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UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA 1.VI.2014 r
Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana
Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie
wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego. Mt 28, 16 – 20
Niebo Chrystusa nie jest miejscem, które można by zobaczyć, i to
ani przez teleskop, ani siłą fantazji. Czym więc jest? Być może w jakimś sensie mogą pozwolić nam je odczuć wczesnochrześcijańscy malarze. Z pewnością nie wyobrażali sobie
oni jakiegoś ,,nieba w górze" tak prymitywnie, jak im to często przypisujemy. Nie malowali go w kolorze niebieskim, ale złotym, i obierali za tło, na którym przedstawiali ludzi,
za grunt dźwigający ludzi i aniołów. Niebo jako tło ludzi i świata. Wniebowstąpienie
Chrystusa oznacza, że stał się On dźwigającym gruntem naszego istnienia. Pozostaje
więc wierny ziemi.
bp Franz Kamphaus (fragm.)

Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i
powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego!
J 20, 19 – 23

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 8.VI. 2014 r.
Wyobraźmy sobie scenę z dzisiejszej Ewangelii: Jezus tchnął na uczniów. W Dziejach Apostolskich mówi się o szumie z nieba, jakby uderzeniu gwałtownego wichru, który napełnił cały dom i w którym
na zebranych w nim uczniów zstępuje Duch Święty. W dzisiejszej
Ewangelii mówi się – istotnie mniej
spektakularnie - o tchnieniu Jezusa. Czynność ta może jednak fascynować. Jest łagodna, delikatna, cicha. Przypomina matkę, która,
gdy jej dziecko się skaleczy, delikatnie czyści zranione miejsce albo
dmucha na nie i łagodnie pociesza: ,,Wszystko będzie dobrze!"
Tchnienie ma uzdrawiające działanie. Jezus swoim uczniom również tchnieniem przekazuje zadanie uzdrawiania ludzi. Mają ich
uzdrawiać, odpuszczając im
grzechy. Z tą władzą udzieloną
tchnieniem łączy się życzenie
pokoju. Żyć bowiem w grzechu znaczy przecież żyć w niepokoju - ze
sobą, z bliźnimi, z Bogiem. Mogę
żyć w pokoju, gdy moja dusza doświadcza uzdrawiającej mocy przebaczenia, zostaje obdarowana miłością. Zielone Święta są dla nas zaproszeniem, byśmy pozwolili Jezusowi
tchnąć na nasze zranione dusze Ducha Świętego, by mógł nas uleczyć.

Któż to może zrozumieć - Trójca Święta?
Biblia nie mówi o niej. Mówi dużo o Ojcu,
o Synu i o Duchu Świętym, ale nigdy
jednym tchem. Wszyscy są żyjący, ale
jak nawzajem należą do siebie, o tym
Biblia nie informuje. Czy wszyscy są
jednym i tym samym Bogiem? Albo
jest jakaś ich kolejność czy jakiś porządek ważności, rangi? Biblia nie udziela
żadnej odpowiedzi na te pytania. O uro-

czystości Boga Trójjedynego również nie
wspomina. Te ważne pytania musiały jednak zostać rozstrzygnięte, gdy Kościół się rozrósł i stał się wielki w
świecie. Inni pytali, co wspólnego z
sobą mają Bóg, Jezus i Duch Święty? A zatem Kościół ok. 300 roku
po Ch. postanowił: wszyscy Trzej
są równi jak fałdy jednej szaty. Jest ich
Trzech - a tych Trzech jest Jednym. Jak to

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ 15.VI. 2014 r.
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możliwe? Zrozumienie tego nie jest tak co wielkie. Mianowicie: jak powinienem
ważne. Znacznie jest ważniejsze, by z po- żyć w obliczu Trójjedynego Boga? W powodu drobiazgów nie stracić z oczu tego, szukiwaniu odpowiedzi na to pytanie poTak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto
w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. J 3, 16 – 18
Co
mówię
wam w ciemności,
powtarzajcie
na
świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.
Mt 10, 26 – 33

XII NIEDZIELA ZWYKŁA 22.VI.2014 r.

Odwaga, otwartość, spokój, samoświadomość - to idee, które przychodzą mi na myśl, gdy czytam słowa Jezusa przeznaczone na dzisiejszą niedzielę. Jezus domaga się od swoich uczniów, żeby z odwagą głosili Jego naukę, i to niezależnie od konsekwencji. Z całą
otwartością powinni - a tym samym również my - mówić o Dobrej
Nowinie, nie tylko w małych, prywatnych kręgach, nie tylko we własnym domu, nie tylko w tajemnicy. Jezus zaleca zachowanie spokoju.
Cóż może się wydarzyć? Ostatecznie On sam stoi przy boku każdego
swego ucznia, także przy każdym z nas. On sam nas umacnia. Naturalnie, jawne wyznawanie swojej wiary może mieć negatywne konsekwencje. Niektórzy mogą się obawiać, że zostaną wyśmiani. Inni mogą lękać się o własne życie. Ale Jezus powiada, że możemy wytrwać,
jeśli tylko będziemy świadomi tego, kim jesteśmy, i jeśli nie zagubimy poczucia własnej
wartości. A mamy szczególną wartość przed Bogiem, godność, której nikt nie może nam
odebrać, nawet możni tego świata. Odwaga, otwartość, spokój, samoświadomość - to postawy dobrej nowiny, która przewija się jak złota nić przez Stary i Nowy Testament. A sił
do bycia chrześcijaninem powinny nam dodawać co dnia słowa naszego Pana, powtórzone w dzisiejszym krótkim czytaniu aż trzykrotnie: ,,Nie bójcie się!".

UROCZYSTOŚĆ ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA 29.VI.2014 r.
Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół
mój, a bramy piekielne go nie przemogą.
Mt 16, 13 – 19.

Bez happy endu? Akcja, road movie, dramat, biografia, bez ograniczeń wiekowych. Sce-

nariusz: Łukasz ewangelista / Paweł Apostoł. Izrael około 40 r.: Szaweł dorasta w środowisku dwujęzycznym. Wcześnie wyuczył się sztuki wyrobu namiotów i rymarstwa. Jest
materialnie niezależny. Młody Szaweł, przekonany Żyd, wypowiedział judeochrześcijanom zdecydowaną wojnę. Kamienujący Szczepana u jego stóp złożyli swe szaty. Prześladował uczniów Jezusa, dopóki nie spotkał Jego samego. Spotkanie to zupełnie zmieniło
życie Szawła. Stał się
jednym
z
najgorliws z y c h
uczniów
Jezusa.
Przybrał
nowe imię
„Paweł".
Wspaniałe
opisy kraju
i ludzi towarzyszą podróżom misyjnym Pawła przez Azję Mniejszą. W końcu padł ofiarą
prześladowania chrześcijan. Został uwięziony, przewieziony do Rzymu, gdzie umarł
śmiercią męczeńską przez ścięcie. Jednak jego listy zachowują o nim żywe wspomnienie
we wspólnotach chrześcijańskich...
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Maj w naszej parafii
CHRZTY:

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:

Nikola Małgorzata Dolej
Zofia Maria Kisiel
Aleksandra Koszewska
Jagoda Agnieszka Piechocińska
Julia Emilia Rola
Dominik Jakub Wawoczny

Kamil Gil i Monika Dudzik
Robert Wąsik i Dorota Mielko
Lech Wawryka i Agata Sternicka
Andrzej Zwolenkiewicz i Anna Gabryś
Łukasz Gazda i Natalia Górecka
Łukasz Skonieczny i Anna Henczko
Paweł Barchański i Barbara Adamczyk
Tomasz Pyrk i Monika Rybakowska

POGRZEBY:
Jadwiga Justyniarska – lat 64
Jerzy Kapała – lat 68
Stanisław Szafrański – lat 76
Józef Gajda – lat 92
Mirosław Jóźwiak – lat 58
Jan Drozd – lat 65

ŚLUBY:
Przemysław Gamża i Natalia Pisarek
Waleczek Mateusz i Adamczyk Anna
Danieluk Mateusz i Stefańska Aleksandra

