i soboty zawsze od 17.00), a kapłani nie będą spowiadać po rozpoczęciu Mszy św.
W razie konieczności ksiądz będzie do dyspozycji po Mszy św. Niepokojący fakt, że
mimo próśb nie ubywa osób, które przychodzą na Eucharystię w ostatniej chwili
i jednocześnie chcą się jeszcze spowiadać, świadczy o postępującym braku świadomości religijnej. Poprzez wprowadzone zmiany, które są w pełni zgodne z decyzjami ostatniego Synodu, chcemy skłonić wszystkich do refleksji nad naszym podejściem do sakramentów. Osoby słabo słyszące będą mogły skorzystać z zamykanego
konfesjonału, który znajduje się przy kaplicy Miłosierdzia Bożego. Chęć odbycia
takiej spowiedzi prosimy zgłaszać kapłanowi, który spowiada w kaplicy Miłosierdzia Bożego.
7.W przyszłą niedzielę (25.11) kolekta będzie przeznaczona na budowę cmentarza. Codziennie, po każdej Mszy św. w zakrystii indywidualni fundatorzy mogą
złożyć ofiarę i dokonać wpisu do Księgi Fundatorów.
8.W sobotę o godz. 10.00 w salce Spotkanie Dzieci Maryi - zapraszamy wszystkie
dzieci Szkoły Podstawowej, które chciałyby włączyć się w tę grupę parafialną.
9.Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje mszalne na rok 2019. Zadbajmy o to,
by w niedziele rezerwować intencje mszalne za żywych, a więc urodziny, jubileusze
itp. Przypominamy o konieczności potwierdzenia zamówionej intencji najpóźniej na trzy tygodnie przed terminem Mszy św. Brak takiego potwierdzenia jest
równoznaczny z rezygnacją z intencji, a termin Mszy św. przekazywany jest
innym zainteresowanym osobom. Intencje mszalne przyjmujemy indywidualnie w Kancelarii Parafialnej a nie przez telefon.
10.Od 24 listopada rozpoczynamy duszpasterskie odwiedziny rodzin (Kolęda). Plan
Kolędy znajduje się w gablotkach, na stronie internetowej parafii, facebooku i gablotkach.
W ramach nowej ewangelizacji zachęcamy Parafian do włączenia się w informowanie
swoich Sąsiadów o terminie zbliżających się odwiedzin. Wzór ogłoszenia, które można
umieścić na korytarzu (klatce), znajduje się w gazetce parafialnej.
Odwiedziny duszpasterskie (kolęda) w tym tygodniu:
24/11/2018 r godz. 14.30 /sobota/
B. Chrobrego 37
25/11/2018 r godz. 14.30 /niedziela/
B. Chrobrego 32
11.Zapraszamy do Internetowego Systemu Wyszukiwania Osób Pochowanych na
naszym cmentarzu - http://katowice-tysiaclecia.artlookgallery.com/
12.Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Szczególne
podziękowania dla Diakonii Porządkowej oraz wszystkich osób, które sprzątały
kościół. W przyszłą sobotę o godz. 7.30 zapraszamy wszystkich chętnych do
sprzątania naszego kościoła. Bóg zapłać za wszystkie ofiary materialne składane dzisiaj na potrzeby archidiecezji.
KONTA BANKOWE:
Na remont kościoła:

