wplatam te¿ w modlitwê/ wszystkich bliskich
moich/ i wszystkich znajomych./ I tych, którzy ani za dnia/ani w nocy nie dawali spokoju…/
Bardzo proszê, wybacz nam,/ ¿e nie zawsze s³uchamy,/ co nam Twój Syn mówi/ i ka¿dy z nas
chce iœæ do nieba/ swoj¹ w³asn¹ drog¹./ Przez chwilê nie by³o nikogo,/ zosta³aœ sama -/ tylko
tyle, Matuœ,/ przez tê chwilê,/ opowiedzieæ Ci zd¹¿y³am …” („Tylko tyle” Zofia Roj Mrozicka).
Okazuj¹c Matce Bo¿ej czeœæ przez ca³e ¿ycie, mo¿emy zapewniæ sobie szczêœliw¹ œmieræ
i zbawienie duszy. Wpajajmy dzieciom i wnukom dzieciêce zaufanie do Matki Bo¿ej, aby
wyposa¿yæ je w moc na bój ¿ycia i daæ tarczê obronn¹ w walce ze z³em i zw¹tpieniem.
Odmawiajmy ku Jej czci codziennie Anio³ Pañski, przystêpujmy w Jej œwiêta do Sakramentów
œw. i pielgrzymujmy do Jej cudownych miejsc. Nie rozstawajmy siê z ró¿añcem, bo Matka
Bo¿a tak bardzo prosi³a: „Odmawiajcie ró¿aniec!” „Gdy dzieñ siê budzi, za ró¿aniec chwytam./
Zdrowaœ Maryjo – z Najœwiêtsz¹ Panienk¹ siê witam./ Zdrowaœ Maryjo – za dobr¹ noc Ci
dziêkujê./ Zdrowaœ Maryjo – Twojej pomocy dziœ oczekujê./ Zdrowaœ Maryjo – wstawiaj siê do
Boga za chorymi/Zdrowaœ Maryjo – i za cierpi¹cym./ Zdrowaœ Maryjo - i za konaj¹cymi./
Zdrowaœ Maryjo – i za duszami w czyœæcu pokutuj¹cymi./…Dzieñ siê ju¿ koñczy, do snu siê
uk³adam./Mój ró¿aniec pod poduszkê wk³adam, /by jutro z samego rana/ z ró¿añcem w rêku
Ciê przywitaæ,/Mateczko kochana./(„Mój Ró¿aniec” Marianna Jaczewska – fragment)
Dlatego w tym piêknym miesi¹cu, poœwiêconym Maryi, zachêcajmy siê nawzajem do
w³¹czenia siê do ¯ywego Ró¿añca, zapisuj¹c siê na furcie klasztornej, podaj¹c imiê i nazwisko
oraz numer kontaktowy telefonu. Starajmy siê równie¿ codziennie uczestniczyæ w Nabo¿eñstwach Majowych.
Michaela Kompa³a

w czasie epidemii
·
Transmisja Mszy œw. przez Internet

www.krzyz-gliwice.pl: w niedzielê o godz.
9:30. Transmisja Nowenny do MBNP we
wtorek o godz. 18:00 przez TVIMPERIUM
„Aby ocaleli, których mi³ujesz, wspomó¿
oraz Internet www.krzyz-gliwice.pl
nas Tw¹ prawic¹ i wys³uchaj!” (Ps 108,7) ·
Obowi¹zuje limit uczestników w
nabo¿eñstwach. W naszym koœciele
Adolfina Stasiurka
w
nabo¿eñstwach mo¿e uczestniczyæ 50 osób.
Ma³gorzata Kieszniewska
Pamiêtajmy
o zachowaniu bezpiecznej
Jan Bodnar
odleg³oœci i zas³anianiu ust i nosa.
Miros³aw Piechocki
·
SpowiedŸ odbywa siê w Kaplicy Adoracji:
Mateusz Rajkowski
w tygodniu w czasie ka¿dej Mszy œw.,
Iwona Kutyk
a w niedzielê 15 min. przed Msz¹ œw.
Lucjan Jaœkowski
·
W maju nabo¿eñstwo majowe w dni
Andrzej Druks
powszednie (z wyj¹tkiem wtorku) o godz.
Leonard Wojsznis
18:00, a w niedzielê o godz. 17:30.
Andrzej Szczepaniak
·
Pi¹tek Mi³osierdzia: Adoracja od 6:00 do
Bogus³aw Konopka
19:00. Msza œw. o 12:00, Koronka do Bo¿ego
Henryk Rakowski
Mi³osierdzia o 15:00. SpowiedŸ z racji
Feliks S³odkiewicz
pandemii tylko w czasie Mszy œw.
Zdzis³aw Mikulski
·
Kancelaria parafialna czynna: we wtorek
i czwartek od 10:00 do 11:00 i 16:00 do 17:00.
Milano Horb
El¿bieta Majdanik
·
Biuro Radia Maryja – nieczynne.
Monika Kocel
·
Caritas – wtorek 16:00 do 17:00.
Franciszka Chimiak-Fischer
·
Poradnia ¯ycia Rodzinnego – nieczynna.
Ligia Orze³
·
Porady Prawne – nieczynne.

Katarzyna Gawlik
Jan Furmankiewicz

„Alleluja. Chwalcie imiê Pañskie,
chwalcie, s³udzy Pañscy ” (Ps 135,1)

Alicja Czaja

Kontakt:

tel. 32 231 44 70

bk.cssr@gmail.com

Msze swiete
Dni powszednie:
6:00, 7:00, 8:00, 9:00 i 18:30
Niedziele:
6:30, 8:00, 9:30,11:00 (dla dzieci)
12:30, 16:00, 18:00,
19:30 (dla m³odzie¿y)

o. Stanis³aw Madejczyk
o. Maksym £abkow
Jadwiga Dr¹gowska
Przemys³aw Dr¹gowski
Aleksandra Gawor
Piotr Gawor

Michaela Kompa³a
Krzysztof Kwiecieñ
Gabriela Ogonowska
Zbigniew Ogonowski
Daria Owieœna