Pragniemy podziękować: Panu Julianowi Kamińskiemu za zorganizowanie materiału
na palmy; Seniorom, którzy przygotowali palmy oraz je sprzedawali; wszystkim Parafianom, którzy nabyli
palmy i złożyli ofiarę na
PALMY
DLA
LEANDRA
pomoc w zdobyciu wykształcenia dla Leandra—
chłopca z Timoru Wschodniego, gdzie pełni posługę nasza parafianka s. Joanna Goik.
Dzięki hojności Parafian, zebraliśmy na ten cel 608 zł. Jeśli w przyszłości ktoś z Was zawita na Timor Wschodni, to być może Leander ugości go i poczęstuje swymi wypiekami, bo właśnie zdobywa zawód cukiernika, dzięki naszej pomocy. Krystyna Wala
1 maja wybraliśmy się z oazą się na dwudniową wycieczkę rowerową. Trasa była prosta. Najpierw kilka jastrzębskich górek, Golasowice, Bąków, Ochaby, potem sympatyczna ścieżka rowerowa nad Wisłą, którą dotarliśmy aż do Ustronia, a na deser podjazd do
schroniska… Rozlokowaliśmy się w pokojach i zaczęliśmy planować ogniskowy wieczór, a tymczasem ks. Grzegorz zasnął... Pewnie myślicie, że był tak bardzo zmęczony.
Nie, nie… Cóż to dla Niego
50 km na rowerze. On po prostu
OAZA
wiedział, że musi być wypoczęty, aby do 3.00 nad ranem
delektować się koncertem NA ROWERACH imprezujących pod naszymi oknami studentów... Ale zanim
nastała noc upiekliśmy kiełbaski,
zrobiliśmy ogniowe zdjęcia i rozwiązaliśmy kilka Czarnych historii. A rano znów wskoczyliśmy na rowerki i pomknęliśmy do Jastrzębia. Zatrzymaliśmy się trochę nad Wisłą.
Niektórzy ruszali stamtąd nieco mokrzy..., a ktoś zapodział swoje buty, ale na szczęście
znalazł na czas, bo musieliśmy przecież zdążyć przed wieczorną Mszą św. No i się udało… Dziękujemy ks. Grzegorzowi za organizację i miłe towarzystwo i już się zastanawiamy kiedy następna wycieczka… Ala Kaczorowska
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Co czeka nas w czerwcu?
ROCZKI:
Wiktoria Gloria Goik
Jacek Paweł Juraszek
Ksawery Arkadiusz Żmij

18 URODZINY:
Mateusz Adamek
Arkadiusz Borowiec
Patrycja Jankowska
Karina Płonka
Joanna Sitek
Sebastian Sitek

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE:
1 rocznica
Dagmara i Adam Górniak
Anita i Łukasz Wawoczny
Anna i Piotr Jasnoch
Barbara i Marcin Mężydło
Anna i Patryk Brudny
Stanisława i Jan Hojka
5 rocznica
Marta i Tomasz Musioł
Anita i Przemysław Bednarek
Aleksandra i Piotr Oślizło
10 rocznica
Katarzyna i Szymon Reichman
Dorota i Marcin Deptuła
Agnieszka i Sebastian Ciemięga
15 rocznica
Monika i Adam Mielech
• 1.061.06 niedziela. Uroczystość Wniebowstą-

pienia Pańskiego. Dzień Dziecka.
• 2.062.06 poniedziałek. Do sprzątania kościoła i
kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Opolskiej 2 po Mszy św. wieczornej.
• 3.063.06 wtorek. Wspomnienie świętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy.
• 5.065.06 I czwartek miesiąca. Wspomnienie św.
Bonifacego, biskupa i męczennika. O godz.
6.30 Msza św. w intencji powołań.

Renata i Piotr Błachut
Mariola i Krzysztof Marzec
Iwona i Marek Raszka
Izabela i Andrzej Andrzejewscy
Iwona i Konrad Zawadzcy
20 rocznica
Grażyna i Jacek Obroślak
Joanna i Krzysztof Stachoń
25 rocznica
Anna i Grzegorz Borawscy
Bożena i Piotr Szlezak
30 rocznica
Małgorzata i Stanisław Wąsik
Małgorzata i Zbigniew Korzybscy
Marzena i Andrzej Otulak
35 rocznica
Bożena i Daniel Jańczak
Urszula i Tadeusz Stańco
Alina i Henryk Klimek
Janina i Andrzej Wolny
Alicja i Ryszard Samsel
Jadwiga i Czesław Sobótka
40 rocznica
Anna i Stefan Majer
Honorata i Władysław Woźniak
Irena i Antoni Gozdur
Ewa i Kazimierz Gubała
Barbara i Edward Łukasik
45 rocznica
Bronisława i Ryszard Szczur
Maria i Karol Ochot
• 6.066.06 I piątek miesiąca. O godz. 6.30 Msza

św. w intencji czcicieli NSPJ. Msza św. młodzieżowa o godz. 19.00. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul.
Opolskiej 2 po Mszy św.
• 7.067.06 I sobota miesiąca. Odwiedziny chorych od godz. 9.00. Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego od 19.00 do 21.00
• 8.068.06 niedziela. Uroczystość Zesłania Ducha
Świętego. O godz. 12.15 Msza św. w intencji

SPES
ks. Tomasza z okazji urodzin.
• 9.069.06 poniedziałek. Święto NMP, Matki Ko-

ścioła. Misyjny Dzień Chorych. Do sprzątania
kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców
ul. Wrocławskiej 43 i ul. Lwowskiej po Mszy
św. wieczornej. Katecheza dla dorosłych p
godz. 19.00 w domu parafialnym
• 10.0610.06 wtorek. Wspomnienie bł. Bogumiła,
biskupa. Poradnia Życia Rodzinnego o godz.
16.00 w Domu Parafialnym.
• 11.0611.06 środa. Wspomnienie św. Barnaby,
Apostoła. Biblioteka parafialna czynna od
godz. 17.00 w Domu Parafialnym.
• 12.0612.06 czwartek. Święto Jezusa Chrystusa,
Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
• 13.0613.06 piątek. Wspomnienie św. Antoniego
z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła. Pielgrzymka chorych do Turzy Śląskiej. O godz.
6.30 Msza św. w intencji czcicieli MB Fatimskiej. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Wrocławskiej 43 i ul.
Lwowskiej po Mszy św. wieczornej.
• 14.0614.06 sobota. Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika.
• 15.0615.06 niedziela. Uroczystość Najświętszej
Trójcy. Kończy się okres spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej.
• 16.0616.06 poniedziałek. Do sprzątania kościoła
i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Wrocławskiej 41 po Mszy św. wieczornej.
• 17.0617.06 wtorek. Wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika.
• 19.0619.06 czwartek. Uroczystość Najświętszego
Ciała i Krwi Chrystusa. Procesja po Mszy św.
sprawowanej przy SP nr 19 o godz. 7.30.
• 20.0620.06 piątek. Do sprzątania kościoła i kaPrzez cały rok na zaproszenie Chrystusa, naszego Zbawiciela przychodzimy do parafialnej świątyni by się z Nim spotkać, porozmawiać, Nim się posilić, by Boga w Nim uwielbić. Ale jest taki jeden dzień w roku, kiedy to
sam Chrystus chce odwiedzić nas, chce się
przejść naszymi ulicami błogosławiąc nasze
domy, mieszkania, warsztaty pracy, place zabaw i wszystko co dobre i piękne, a nam bliskie. To Uroczystość Najświętszego Ciała i
Krwi Pańskiej, popularnie nazywane Uroczystością „Bożego Ciała”. W tym roku, 19
czerwca chcemy poprowadzić Jezusa Eucha-
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plicy zapraszamy mieszkańców ul. Wrocławskiej 41 po Mszy św. wieczornej.
• 21.0621.06 sobota. Wspomnienie św. Alojzego
Gonzagi, zakonnika. Nauka dla rodziców i
rodziców chrzestnych o godz. 16.30 w Domu
Parafialnym.
• 22.0622.06 12 niedziela zwykła. Dzień skupienia
pracowników Służby Zdrowia w Katowicach.
Chrzty o godz. 12.15.
• 23.0623.06 poniedziałek. Do sprzątania kościoła
i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Wrocławskiej 39 po Mszy św. wieczornej.
• 24.0624.06 wtorek. Uroczystość narodzenia św.
Jana Chrzciciela.
• 25.0625.06 środa. Biblioteka parafialna czynna
od godz. 17.00 w Domu Parafialnym.
• 27.0627.06 piątek. Uroczystość Najświętszego
Serca Pana Jezusa. Msza św. dziękczynna z
okazji zakończenia roku szkolnego i katechetycznego o godz. 16.30.Msza św. za zmarłych
w 30 dzień po śmierci i I rocznicę o godz.
18.00. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Wrocławskiej 39 po
Mszy św. wieczornej.
• 28.0628.06 sobota. Wspomnienie Niepokalanego
Serca NMP.
• 29.0629.06- niedziela. Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Roczki o godz. 12.15.
Jubileusze małżeńskie o godz. 16.30.
• 30.0630.06 poniedziałek. Msza św. w intencji
Koła Gospodyń, emerytów i rencistów oraz
sprzątających kościół w czerwcu o godz.
18.00. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Wrocławskiej 37 po
Mszy św. wieczornej.
rystycznego w procesji po naszym osiedlu
Staszica. Procesję teoforyczną poprzedzi
Msza św. sprawowana przed wejściem do
Szkoły Podstawowej nr 19 o godz. 7.3o. Około godz. 8.3o wyruszymy z procesją deptakiem ku ul. Wrocławskiej, gdzie pod drzewami w okolicy sklepu „Piekarnia Jedynka” zatrzymamy się przy pierwszym ołtarzu by rozważać Słowo Boże, modlić się i błogosławić
wszystkim mieszkańcom, szczególnie mieszkańcom ul. Wrocławskiej. Mieszkańców tej
ulicy proszę także o zbudowanie pierwszego
ołtarza. Następnie ul. Wrocławską pójdzie-
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my do ronda, gdzie przy krzyżu po raz drugi zbudowanie tego ołtarza prosimy Legion Mazatrzymamy się by się modlić i błogosławić ryi oraz mieszkańców ul. Św. Katarzyny i ul.
mieszkańców ul. Opolskiej, których prosimy Kondziołowiec. Z czwartego ołtarza procesja
o zbudowanie drugiego ołtarza. Dalej proce- poprowadzi do naszego kościoła, gdzie po jej
sja pójdzie ul. Poznańzakończeniu
zaraz
ską by zatrzymać się
Msza św.
PRAWDZIWY CHRYSTUS będzieNa
procesję
przy ołtarzu trzecim na
zapraszamy wszystskwerze za klatką nr 11.
PRZECHADZA
SIĘ
kich parafian, szczeBudowę tego ołtarza
gólnie jednak Poczty
powierzamy wraz z
NASZYMI ULICAMI
sztandarowe,
Koło
szczególnym błogosławieństwem parafianom z ul. Poznańskiej. Gospodyń w strojach, Strażaków, dzieci w
Potem udamy się z procesją w dół drogą przy bieli, dzieci do sypania kwiatów. Niech ta
garażach na ul. Północną by przejść przez to- Uroczystość będzie prawdziwą manifestacją
ry kolejowe na ul. Św. Katarzyny, gdzie bę- naszej wiary w Jezusa Chrystusa, Syna Bożedzie czwarty ołtarz. Tam błogosławić będzie- go, naszej jedności, wspólnoty i wzajemnej
my wszystkim pozostałym parafianom. O miłości bratniej.
Duszpasterze
Nie chce mi się pisać, nie chce mi się wymyślać zadnia, nie chce
mi się myśleć, nie chce mi się opowiadać, nic mi się nie chce...
Głupia gazetka. Kto w ogóle wymyślił tę stronę. Czemu ja muszę to redagować... I tak się na pewno nikomu nie podobają
moje zadania... Nikt mnie nie lubi, mam krzywe kopytka i za długie uszy... W szkole się śmieją, że jestem osioł... Jestem szary, mam wycięte jelita i ślady po smarze rowerowym na lewej
nodze... Nic mi nie wychodzi, nawet, jak się śmieję to mi wychodzi jakieś iiihahaaaaa, jak jakiemuś głupiemu osłowi... Czemu nie jestem jakimś sympatycznym, różowym króliczkiem.
Może jakaś dziewczynka by mnie pokochała, i przytulała codziennie i nie umiałaby beze
mnie zasnąć… Albo niedźwiedziem! O! To by dopiero było. Super niedźwiedź, który ratuje
dzieci przed lisami i wilGdyby
kami… Jeszcze mogłaby
wszyscy
być papuga. Ta to dopieS = CZT
ro jest fajna... Wygłupia
CZ = LI
LSKA
O=A
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wszyscy by mnie słuchali… A ja muszę być głupim, szarym osłem… To
niesprawiedliwe…
CHÓD