Bank Śląski - 42 1050 1214 1000 0023 1548 9068
z tytułem wpłaty - „na cele kultu religijnego”
Na budowę cmentarza: PKO - 74 1020 2313 0000 3102 0189 6703
z tytułem wpłaty - „budowa cmentarza”
Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża św. i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych,
40-877 Katowice, ul. Mieszka I 6, tel. (32) 254 74 00
Strona www i facebook : parafiatd.archidiecezja.katowice.pl
Wyszukiwanie zmarłych na cmentarzu: katowice-tysiaclecia.artlookgallery.com
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Czy jesteś gotowy?
W dzisiejszej Ewangelii słyszymy jak
Pan Jezus naucza trudnej prawdy o
swoim ostatecznym przyjściu. Będzie
go poprzedzało zaćmienie słońca i księżyca, gwiazdy będą spadać z nieba… I
właśnie w takiej apokaliptycznej scenerii ludzie ujrzą Syna Człowieczego,
przychodzącego w obłokach z wielką
mocą i chwałą. Oczywiście nie chodzi
tu o zwykłe astronomiczne zjawiska.
One będą niejako „ostatnim dzwonkiem” przypominającym o właściwym
przeżywaniu swego życia, ostatnim momentem dającym jeszcze możliwość
nawrócenia.
Czy jesteś już gotowy na przyjście Jezusa z wielką mocą i chwałą, czy też
odkładasz swoje nawracanie się na
czas, kiedy już się pojawią owe nadzwyczajne wydarzenia? Czy jest w Tobie głęboka wiara w owe zapowiedzi
Jezusa, czy traktujesz je trochę z przymrużeniem oka, jak jakąś baśń albo coś,
co na pewno nie wydarzy się za Twojego życia?
Dalej Jezus mówi, że o dniu owym lub
godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w
niebie, ani nawet On sam, tylko Ojciec
Niebieski. I jak widzimy, Ojciec jeszcze czeka, by powtórnie Syna posłać
do ludzkości z mocą i chwałą, by zakończyć jej ziemską historię i rozpocząć wieczność.

Czy świadomość tego, że nie można
poznać dnia ostatecznego końca świata, nie usypia Twojej czujności i czuwania? Czy potrafisz tak żyć, jak gdyby świat miał się już niedługo skończyć? Czy może wolisz o tym nie myśleć? Czy nie lękasz się spotkania z
Bogiem twarzą w twarz? Nie będziesz
się lękać, jeśli czas ziemski wykorzystasz do coraz bliższego zjednoczenia
z Bogiem, do czynienia dobra, do bycia dla innych, jeśli każdy dzień będzie
dla Ciebie okazją do nawrócenia, do
przemiany życia. Nie jest więc ważne,
aby wiedzieć „kiedy” to nastąpi, ale aby
zawsze być gotowym, Nie jest też ważne, aby wiedzieć „jak” to się stanie, ale
„jak” żyć teraz, aby kiedyś żyć wiecznie. Bo jak czytamy w Piśmie Świętym
„ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało
pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował
Bóg tym, którzy Go miłują”.
K.P.

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW

(19 -25 LISTOPADA 2018)