Dla dzieci

GDYBY
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NIKT

BYŁBY

NIKOMU
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PAK = BNY

Osiołek Ofiarka

Jeśli rozwiążesz rebusy odczytasz fragment
wiersza ks. Twardowskiego. Pomoże Ci on
wytłumaczyć Osiołkowi, dlaczego może się
cieszyć z tego, że jest osłem. Roz. prześlij na
adres
comtelafere@poczta.onet.pl
A nagrodę za rozwiązanie z poprzedniego numeru otrzymują. Jakub Pieczka i Wojciech
Wykner. Do odbioru 8.06 na Mszy św. o godz.
10.00
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INTENCJE MSZALNE
NIEDZIELA – UROCZ. WNIEBOWSTĄPIENIA
PAŃSKIEG0 1 CZERWCA
7.3o – Do O.B., z podź. za otrzymane łaski, z
prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie w int. Tadeusza, Stanisławy, Bogusława, Grzegorza, Karoliny i Doroty.
9.3o – Do O.B., za wstawiennictwem MB Częstochowskiej, z podź. za odebrane łaski, z prośbą
o dalsze bł., opiekę i zdrowie dla Barbary i
Edwarda z ok. 40 r. ślubu.
10.oo – Za ++ Józefa i Bolesławę Fukała, córkę
Wandę Klement oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.oo – Do O.B., za wstawiennictwem MB Częstochowskiej, z podź. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie dla Marty z ok.
18 r. ur..
12.15 – Za ++ rodziców Barbarę i Antoniego
Wrzoł, ich syna, synową, zięcia oraz dusze w
czyśćcu cierpiące.
16.3o – Za ++ Gertrudę Wrożyna, męża Czesława, Pawła i Gertrudę Gajda oraz ++ z pokrewieństwa.
PONIEDZIAŁEK
2 CZERWCA
6.3o – Za + Barbarę Kalev – od kuzyna Piotra z
rodziną.
18.oo – Do O.B., z podź. za odebrane łaski z
prośbą o dalszą opiekę, bł. i zdrowie w int. Krystiana z ok. 70 r. ur..
18.oo – Do O.B., z podź. za odebrane łaski, z
prośbą o dalszą opiekę, bł. i zdrowie z ok. 10 ur.
Artura z ok. 8 r. Grzegorza, ur. Mai z ok. 5 ur. i
Martusi z ok. 2 r. ur..
WTOREK – Wspomnienie św. męczenników Karola Lwangi i Tow. 3 CZERWCA
6.3o – Za + Stanisława Szafrańskiego – od sąsiadów z ul. Opolskiej 10.
18.oo – Za ++ Marię Gawełczyk, męża Roberta,
rodziców Łucję Hetmaniok, męża Antoniego.
18.oo – Za + Zdzisława Olszewskiego – od sąsiadów z ul. Opolskiej 18.
ŚRODA 4 CZERWCA
6.3o – Za Jadwigę Justyniarską oraz męża – od
sąsiadów.
18.oo – Za ++ Marię i Bertholda Janocha, Janinę
i Bronisława Kapuścińskich oraz ++ z rodziny
Janocha, Wierzgoń, Kapuścińskich, Baran.
18.oo – Za ++ Feliksa Grzonka, żonę Ernę,
dziadków z obu stron, Henryka Śmietana, + San-
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drę, Agnieszkę Mrowiec, Eugeniusza Mstowskiego oraz ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.
CZWARTEK - Wsp. św. Bonifacego – I czwartek
miesiąca 5 CZERWCA
6.3o – W int. powołań.
18.oo – Za ++ Leszka Adasiak, Edytę i Józefa
Obracaj, syna Jerzego, synową Barbarę, Józefę i
Józefa Adasiak, córki Ludwikę i Janinę, syna Zenona, wnuczkę Beatę oraz ++z pokr. Obracaj,
Adasiak i Lazar.
18.oo – Za ++ Jana Hojka, syna Czesława,
Agnieszkę i Alojzego Szczypka, syna Franciszka,
Zofię i Augustyna Hojka, syna Józefa i dusze w
czyśćcu cierpiące.
PIĄTEK – I piątek miesiąca 6 CZERWCA
6.3o – W int. czcicieli NSPJ.
16.3o – Za + Antoniego Dulemba, jego rodziców,
Jadwigę i Józefa Polnik oraz ++ z pokrewieństwa.
18.oo – Za ++ Michała, Marię, Zofię, Franciszka
i Helenę Wójcik oraz Andrzeja, Franciszka i Witolda Pasek.
SOBOTA – I sob. miesiąca 7 CZERWCA
8.oo – Do O.B. z podź. za otrzymane łaski, z
prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie w int. Eugenii z ok. 60 r. ur. oraz dla Katarzyny i Szymona z
ok. 10 r. ślubu.
18.oo – Za ++ Leona Mazur, żonę Martę oraz Józefa i Marię Poloczek.
18.oo – Za + Mirosława Jóźwiak – w 30 dzień po
śm..
NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚW. 8 CZERWCA
7.3o – Za ++ Klotyldę i Antoniego Korowaj, syna Jana, Władysławę i Wojciecha Paszek, syna
Stanisława oraz ++ z pokrewieństwa.
9.3o – Za ++ Leona i Martę Mazur, Cecylię i Albina Stencel oraz ++ z rodziny Mazur, Stencel i
Sitek.
10.oo – Za ++ Zofię Godecką, męża Władysława,
córkę, zięcia i rodzeństwo.
11.oo – Do O.B., z podź. za otrzymane łaski, z
prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie dla małżonków Władysławy i Józefa z ok. kolejnej r. ślubu.
12.15 – Do O.B. w int. Ks. Tomasza z ok. ur.
16.3o – Za + Lidię Witak – w 2 rocz. śm., męża
Franciszka.
PONIEDZIAŁEK – ŚW. NMP, MATKI KOŚCIOŁA 9 CZERWCA
6.3o – Za ++ rodziców Władysława Skoczyń-
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skiego – w 21 rocz. śm., Eugenię Skoczyńską – w
5 rocz. śm. oraz ++ z rodzin Skoczyńskich i Piaseckich.
9.oo – W int. Legionistów i Auksyliatorów Komicjum LM oraz w int. Kier. Duch.
16.3o – Do O.B., z podź. za otrzymane łaski, z
prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie w int. zięcia
Łukasza, wnuczek Dominiki
i Kasi oraz wnuka Krzysztofa.
18.oo – Do O.B., w int. Ks. Tomasza od III Zakonu Franciszkańskiego.
WTOREK – Wspomnienie bł. Bogumiła, bpa
10 CZERWCA
6.3o – Za + Stanisława Szafrańskiego – od siostrzenicy.
18.oo – Za ++ Annę i Romana Witak, Henryka
Ledwoń, rodziców Alojzego i Annę, Lidię i Franciszka Witak, Ludwinę Adamczyk i dusze w
czyśćcu cierpiące.
18.oo – Za ++ Tadeusza Langer, rodziców Łucję
i Jana, Marię i Piotra Oczadły, Józefa Kania, Helenę i Konrada Materzok.
ŚRODA – Wsp. św. Barnaby Ap. 11 CZERWCA
6.3o – Za + Stanisława Szafrańskiego – od Legionu Maryi.
18.oo – Za ++ Marię Kuczera, męża Józefa, córkę Danutę Grygier oraz ++ z pokrewieństwa z
obu stron.
18.oo – Za ++ Jana i Julię Langer, synów, córki,
zięciów i synowe.
CZWARTEK - ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA,
NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA 12
CZERWCA
6.3o – Za ++ Urszulę Sadło, Jana i Sabinę Sadło, Rafała, Leokadię i Józefa Cuber oraz Stanisława i Władysławę Lukanek.
18.oo – Do O.B., z podź. za otrzymane łaski, z
prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie dla Weroniki z ok. 8 r. ur..
18.oo – Za + Władysława Ługowy, rodziców i
teściów.
PIĄTEK – Wspomnienie św. Antoniego z Padwy
13 CZERWCA
6.3o – W int. czcicieli MB Fatimskiej.
18.oo – Za ++ rodziców Apolonię i Jana Tokarskich, braci Władysława i Zygmunta, dziadków,
++ z rodziny Nejman, Zagrodnik i dusze w
czyśćcu cierpiące.
18.oo – Za + siostrę Marię Daroń – w 5 rocz.
śm., Jerzego Orenkiewicz – w 15 rocz. śm..

SOBOTA- Wspomnienie bł. Michała Kozala 14
CZERWCA
8.oo – Za ++ dziadków Jana i Annę Szulik, Antoniego i Antoninę Fajkis,++ z rodzin Szulik i
Fajkis.
8.oo – Za _ Stanisława Oleksy – w 2 rocz. śm..
16.oo – Ślub.
18.oo – Do O.B., z podź. za odebrane łaski, z
prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie dla Klaudii
z ok. 7 r. ur..
NIEDZIELA - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ
TRÓJCY 15 CZERWCA
7.3o – Do O.B., z podź. za odebrane łaski, z
prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie w int. Anny
z ok. ur..
9.3o – Za ++ Wiktorię, Jana, Antoniego i Matyldę Piechoczek, Józefa i Gertrudę Musiolik,
Alojzego Wojaczek, Eryka Krypczyk oraz ++ z
rodziny Sitko, Piechoczek i Musioł.
10.oo – Za ++ Wiktorię i Wiktora Antończyk,
siostry, braci oraz ++ z rodziny Antończyk, Goik,
Marię i Stanisława Filipczak.
11.oo – Do O.B., z podź. za odebrane łaski, z
prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie dla małżonków Ewy i Mariana z ok. 25 r. ślubu.
12.15 – Do O.B., z podź. za odebrane łaski, z
prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie w int. Teresy z ok. 60 r. ur. oraz wnuczka Antosia z ok. 7 r.
ur..
16.3o – Za ++ męża Stanisława Dadej – w 15
rocz. śm., rodz. z obu stron, braci Jana i Tadeusza Ormaniec i bratową Krystynę.
PONIEDZIAŁEK
16 CZERWCA
6.3o – za ++ Pawła i Annę Kałuża, ich rodziców
i rodzeństwo, Alojzego i Jadwigę Dudzik, córkę
Leokadię, syna Alfreda, synową Marię.
6.3o – Za ++ Alojzego i Jadwigę Sadło, rodziców, teściów oraz ++ z pokrewieństwa.
18.oo – Do O.B., za wstaw. MB Fatimskiej, z
podź. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze bł.,
opiekę i zdr. dla Jolanty i Amelii z ok. ur..
WTOREK – Wspomnienie św. Brata Alberta
Chmielowskiego 17 CZERWCA
6.3o – Za ++ Amalię Lazar, męża Eryka, rodziców, rodzeństwo, Irenę i Władysława Koniec
oraz ++ z pokrewieństwa.
18.oo – Za ++ Annę i Alojzego Ledwoń, męża
Łucjana Holesza, brata Henryka, Jacka Ledwoń
oraz ++ z pokrewieństwa Ledwoń, Kocur, Holesz.

SPES
18.oo – Za + Alojzego Sikora – ku pamięci ur.
oraz ++ z rodziny Sikora, Śmietana.
ŚRODA
18 CZERWCA
6.3o – Za + Ryszarda Maciejczyk – w 3 rocz.
śm..
18.oo – Za ++ Włodzimierza Goika, jego rodziców, siostrę Edytę, teścia Ludwika oraz ++ z pokrewieństwa.
18.oo – Za ++ Ludwika Gajda, rodziców, teściów,
zięcia Włodzimierza oraz ++ z pokrewieństwa.
CZWARTEK - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTYSA 19 CZERWCA
7.3o – W int. Parafian.
Po procesji – Do O.B., z podź. za odebrane łaski,
z prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie w int.
Pawła z ok. 10 r. ur..
12.15 – Do O.B., z podź. za otrzymane łaski, z
prośbą o dalsze bł. opiekę dla rodziny Sawczuk:
Tadeusza, Stanisławy, synów Bogusława i Grzegorza oraz o zdrowie dla Karoliny.
16.3o – Za ++ Jadwigę Kańską – w 9 rocz. śm.,
matkę Janinę oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w
czyśćcu cierpiące.
PIĄTEK 20 CZERWCA
6.3o – Za ++ Urszulę Olejak – w rocz. śm.,
Franciszka Olejak, Katarzynę i Teofila Sitko oraz
Różę Sitko.
18.oo – Za ++ Pawła Mołdrzyka, żonę Reginę,
rodziców z obu stron, Leona Rakowskiego, Tadeusza i Stefanię Domański oraz dusze w czyśćcu
cierpiące
18.oo – Za ++ Jadwigę i Michała Fajkis, Annę i
Wincentego Piecha, syna Alojzego, 2 córki, 2 zięciów, Martę, Leona i Jana Fajkis, Ks. Stefana
Bromera i dusze w czyśćcu cierpiące.
SOBOTA – Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi
21 CZERWCA
8.oo – Za + Anastazję Szymańską – w 14 rocz.
śm. oraz ++ z rodzin Szymańskich, Kurowskich.
8.oo – Za ++ Ryszarda Dudzik, syna Henryka,
Jana i Gertrudę Sitek, Annę i Ignacego Grabiec
oraz ++ z pokrewieństwa.
12.oo – Ślub.
18.oo – Do O.B., za wstaw. MB Fatimskiej, z
podź. za odebrane łaski z prośbą o dalsze bł.,
opiekę i zdr. w int. Alojzego z ok. 50 ur.
XII NIEDZIELA ZW. 22 CZERWCA
7.3o – Za ++ Franciszka Folwarczny, syna Eryka, Józefa i Antoninę Wrożyna, córki, synów i
Józefa i Stefanię Deptuła.
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9.3o – Za ++ Albinę i Alfonsa Wowra, Jerzego
Idzikowskiego, Alojza i Czesława Zgrzędek oraz
dusze w czyśćcu cierpiące.
10.oo – Do O.B., z podź. za odebrane łaski, z
prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie w int. Bernadety i Tadeusza z ok. ich ur..
11.oo – Do O.B. z podź. za otrzymane łaski z
prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie dla Jakuba z
ok. 14 ur..
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.
12.15 – Do O.B. w int. Rodz. (Ks. Gość)
16.3o – Za + Reinholda Szymura – w 10 rocz.
śm..
PONIEDZIAŁEK
23 CZERWCA
6.3o – Za ++ Adolfa Musioł, Izydora Urbańczyk, Gertrudę Wieczorek i Ludwika Ostrzołek
oraz ++ z pokrewieństwa.
18.oo – Do O.B., z podź. za odebrane łaski, z
prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie dla małżonków Moniki i Tomasza z ok. 10 r. ślubu.
18.oo – Do O.B., z podź. za otrzymane łaski, z
prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie w int. małżonków z ok. r. ślubu.
WTOREK- UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW.
JANA CHRZCICIELA 24 CZERWCA
6.3o – Za ++ rodziców – mamę Antoninę – w 9
rocz. śm., ojca Stefana Jaśkiewicz, teściów Janinę i Stanisława oraz ++ z pokrewieństwa i dusze
w czyśćcu cierpiące.
18.oo – Za ++ Marię i Alojzego Wuwer, Alojzego
Rduch, Ryszarda Wiśniewskiego oraz ++ z rodziny Oszczudłowskich, Rduch, Simko, Bańczyk,
Kaduk i Kurpik.
18.oo – Za ++ Emila Kopertowskiego, żonę Helenę, syna Kazimierza oraz Marię i Leona Grygierek
ŚRODA
25 CZERWCA
6.3o – za ++ Jana i Wiktorię Wierzgoń, 3 synów, 3 córki, synowe, zięciów oraz ++ z rodziny
Wierzgoń, Posłuszny.
18.oo – Do O.B., za wstawiennictwem św. Franciszka, w int. sióstr i braci III Zakonu Franciszkańskiego naszej parafii oraz opiekuna Ks. Tomasza.
18.oo – Za + Antoniego Kisała – w 3 rocz. śm.
oraz ++ z rodzin Kisała, Boroń.
CZWARTEK 26 CZERWCA
6.3o – Za ++ Gertrudę Musioł – w rocz. śm.,
męża Franciszka, wnuków Krystiana i Eugeniusza oraz ++ dziadków.
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18.oo – Za + Leona Rakowskiego – w rocz. śm.,
rodziców i rodzeństwo.
18.oo – Za + Tadeusza Piechoczek w rocz. śm..
PIĄTEK – UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA 27 CZERWCA
6.3o – Za ++ Annę Hoszek, rodziców, Wiktorię
Brudny i dusze w czyść. cierpiące.
16.3o – Msza św. szkolna na zakończenie roku
szkolnego.
18.oo – Msza św. za zm. w 30 dzień i 1 r. po śm.
SOBOTA – Wspomnienie Niepokalanego Serca
NMP 28 CZERWCA
8.oo – Za + Ewę Odulińską-Moruś – w rocz.
śm. oraz ++ rodziców z obu stron.
16.oo – Ślub.
18.oo – Za ++ męża Jana Antos, zięcia Stanisława Mazur oraz rodziców z obu stron.
18.oo – Za + Jana Goik – w rocz. śm., żonę Marię, córkę Teresę, wnuka Eugeniusza oraz ++ z
rodziny Goik, Szlezak, Smorzyk.
NIEDZIELA - UROCZYSTOŚĆ ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA 29 CZERWCA
7.3o – Za ++ Hieronima Wala, jego rodziców,
rodzeństwo, 2 szwagrów, teściów i ich rodziców i
rodzeństwo.
9.3o – Za ++ Marię Dobrowolską – w 7 rocz.
śm., Otylię i Alojzego Michalskich, Halinę i Leonarda Spałek oraz ++ z pokrewieństwa.
11.oo – Do O.B., z podź. za otrzymane łaski, z
prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie dla małżonków Honoraty i Władysława z ok. 40 r. ślubu.
12.15 – W INT. ROCZNYCH DZIECI.
16.3o – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.
PONIEDZIAŁEK
30 CZERWCA
6.3o – Do O.B., z podź. za otrzymane łaski, z
prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie w int. Anastazji Piechoczek z ok. 90 ur..
18.oo – Do O.B. w int. KGW, emerytów i rencistów oraz sprzątających kaplicę i kościół w miesiącu czerwcu.
18.oo – Do O.B., za wstawiennictwem MB Nieustającej Pomocy, z podź. za otrzymane łaski, z
prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie w int. Iwony
z ok. 45 r. ur..
WTOREK
1 LIPCA