PONIEDZIAŁEK (19.11.2018 r.) - Dzień powszedni
7.00 1/za + Eugeniusza Wawrzyka w r. śm., ++ Bolesława, Józefa i Annę Wawrzyków, + Wiktorię Kukuła, + Stanisława Pruś, ++ Mariannę i Jana Mikułów
oraz ++ teściów Pruś i dusze w czyśćcu cierpiące
2/za + Stanisławę Franiak (od siostry Antoniny z rodziną)
7.30 - Różaniec
18.00 1/za ++ Halinę i Zdzisława Stefaników, + Andrzeja Jany oraz ++ z rodziny Jarzynków
2/za + męża Edmunda, ++ rodziców, ++ teściów oraz ++ krewnych
3/za + Mariana Błachuta prosząc o radość wieczną (od siostry Marii Serednickiej)
WTOREK (20.11.2018 r.) - Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezb.
7.00 1/za + Ludmiłę Orłowską (od rodziny Pietyrów)
2/o Bożą opiekę, błog. i zdrowie dla Barbary
7.30 - Różaniec
18.00 1/za + męża Zygmunta Syrnickiego w 7 r. śm. oraz ++ rodziców z obu stron
2/za+Piotra Choinkę w 16r.śm.,+męża Floriana,+brata Czesława i jego+żonę,+syna
i +synową,+szwagierkę Kazimierę,+ciocię Martę oraz dusze w czyśćcu cierpiące
3/za + Henryka Nowaka oraz ++ z rodziny Śmieszków
18.45 - Modlitwa uwielbienia
ŚRODA (21.11.2018 r.) - Wspomnienie Ofiarowania NMP
7.00 1/za + mamę Stefanię w 5 r. śm. oraz wszystkich ++ z rodziny Orzeł i Skrobisz
2/za + Stanisławę Franiak (od siostry Julii z rodziną)
7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/w intencji ks. Dawida Majki z ok. ur., dziękując Bogu za dar życia, prosząc o żywą wiarę, gorącą miłość, wierność łasce powołania i dar zdrowia
2/za + męża Konrada w 8 r. śm.
3/za + brata Joachima Gajdę w 25 r. śm. + teścia Eugeniusza Bona w 25 r. śm,
++ rodzi: Annę i Tomasza Gajdów, + teściową Helenę Bon i + brata Piotra Gajdę
CZWARTEK (22.11.2018 r.) - Wspomnienie św. Cecylii, dz. i męcz.
7.00 1/do Op.B. w int. Zofii Jantosz z ok. 76 r. ur., z podzięk. za otrzymane łaski, prosząc o
zdrowie, dalszą opiekę i błog. B. dla niej, córki Ewy, syna Dariusza i wnuków (TD)
2/za ++ z rodziny: Bańczyków i Licznerskich oraz + Franciszka
7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/przez wstawiennictwo Św. Tarsycjusza w intencji ministrantów i ich rodziców
2/do Opatrzności Bożej w int. Krystyny z ok. 70 r. ur., dziękując Bogu za dar
życia i pomoc bliźnich w chorobie, z prośbą o zdrowie i opiekę
M.B.Uzdrow.Chorych dla wszystkich pomagających w chorobie (Te Deum)
3/za + Marię Ligęzka (od brata Edwarda z żoną)
PIĄTEK (23.11.2018 r.) - Dzień powszedni
7.00 1/za + męża Zygmunta Szczepaniaka w 13 r. śm i ++ z całej rodziny
2/za + męża Jana Śnieżka, + córkę Marię, + zięcia Mieczysława, + wnuka
Artura i ++ rodziców: Annę i Bazylego oraz Honoratę i Franciszka
7.30 - Różaniec
17.15 - Droga Krzyżowa
18.00 1/za ++ rodziców: Cecylię i Edwarda oraz + brata Jana Pierończyków, ++ dziad2

ków: Julię i Alojzego Długajczyków oraz Marię i Filipa Pierończyków
2/za + siostrę Helenę Kowalczewską
3/za + Marię Ligęzka (od brata Wiesława z rodziną)
SOBOTA (24.11.2018 r.) -Wspom. św.męczennikówAndrzeja Dung-Lac, prezb. i Tow.
6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
7.00 1/w intencji ofiarodawców i budowniczych naszego kościoła oraz w intencji
ks. Pawła Furczyka
2/za + ojca Franciszka Skrzypca oraz jego ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron
3/za + męża Czesława w kol. r. śm.
4/za + mamę Helenę w 18 r. śm
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 - za+syna Stanisława Odelgę w 6r.śm.+synową Grażynę+męża Józefa+brata Stefana
++Natalię i Eugeniusza Kozłowskich, prosząc dla nich o radość życia wiecznego
NIEDZIELA (25.11.2018 r.) -