6.3o – Za + Irenę Pustułka – w 8 rocz. śm. – od
męża z dziećmi.
16.3o – Do O.B., z podź. za odebrane łaski, z
prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie w int. małżonków Ireny i Franciszka z ok. 25 r. ślubu.
18.oo – Za + męża Henryka Sztymelskiego, jego
rodziców, teściów, rodzeństwo z obu stron.
ŚRODA
2 LIPCA
6.3o – Za + syna Marka, rodziców, rodzeństwo
Stanisławę, Marię, Kazimierza, Alfonsa i Jana,
teściów, dziadków, babcie, 3 szwagrów, bratową
i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.oo – Za ++ Zofię i Franciszka Stencel, ich rodziców, rodzeństwo, Agnieszkę i Konrada Wala,
synów, córkę i zięcia oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
CZWARTEK – ŚWIĘTO ŚW. TOMASZA, APOSTOŁA – I czwartek miesiąca 3 LIPCA
6.3o – W int. powołań.
18.oo – Za ++ Jana Olejnik, Jadwigę Omecką
oraz ++ z rodziny Olejnik, Omeckich.
PIĄTEK – I piątek miesiąca 4 LIPCA
6.3O – W int. czcicieli NSPJ.
18.oo – Za ++ Agnieszkę i Ryszarda Krótki – w
rocz. śm., syna Leona, córkę Gertrudę, 3 zięciów,
Annę i Franciszka Antończyk i dusze w czyśćcu
cierpiące.
SOBOTA- I sobota miesiąca 5 LIPCA
8.oo – Za + Augustyna Szymon – w rocz. śm.
oraz ++ z rodziny Szymon, Lasyk, Markiel, ++ z
pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.oo – Za ++ Jadwigę i Zenona Majchrowskich.
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 6 LIPCA
7.3o – Za + Henryka Koczor oraz rodziców.
9.30 – Za ++ rodziców Katarzynę i Władysława
Śmieja, ich córkę, 2 synów, zięcia oraz dusze w
czyśćcu cierpiące.
11.oo – Do O.B., z podź. za otrzymane łaski, z
prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie dla małżonków Marii i Piotra z ok. 40 r. ślubu.
12.15 – Do O.B., z podź. za otrzymane łaski, z
prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie dla małżonków Otylii i Stefana Szymik z ok. 50 r. ślubu.
16.3o – Do O.B., z podź. za odebrane łaski, z
prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie dla Mateusza Marka Hanak z ok. pierwszej r. ur..

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU W NASZEJ PARAFII
PONIEDZIAŁEK 17.00—
17.00—18.00/ CZWARTEK 14.00—
14.00—18.00
ADORACJA DLA MŁODZIEŻY CZWARTEK 19.00
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„My chrześcijanie jesteśmy, być może, jedyną Biblią, którą
świat jeszcze czyta.”
Ks. Tomaszowi życzymy, by Jego codzienność była czytelnym świadectwem wiary i wierności Bogu, którego wybrał.
Duszpasterze, Parafianie i Redakcja.

„Uśmiech na twarzy mówi o szczęściu duszy złączonej z Bogiem.”
Wszystkim Dzieciom z okazji Dnia Dziecka życzymy, by zawsze na Waszych twarzach promieniała radość, której źródłem jest Jezus,. Duszpasterze i Redakcja.

„Życie jest darem Boga, a życie szczęśliwe jest owocem
mądrości.”
Ks. Tomaszowi, paniom Danucie Bieniek, Krystynie Pakurze,
Renacie Parzych Oldze Jędrusik oraz panu Edwardowi Murasowi życzymy, by od Chrystusa- Dawcy Życia, uczyli się
prawdziwej mądrości, która
rodzi świętości. Chór „Lira”.

„Prawdziwa wolność mierzy się stopniem gotowości do służby i do daru z siebie.”
Wszystkim Ojcom życzymy, by w codziennej służbie Najbliższym odnajdywali sens swojego życia, by potrafili tworzyć
dom pełen ciepła, a Ich trud był wynagradzany miłością dzieci. Duszpasterze i Redakcja.

„Człowiek nigdy nie jest tak
wielki, jak wtedy, gdy klęczy przed Bogiem.”
Paniom Teresie Krajewskiej, Barbarze Łukasik i Marii Smyrak
życzymy, by z modlitwy czerpały siłę do dawania świadectwa
o Bogu, który jest Miłością. Żeński Legion Maryi.

„Największym cudem na świecie jest wiara człowieka w cud.”
Paniom Irenie Mazur, Małgorzacie Mądrej, Zofii Wachnikowskiej, Zofii Balzam i Irenie Borowicz oraz panom Janowi Mądremu i Stanisławowi Łukasikowi życzymy ufności serca, wypływającej z przeświadczenia, że dla Boga nie ma rzeczy
niemożliwych. Seniorzy.

Serdeczności

„Rzeczą człowieka jest walczyć, a Bóg daje zwycięstwo.”
Kierownikowi duchowemu ks. Tomaszowi oraz auksyliatorom
Marianowi Mrozikowi, Mariuszowi Stylokowi, Tadeuszowi Karwowskiemu, Małgorzacie Maziarz, Apolonii Mazur, Annie Myśliwiec, Antoniemu Wańczurze, Krystynie Gajdzie, Marii Dreczkowskiej, Anieli Sobik, Krystynie Pakurze, UrszuliWieczorek
i Edwardowi Murasowi życzymy, by nie zniechęcali się w
walce o dobro, a Pan wspierał Ich mocą. Męski Legion Maryi.