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA,
KRÓLA WSZECHŚWIATA

7.30 - do Op.B. przez wstawiennictwo M.B. w int. Danuty z ok. 60 r. ur., z podzięk.za
odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie oraz błog. dla całej rodziny (TD)
9.30 - w int. Haliny i Kazimierza Mikrutów z ok. 50 r. śl., z podzięk. za dotychcza
sowe łaski, z prośbą o Bożą opiekę i błog. na dalsze wspólne lata (Te Deum)
11.00 - w int. Katarzyny Odelgi z ok. ur. i imienin, z podzięk. za otrzymane łaski, prosząc
o zdrowie i opiekę M.B. oraz Boże błog. dla niej i wnuczek: Aleksandry i Martyny
12.30 - w int. Józefy i Władysława z ok. 50 r. śl. dziękując Bogu za wspólnie przeżyte lata
prosząc o zdrowie, opiekę M.B. i dary Ducha Św. dla całej rodziny (Te Deum)
17.00 - za ++ rodziców: Juliana i Janinę Tucharzów oraz ++ Kazimierza i Małgorzatę Staniewskich
20.00 - za + męża Antoniego, ++ jego rodziców, rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące
Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE (18 listopada 2018)
1.Wszystkich, którzy pragną redagować naszą gazetkę parafilaną „Być bliżej” zapraszamy w poniedziałek (19.11) o godz. 18.45 na spotkanie Diakonii Słowa.
2. W środę (21.11) swoje urodziny obchodzi ks. Dawid Majka. Zapraszamy na
Mszę św. w intencji solenizanta, którą odprawimy o godz. 18.00.
3.W środę (21.11) po wieczornej mszy zostanie wyświetlony film „Misja” w salce nr 1.
4.W czwartek (22.11), wspominając św. Tarsycjusza - patrona ministrantów, o godz.
18.00 odprawimy Mszę św. w intencji naszych ministrantów i ich rodziców. Jednocześnie zapraszamy wszystkich chłopców, którzy pragną służyć przy ołtarzu
na zbiórki ministrantów w soboty o godz. 9.00 w salce ministrantów.
5.W piątek, o godz. 17.15 odprawimy Drogę Krzyżową, polecając Bogu dusze naszych zmarłych. Wypominki za zmarłych przynosimy do zakrystii 20 minut przed
nabożeństwem. Po nabożeństwie będzie można ucałować relikwie Krzyża św.
6.W trosce o właściwe przeżycie sakramentu pokuty i Eucharystii informujemy,
że okazja do spowiedzi będzie odtąd pół godziny przed Mszą św. (w czwartki
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Organizatorzy 3. Śląskiego Festiwalu
Nauki KATOWICE zapraszają do wzię- Migawki z ¿ycia naszej parafii
cia udziału w Przeglądzie Garażowych
06.11. - O godz. 18.45 rozpoczęła się moWynalazków OFF Science.
dlitwa uwielbienia. Tematem wprowadzenia
Celem przeglądu jest zaprezentowanie do modlitwy była „zazdrosna stokrotka”. Ks.
szerokiej publiczności autorskich projek- Dawid podkreślił, że zazdrość wyniszcza
tów urządzeń i rozwiązań technicznych, człowieka zarówno psychicznie jak i duchoktóre powstają w prywatnych warszta- wo. Podczas modlitwy rozważane były kotach, piwnicach, garażach czy na stry- lejne teksty z Apokalipsy Św. Jana. Na zachach. Jeśli więc wymyśliłeś i zaprojek- kończenie modlitwy każdy otrzymał indywitowałeś coś, czego nikt inny jeszcze dualne błogosławieństwo.
wcześniej nie skonstruował i chcesz po07.11. - O godz. 18.45 rozpoczęło się nakazać to światu, do 10 grudnia zgłoś swój bożeństwo do Matki Bożej Uzdrowienia
wynalazek za pośrednictwem strony in- Chorych z błogosławieństwem lourdzkim.
ternetowej Śląskiego Festiwalu Nauki!
08.11. - O godz. 18.45 w kaplicy Św. JóNajbardziej nowatorskie pomysły zo- zefa spotkała się Diakonia Liturgiczna. Pod
staną zaprezentowane podczas festiwalu okiem ks. Proboszcza ćwiczyliśmy po13 i 14 stycznia przyszłego roku w Mię- prawne czytanie tekstów. Do naszej wspóldzynarodowym Centrum Kongresowym noty dołączyły kolejne osoby, pragnące
w Katowicach oraz wezmą udział w ple- czytać Słowo Boże podczas Mszy św.
biscytach, w których najbardziej inspiru- Dziękujemy im bardzo za to, że odczytały
jący wynalazek wybiorą: publiczność zaproszenie samego Boga.
festiwalu, komisja ekspercka oraz media.
09.11. - O godz.19.00 w sali Św. Jana
Więcej informacji na temat Przeglądu Pawła II rozpoczęło się spotkanie DuszOFF Science, a także formularz zgłosze- pasterstwa Małżeństw. Tematem przeproniowy, można znaleźć na stronie slaski- wadzonego kolejnego „kursu małżeńskiefestiwalnauki.pl.
go” było rozwiązywania konfliktów.