Czwartkowa czy poniedziałkowa, Najświętszego Sakramentu czy Krzyża czy też i obrazu. Mowa o adoracji, która powinna być nieodłącznym elementem praktyki każdego
chrześcijanina. Słowo adoracja z języka łacińskiego adoratio znaczy uwielbienie lub
oddawanie czci. Od pierwszych wieków
chrześcijaństwa przechowywano konsekrowane Hostie po
Mszy świętej. Już
O ADORACJI
wtedy była zanoszona
Komunia
wiernym schorowanym i tym którzy nie mogli uczestniczyć
w Najświętszej Ofierze. Przez Komunię
świętą łączyli się oni z Chrystusem i składaną przez Niego eucharystyczną ofiarą. Ta
praktyka zapoczątkowała u wiernych chwalebny zwyczaj adoracji tego wielkiego Sakramentu i oddawania Mu kultu, należnego jako Bogu. Papież Pius XII w encyklice Mediator Dei podaje, iż „pierwotna praktyka tej
pobożności może mieć początek w adoracji

„Mieć wiele do zrobienia to najszczęśliwsza troska, którą
można mieć na tym świecie zmartwień”
Dlatego życzymy Oli Milcarek i Błażejowi Orszulikowi,
Orszulikowi by
spotkania z Jezusem dodawały sił w przyjmowaniu szczęścia
wielu zadań, a oczy zdolne były zauważyć głębię tego
szczęścia. Oaza z ks. Grzegorzem

w Wielki Czwartek, gdy po Mszy świętej
Wieczerzy Pańskiej były przechowywane i
adorowane święte postaci”. Z biegiem czasu
wiara i miłość wiernych wzbogacały publiczne i prywatne nabożeństwa do Najświętszej
Eucharystii. Ale czy tylko Adoracja Najświętszego Sakramentu? W okresie Triduum Paschalnego adorujemy Krzyż, Grób
Pański, a w okresie Bożego NaroKILKA SŁÓW
dzenia – tradycyjny
żłóbek.
Owszem istnieje
wiele rodzajów adoracji, ale wydaje mi się,
że forma Adoracji Chrystusa ukrytego pod
postacią chleba jest najbardziej przemawiająca. Jedynie ta adoracja jest spotkaniem z
żywym Panem, jest spotkaniem twarzą w
twarz. Adoracja żłóbka, krzyża czy też grobu
jest ważna, ale działa głownie na nasze emocje, na uwidocznienie nam pewnej prawdy –
narodzin czy też śmierci Zbawiciela. Adoracja
dokończenie na stronie 16

Dorian Figołuszka
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Boże Ciało, a właściwie Uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa jest
jednym z najbardziej popularnych świąt obchodzonych w Kościele Katolickim. Pierwsze
skojarzenia związane z obchodami Bożego
Ciała przywodzą nam na myśl procesję ulicami miasta, ołtarze, sypanie kwiatami itp.. Pojawia się jednak pytanie, kiedy powstało owo
święto i jak je obchodzono przed wiekami.
Rożnego rodzaju zapiski pochodzące już z
XIII wieku wspominają o licznych procesjach
błagalnych, które odprawiano zwłaszcza we
wioskach i na terenach rolnych w intencji obfitych plonów oraz o uchronienie od zarazy i
klęsk żywiołowych. Z czasem pojawił się zwyczaj noszenia w tych procesjach relikwii, oraz
figur i obrazów świętych. Istniał również
zwyczaj przenoszenia Najświętszego Sakramentu w procesji do chorych. Jednakże sama
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chry-

scowości Liége (Belgia) święta Bożego Ciała,
które obchodzono w drugi czwartek po Zesłaniu Ducha Świętego. Dobór tego dnia nie był
przypadkowy, wybrano bowiem czwartek jako analogię do Wielkiego Czwartku, który to
upamiętnia ustanowienie Eucharystii. Lecz
jako, że postny charakter tego dnia uniemożliwia huczne świętowanie, postanowiono je
niejako powtórzyć. Wkrótce Boże Ciało zostało zatwierdzone przez Stolicę Apostolską i
uznane za jedno z głównych świąt w Kościele
Katolickim. Jak już wspomniałem, od samego początku centrum obchodów stanowiła
procesja, która miała podkreślić triumf wiary
katolickiej nad herezjami, a w okresie reformacji nad protestantami. Ponadto była to
okazja do przebłagania za wszelkie zniewagi
Najświętszych Postaci. Do Polski Uroczystość
Ciała i Krwi Pańskiej dotarła w XIV wieku, a
pierwsza procesja odbyła się w Krakowie. Z
upływem czasu, zwyczaje związane z obchodami tego święta
stawały się coraz to bogatsze.
Obowiązkowym
elementem
było ciągłe towarzyszenie śpiewów. W procesji uczestniczyło
całe duchowieństwo miasta, oraz poczty
sztandarowe wszystkich instytucji, warsztatów rzemieślniczych, uniwersytetów i władz.
Ponadto oprócz monstrancji niesiono liczne
feretrony i figury świętych. Ważnym elementem obchodów były demonstracje wojskowe
oraz przedstawienia inscenizujące wydarzenia z życia Pana Jezusa. W procesji szli wszyscy wierni, a co ciekawe początkowo to właśnie młodzieńcy, a nie dziewczęta sypali
kwiatami. Część z tych zwyczajów zanikła,
szczególnie w czasie zaborów i w okresie
PRLu, kiedy to władze państwowe utrudniały
organizację obchodów. Jeśli chodzi o ceremonie liturgiczne, do dnia dzisiejszego przetrwała tradycja czterech ołtarzy, które mają
symbolizować cztery strony świata, natomiast z Niemiec dotarł zwyczaj śpiewania
Ewangelii przy każdym z nich. Obecnie istotnym elementem jest również specjalne błogosławieństwo odmawiane przy każdym ołtarzu, obejmuje ono bowiem „mieszkańców i
ich warsztaty pracy, a także role i urodzaje
ziemskie”. Kościół od zawsze podkreślał wartość dawania świadectwa wiary jako funda-

Boże Ciało … i Krew
Krzysztof Jarczok
stusa nie powstała bezpośrednio jako wynik
ewolucji owych procesji, chociaż przejęła tę
formę świętowania. Przyczyn powstania nowego święta jest kilka. Wśród nich należy wymienić pragnienie oglądania Hostii, tkwiące
w sercach ówczesnych ludzi, którzy rzadko
przyjmując Komunię Świętą byli właściwie
pozbawieni możliwości oglądania Pana Jezusa. Nie była bowiem wówczas praktykowana
żadna forma wystawienia Najświętszego Sakramentu. Do tego dochodziło jeszcze coraz
częstsze kwestionowanie realnej obecności
Chrystusa w Eucharystii. Natomiast bezpośrednim zapalnikiem ustanowienia Bożego
Ciała było widzenie św. Julianny z Cornillon,
w którym to Chrystus domagał się ustanowienia osobnego święta ku czci Eucharystii.
Innym równie ważnym czynnikiem był cud w
miasteczku Bolsena, gdzie podczas sprawowania Mszy Świętej Krew Pańska wylała się
na korporał. Okazało się, że była to rzeczywiście krew ludzka, którą do dnia dzisiejszego
można oglądać w katedrze w Orvieto.
Wszystkie te przyczyny doprowadziły ostatecznie do ustanowienia w roku 1247 w miej-
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mentalnego elementu ewangelizacji. Również dzisiaj, w obliczu szerzącej się laicyzacji
społeczeństwa jest to dla nas chrześcijan i katolików obowiązek wynikający z naszego
przynależenia do Chrystusa. Pamiętajmy zatem podczas tegorocznej Uroczystości Bożego Ciała o jak największym zaangażowaniu
się w upiększenie tych obchodów, a przede
wszystkim o głębokim przeżyciu tego święta.
Bowiem nie jest ono wymysłem duchowieństwa, czy też pustą formą ukazania religijności. Jest to wypływająca z serc, zarówno naszych jak i naszych przodków potrzeba oddania czci samemu Chrystusowi, który tego

dnia wychodzi z murów świątyni i przychodzi
do naszych domów i gospodarstw. Niech ta
symbolika pobudzi nas do odważnego świadczenia o naszej religijności, nie wstydźmy się
tego, że jesteśmy chrześcijanami! Na zakończenie przytoczę słowa pieśni Franciszka
Karpińskiego, oddające w niezwykle prosty
sposób tak niepojętą tajemnicę Chrystusa,
który przychodzi do nas w Eucharystii.

Jeżeli oglądając aktualną okładkę trzymanej
w ręku gazetki, zauważyłeś, a może więcej,
brakuje Ci obecności Hostii w monstrancji
prawdopodobnie jest w Tobie głód Chleba
Eucharystycznego.
Spróbujmy w Biblii odnaleźć odpowiedź na
pytanie: dlaczego Jezus pozostawia się w
znaku chleba? W Ewangelii Pan Jezus dostrzega fizyczny głód ludzi, którzy przyszli,
aby Go słuchać, nie lekceważy podstawowych
potrzeb człowieka (wie czym jest głód bo sam
odczuwał go na pustyni). Najpierw jednak
głosi im Słowo, potem dokonuje cudu rozmnożenia chleba. Ustawia potrzeby człowieka we właściwej hierarchii, gdy się jej nie
przestrzega, znika sprawiedliwość i troska o
cierpiącego człowieka, co więcej nawet obszar dóbr materialnych ulega zakłóceniom i
jest niszczony. Gdzie Boga uważa się za wielkość drugorzędną, którą można od czasu do
czasu lub nawet na stałe odstawić ze
względu na inne rzeczy, wtedy ulegają
zniszczeniu właśnie te inne, rzekomo
ważniejsze rzeczy. Znane nam są przecież
ideologie, w których wierzono, że można
kamienie przemienić w chleb, w rzeczywistości jednak dawano kamienie zamiast
chleba. Ponieważ zaspokojenie samych potrzeb fizycznych ewidentnie nie wystarcza
człowiekowi, ten, kto nie dopuszcza Boga do
świata i do człowieka, musi mu dostarczyć
podniecających wrażeń, których działanie zastępuje i wypiera wzruszenie religijne. To
dlatego jasne się staje dlaczego Pan Jezus kuszony przez diabła na pustyni, najpierw od-

rzucił pokusę przemiany kamieni w chleb,
jednakże nieco później dokonuje rozmnożenia chleba – najpierw taką możliwość odrzuca jako pokusę a potem czyni niemal to samo. Różnica jest jednak istotna w drugim
przypadku ludzie pozostawili wszystko inne,
by słuchać Słowa Bożego. Otworzyli swe serce dla Boga i wzajemnie dla siebie, teraz mogą we właściwy sposób przyjąć chleb. Zatem
wiążą się z tym wydarzeniem trzy rzeczy: szukanie Boga, Jego słowa, Jego wskazania na
drogę. Wreszcie o chleb prosi się Boga, a prosząc o chleb należy mieć gotowość obdzielania się nim, a nie wyłącznie sycenia siebie.
Kiedy Jezus dokonuje rozmnożenia chleba
nie bez powodu znajduje się tam zdanie:
„Ten prawdziwie jest prorokiem” (J 6,14) –
zdanie to odnosi się do Mojżesza, który dał
Izraelowi „chleb z nieba”. Mojżesz mógł to
uczynić bo rozmawiał z Bogiem „twarzą w

Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba
Pod przymiotami ukryty chleba.
Zagrody nasze widzieć przychodzi
I jak się dzieciom Jego powodzi. ◙
Literatura do wiadomości redakcji

W znaku chleba
opr. ks. G. Krzyk
twarz”, tymczasem Jezus sam jest Słowem
Boga – jest Bogiem samym. Żydzi uważali, i
słusznie, że manna – chleb Mojżesza - sycił
tylko ciało i był tylko „przejściowy”, za prawdziwy chleb uważali Prawo Boga – Torę (Prz.
9,5). Na ten chleb nie da się zarobić poprzez
pracę (J 6,28), może on przyjść jedynie jako
dar od Boga, jako Jego dzieło i tylko on w
pełni odpowiada na wewnętrzne potrzeby
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człowieka jako człowieka. Te epizody prowadzą do najważniejszego znaku: Ostatniej
Wieczerzy – Eucharystii. Dlaczego Chrystus
sam staje się chlebem, który nieprzerwanie
będzie pomnażany aż do końca czasów? Jak
wynika z wcześniejszych rozważań chleb wiąże się z darem Boga, który podtrzymuje życie,
a dany jest po to by być znakiem obdzielania
i wzajemnej miłości. Jezus przez wcielenie
staje się chlebem na ofiarę, staje się człowiekiem po to, by oddać siebie i zająć miejsce
zwierząt ofiarnych, które były jedynie wyrazem tęsknoty, a On jest Bogiem samym, Sło-

wem, które siebie nam ofiaruje byśmy mieli
życie. W tym znaku zawiera się prawda o miłości Boga i wynikających z nich wydarzeń:
Wcielenia, ofiary z siebie - Krzyża, Zmartwychwstania. Jezus JEST SŁOWEM – Prawem Boga, On jest „chlebem życia” i od Jego
spożywania uzależnia życie wieczne ( zob. J
6 ). Ta prawda znajduje się w centralnym
miejscu chrześcijańskiej egzystencji. Tutaj
Bóg daje nam rzeczywiście mannę, której
oczekuje ludzkość, prawdziwy chleb z nieba
– ten, którym możemy w głębi serca żyć jako
ludzie. ◙

dokończenie ze strony 13 Najświętszego Sa- stusa, niewidzialną Głowę Kościoła, Zbawi-

kramentu często odbywa się w ciszy. Wielu
osobom może brakuje śpiewu czy też zorganizowanego prowadzenia. Osobiście dopiero
niedawno odkryłem, jak wielką wartość ma
adoracja – adoracja w ciszy.
ciszy Dopiero niedawno zrozumiałem, że w ciszy dokonują się
wielkie rzeczy, że adoracja Najświętszego
Ciała ukrytego w Hostii to moje jedyne - i
wręcz bym powiedział - intymne spotkanie z
Bogiem. Na adoracji jestem tylko ja i Bóg,
nikt i nic innego i to jest najpiękniejsze. Papież Paweł VI gorąco zachęcał do adoracji
Najświętszego Sakramentu: „Eucharystia
przechowywana jest w kościołach czy kaplicach jako duchowy ośrodek społeczności zakonnej lub wspólnoty parafialnej, a nawet
całego Kościoła i całej ludzkości, ponieważ pod świętymi postaciami - zawiera ona Chry-

ciela świata, centrum wszystkich serc, przez
którego wszystko i my przez Niego”. Niech
więc wierni „nie zaniedbują w ciągu dnia nawiedzenia Najświętszego Sakramentu. (…)
Tego rodzaju kult Eucharystii jest „dowodem
wdzięczności, rękojmią miłości, hołdem należnej Jezusowi adoracji”. W naszym parafialnym kościele mamy możliwość adoracji w
poniedziałki i czwartki. Ten typ modlitwy polecam szczególnie osobom, którzy chcą się
wyciszyć, którzy chcą się oddać Bogu, którzy
po prostu chcą się zatrzymać i rozważyć tajemnice Chrystusa. Ten moment wyciszenia
jest potrzebny każdemu człowiekowi, niekoniecznie odmawiania różańców, litanii, koronek itd. tylko po prostu „bycia”, przy najlepszym naszym przyjacielu – Jezusie Chrystusie. ◙

A: Jak to się stało, że Jezus Eucharystyczny zji Trwam i Radiu Maryja pielgrzymuję po
zaczął codziennie Panią odwiedzać?
sanktuariach, do których już w życiu sama
P. Ś.: Czułam potrzebę łączenia się z Panem nie dotrę, ale… Zaproponowano, że szafarz
Jezusem, bo były różne chwile cierpienia, będzie do mnie przychodził z Panem Jezugdy się już załamywałam. Leczyłam się i mia- sem. Ja najpierw czułam, że to może niegodłam nadzieję na poprawę, ale ona nie przy- ne, że fatyguję Chrystusa i ludzi do siebie do
domu, że może mogłachodziła. Choroba postępo- O CODZIENNYM PRZYJMOWANIU JEZUSA bym ja iść do Niego.
rozmowa z Panią Lidią Śmietana,
Tylko to było coraz
wała – i gościec,
który
trudniejsze, chociaż
której choroba nie wypuszcza z domu
mąż mi bardzo usługispowodował
zwyrodnienia i astma, przez którą mocno się wał, pomagał, to miałam trudności z dotardusiłam, duszę… Tak, że w końcu wykluczyło ciem do samochodu, a w kościele doszły obamnie to zupełnie z uczestnictwa we Mszy św. wy, że będę się dusić, że mnie ktoś potrąci –
w kościele. A bardzo tęskniłam za tym zbliże- bo człowiek to jest teraz taką figurą… nie
niem, byłam tego spragniona. Oczywiście ko- mam stabilności… Po zastanowieniu zgodzirzystam z katolickich mediów i dzięki telewi- łam się. Najpierw szafarze przychodzili w
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niedzielę i w środę. Pan Czesław zapytał czy
nie chcę przyjmować Pana Jezusa codziennie, że przecież szafarze chętnie przyjdą.
Najpierw nie chciałam ich fatygować, ale potem poprosiłam, żeby przychodzili. Tym bardziej, że są naprawdę bardzo mili, sympatyczni i rzeczywiście chętnie przychodzą… A
ja bardzo za tym tęskniłam…
A: Czy codzienne przyjmowanie Jezusa pomaga?
P. Ś.: To jest właśnie mój Lekarz, to przyjmowanie Jezusa mnie uspokoiło, przyjęłam moje cierpienie, postęp tej mojej choroby, to że
widocznie taka jest wola Boża. I ofiaruję to
cierpienie za grzeszników, za kapłanów,
szczególnie za naszych księży, żeby mieli siły
nam służyć, za ojczyznę, którą bardzo kocham i nie chciałbym, żeby za mojego życia
znów wrogowie nami rządzili, bo już to całą
moją młodość zakłóciło. Uwielbiam Jezusa,
Trójcą Przenajświętszą i proszę za moją rodzinę, wnuki, w ogóle za młodzież i za pedagogów, żeby mieli cierpliwość i przekazywali
wartości. Czasami mam łzy w oczach, ale
mam też nadzieję, że nie jestem sama, że jest
Ktoś nade mną, że jest ze mną, że czuwa, że
nie zginę...
A: Opowie Pani o jakiejś szczególnej pomocy, której Pani doświadczyła w tej chorobie?
P. Ś.: Niedawno o kulach wychodziłam z łazienki, przewróciłam się i uszkodziłam sobie
zupełnie biodro już wcześniej operowane.
Najpierw nie chciałam wzywać pogotowia,
położyli mnie z trudem do łóżka, myślałam,
że będzie dobrze, ale po dwóch dniach mnie
sparaliżowało. Nie mogłam się ruszyć, tylko
bolało. W szpitalu ordynator wydał wyrok
usunięcia endoprotezy, albo ewentualnie
chciał mnie wysłać do Katowic na zabieg z
niewielkimi szansami. Nie chciałam jechać…
Bałam się, że potem, to już mogłabym tylko
leżeć. Teraz na wózku i o kulach mogę się
chociaż trochę poruszać po domu, posiedzieć
na tarasie. Płakałam i modliłam, tak prosiłam Jezusa, żeby mi pomógł, coś podpowiedział. Pojawiła się myśl, żeby zacząć ćwiczyć