Oaza M³odzie¿owa

Szukamy Boga, uczymy się odróżniać dobro od zła, prawdę od fałszu,
by w dorosłe życie wkroczyć z sercem
pełnym wartości trwałych i nieprzemijających. Nasze spotkania to nie tylko
poważne rozmowy, jest miejsce na zabawę, śpiew. Wszyscy są życzliwi
i mają dla siebie czas.
Gromadzimy się w każdy piątek o
18.00 na Mszy św., zaś po niej spotykamy się w salce.

BRACTWO ADORACJI
NAJŒWIÊTSZEGO
SAKRAMENTU
Tomasz Merton napisał „Nikt z nas
nie jest samotną wyspą”.
Członkowie Bractwa Adoracji Najświętszego Sakramentu pragną, aby tej
samotności nie odczuwał sam Pan Jezus ukryty w Najświętszym Sakramencie. Dlatego też każdego dnia od rana
do wieczora na zmiany trwają przy Jezusie. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w nasze Bractwo.
Nasze spotkania formacyjne rozpoczynamy Mszą świętą w każdy
pierwszy czwartek miesiąca o godz.
18.00. Po Mszy zapraszamy na spotkanie informacyjno -formacyjne do
salki.

PSYCHOLOG III piątek m-ca
PRAWNIK

godz. 17.00 - 18.00
II i IV wtorek m-ca
godz. 17.00 - 18.00

Bożena S.

Wzór

Odeszli do Pana:

Duszpasterskie odwiedziny rodzin
C + M + B + 2018
Christus Mansionem Benedicat
(Chrystus Mieszkanie Błogosławi)

Data

.......……….................................................................................................………………

Godz. rozpoczęcia kolędy

…..........……………

Spotkajmy się na wspólnej modlitwie!
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we wrześniu:
Rabus Eugeniusz, Piastów 16
Niemczyk Arkadiusz, Tysiąclecia 78
Olesiak Jerzy, Piastów 22
Ciuk Stanisław, Piastów 26
Badura Aniela, Tysiąclecia 29
Bańczyk Krystyna, Tysiąclecia 11
Ligęzka Maria, Piastów 24
Nowak Henryk, Tysiąclecia 29
Nowakowicz Marian, Piastów 24
Warmuziński Bogusław, B.Chrobrego 32
Jureczek Helena, Tysiąclecia 19
w październiku:
Dembowicz Edyta, Tysiąclecia 1
Rotyńska Irena, Piastów 16
Fiołkowski Henryk, B.Chrobrego 13/
Krupa Cecylia, B.Chrobrego 38
Gil Władysław, Tysiąclecia 29

Kicler Jan, Piastów 16
Maciejewski Alfons, Tysiąclecia 19
Grabowska-Froelich Hanna, Tysiąclecia 47
Malik Bronisława, Tysiąclecia 4
Bień Lidia, Piastów 3
Lubelski Włodzimierz, Piastów 3
Koźmiński Zygmunt, Piastów 9
Orlińska Krystyna, Piastów 9
Pajączek Paweł, Tysiąclecia 21
Per Wanda, Tysiąclecia 29
Podhorska Weronika, Tysiąclecia
Mikołajski Roman, Tysiąclecia 15
Wieczny odpoczynek
racz im daæ Panie. A
œwiat³oœæ wiekuista niechaj im œwieci.. Niech
odpoczywaj¹ w pokoju
wiecznym. Amen.
3