– wierzę, że to było natchnienie Ducha Świętego. Najpierw sama napinałam mięśnie, potem zaczęła przychodzić pani rehabilitantka.
Zaczęłam siadać, potem stawać… Zaczęłam
chodzić o kulach. Najpierw po parę kroków,
potem coraz więcej. Na korytarzu spotkałam
zaskoczonego ordynatora… Zaczęłam dziękować mu za leczenie, a on powiedział, że nie
ma z tym nic wspólnego i wymownie spojrzał
w górę… Nieustannie dziękuję Jezusowi za
ten cud. Ale widzę też inny cud. Modlę się
ciągle za moją rodzinę i ofiaruję z nich Komunię Świętą i dziękuję Bogu, że prowadzi
moich wnuków tak, że nie odeszli od Niego,
że się modlą, że uczestniczą w Mszy św.
Dziękuję Mu też za moją rodzinę, że jesteśmy
razem, że jest pokój. Za mojego męża, za jego
pomoc i za to, że zawsze potrafimy się pogodzić, przeprosić, przebaczyć. Wiem, że to
dzięki obecności Jezusa. Dziękuję też Panu
Jezusowi, za to że mamy takich wspaniałych
duszpasterzy.
A: Co powiedziałby Pani tym, którzy mówią,
że tylko księża powinni nosić i podawać innym Jezusa Eucharystycznego?
P. Ś.: Myślę, że osoby, które tak mówią są to
osoby, które mało wnikają w naszą wiarę.
Szafarze są to przecież osoby, które mają
upoważnienie Kościoła, proboszcza. Są do
tego przygotowani, cieszą się zaufaniem,
składają przyrzeczenie, przyjmują łaskę Boga, ale też obowiązek. Jest to brak zastanowienia, świadomości, że gdyby tylko Księża
przynosili Jezusa to nie mogłoby się to odbywać codziennie. Oni też przyjeżdżają na odwiedziny i bardzo mnie to cieszy, że mogę się
wyspowiadać, porozmawiać. Ale nie mogą
przychodzić codziennie. Ja dziękuję za to, że
są takie osoby, które się tak poświęcają, dają
swój czas, że poświęcają niedziele, że przychodzą czy jest upał, czy śnieg, czy deszcz.
Przecież przynoszą mi Najcenniejszy Pokarm
i dają mi łączność ze wspólnotą parafii. Bardzo im dziękuję za tę możliwość.
A: Bardzo dziękuję za rozmowę

A: Widzi Pan wpływ codziennego przyjmowania Jezusa Eucharystycznego na osoby
chore, które Pan odwiedza?
P. K.: Na pewno jest tak, że czekają na Pana

Jezusa, widać że się cieszą z tych odwiedzin,
przeżywają to. Są wdzięczne, mówią o tym i
widać, że jest to prawdziwa wdzięczność i radość, taki błysk w oku.
C.d. s. 18
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tak, jak ja było podłymi ludźmi, a jednak zoNie jest to takie sztuczne, udawane
A: Dzielą się tym, że im to pomaga w przeży- stali świętymi. Umacnia to moje pragnienie
świętości i nadzieję. To noszenie i podawanie
waniu choroby?
P. K.: Raczej jest tak, że rozmawiamy o tym innym Jezusa buduje moją relację z Nim.
co słychać w parafii, co się wydarzyło, chcą Cieszy mnie też to, że mogę innym Jezusa zawiedzieć, posłuchać. Mówią też co u nich. O nosić, że mogę też w ten sposób dziękować
chorobie raczej nie rozmawiamy, niektórzy Bogu za to co uczynił w moim życiu, za moje
tylko trochę mówią, pragną pocieszenia, pro- nawrócenie, za trzeźwość, za to że już 17 lat
szą o modlitwę. Widać, że to zapewnienie o nie piję...
A: Czyli umacnia to też Pana wiarę w obecmodlitwie ich uspokaja
A: Jak to roznoszenie Jezusa Eucharystycz- ność Jezusa w Hostii i relację z Nim?
nego wpływa na Pana? Widzi Pan jakiś P. K.: Tak. Radość chorych umacnia wiarę w
Jego obecność. Daje mi to też możliwość dawpływ na siebie samego?
P. K.: Zobaczyłem to gdy wyniknęła właśnie wania świadectwa, a to też umacnia. Zawsze
taka potrzeba, by chodzić codziennie do pew- jest tak, że po kilku odwiedzinach w jakimś
nej pani. Po kilku miesiącach dziękowałam, domu, przychodzi taki moment, gdy wiem, że
za tę sytuację. Wcześniej starałem się chodzić powinienem powiedzieć świadectwo o tym,
w tygodniu na Mszę św. ale czasem rezygno- czego Bóg dokonał w moim życiu. Mówię o
wałem, bo byłem zmęczony, albo coś tam się swoim alkoholizmie, to tym jaki byłem i jak
Jezus mnie znalazł i
działo, nie miałem czaO
NOSZENIU
J
EZUSA
DO
CHORYCH
uzdrowił. Widzę, że
su. Teraz jest tak, że
wiem, że się zobowią- rozmowa z Leonardem Krajewskim to daje chorym i ich
rodzinom nadzieję i
załem, że ktoś czeka,
nadzwyczajnym szafarzem
umacnia ich wiarę w
więc idę. Dzięki temu ja
Najświętszego Sakramentu
moc działania Boga,
też codziennie jestem
bo słyszą i widzą, że Jezus naprawdę uzdrana Mszy i przyjmuję Jezusa. To jest łaska.
wia i to z gorszych chorób niż te fizyczne.
A: Są jakieś przeszkody, zniechęcenia?
P. K.: To jest obowiązek. Trzeba zawsze tak Mówię też o tym, żeby wiedzieli kim byłem,
zaplonować inne sprawy, żeby zdążyć - coś jestem, żeby nie było zgorszenia, że ktoś taki
przełożyć, albo się z kimś zamienić. Ale też podaje im Jezusa
jest tak, że ja mam za co Panu Bogu dzięko- A: Chciałby Pan jeszcze powiedzieć o czymś
wać i mam wiele do nadrobienia w relacji z szczególnym?
Nim, bo długo się nie modliłem, byłem dale- P. K.: Mocnym wydarzeniem jest też zawsze
ko od Niego. Jestem jeszcze „młodym katoli- to, gdy ktoś do kogo chodzę z Panem Jezukiem”, więc nie mam doświadczenia wypale- sem umiera. Szczególnie wtedy gdy wiem, że
nia, zniechęcenia. Idę za Jezusem, szukam to ja ostatni raz podawałem temu choremu
Go, uczę się. Czasem jednak czuję się niegod- Komunię Świętą. Modlimy się zawsze za te
ny. Zawsze jest tak, że jak idę z Jezusem w osoby, które odeszły. A tak w ogóle to jestem
bursie czuję Jego obecność i rozmawiam z wdzięczny Bogu z łaskę bycia szafarzem, za
Nim o tej swojej niegodności, mówię Mu o to że w ten sposób mogę nadrabiać czas, gdy
swoich wątpliwościach i doświadczam tego, byłem daleko od Niego.
że On mnie umacnia i pokazuje, że wtedy, A: Dziękuję za podzielenie się wrażeniami z
gdy pijany leżałem w błocie, też był ze Mną i czytelnikami naszej gazety.
cierpiał ze mną i z tego błota mnie wyciągnął.
Rozmawiała Ala Kaczorowska
Pokazuje mi też, że wielu świętych najpierw,
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