Katechumenat (6)
SAKRAMENTY – ŁASKA BOŻA
Na naszej autostradzie do nieba, poza
różnymi formami pomocy dla bezpiecznej jazdy konieczne są również konkretne środki umożliwiające poruszanie się
w przód. Podobnie w drodze do nieba
konieczna jest Łaska Boża. Jest to często niezrozumiała Prawda wiary. Chodzi jednak po prostu o to, że człowiek
nie może zbawić się sam. Nie można
normalnie wejść do czyjegoś domu bez
zaproszenia Gospodarza, bez otwarcia
przez niego drzwi. Stan zbawienia nie
jest naturalnym stanem życia człowieka. Trzeba tam zostać zaproszonym. Na
zaproszenie można też różnie odpowiedzieć. Ktoś, kto nie chce skorzystać z
Bożego zaproszenia do Bożego domu,
nie będzie tam przez Boga ciągnięty na
siłę. Człowiek jest stworzony z miłości
i z miłości zaproszony do uczestnictwa
w Bożym życiu. Prawdziwa miłość zakłada jednak wolność. Człowiek nie jest
bezwolną marionetką w ręku Boga. O
naszym losie decyduje nasza wolna
wola. To, co nazywamy: „Bóg nas ukarał”, jest jedynie prostą konsekwencją
naszego wolnego wyboru.
Tę konieczną Łaskę Bożą można
przedstawić jako linę. Człowiek stworzony przez Boga został obdarowany
darami naturalnymi /istnienie, dusza,
ciało, rozum, wolna wola, uzdolnienia
naturalne itp./, darami poza naturalnymi /nieśmiertelność ciała, wiedza, poznanie, wewnętrzna harmonia, wolność
od cierpień itp./ i darami nadprzyrodzonymi /łaska uświęcająca, życie Boże,
jedność i przyjaźń z Bogiem/. Można
to sobie wyobrazić jako ulepienie z gliny i osobisty akt nadania tchnienia
życia, tworzący istotę materialnie należącą do tego świata, choć lepszą od biologicznie podobnych nam zwierząt.
Jednak to co zdecydowanie nadprzyro4

dzone a więc życie Boże w nas jest szczególną formą wyniesienia istoty ludzkiej
nad naturalny świat. Jest to jakby wyniesienie człowieka na jakąś platformę zawieszoną w obłokach, będącą szczególnym stanem życia Boga. To tak jakby
Bóg powiedział: wpuściłem ciebie do siebie, popatrz jak tu pięknie, lecz jesteś
wolny i możesz z tego zrezygnować. No
i stało się – człowiek ciekawy jak wygląda ta platforma od spodu, wychylił się i
spadł. Żądza ciała, oczu i pycha tego /
ziemskiego/ życia, sprowadziła człowieka „na ziemię”. Wolnym aktem nieposłuszeństwa człowiekowi pozostało tylko to
co naturalne. Akt ten nazywamy grzechem pierworodnym. Nawiasem mówiąc
nieposłuszeństwo Bożej Miłości będzie
odtąd fundamentem ludzkiego grzechu.
Bóg jednak nie pozostawia człowieka w
beznadziejnej sytuacji. W Chrystusie
zrzuca z platformy linę Łaski, po której
można się wspiąć w górę. Można, lecz
nie trzeba. Człowiek jest wolny i czasem
tak słaby, a czasem tak głupi, że będąc
już na jakiejś wysokości wyciąga nóż i
odcina linę, ponownie spadając na dno.
W drodze do nieba trzeba, więc współpracować z Łaską.
Teologia rozróżnia Łaskę wewnętrzną,
zewnętrzną i sakramentalną. Łaska wewnętrzna to wewnętrzne pobudzenie
człowieka do tego, aby coś dobrego zrobił lub zaniechał czegoś, co prowadzi do
zła. To wewnętrzne pobudzenie, kiedy
widzę starszą osobę usiłującą przejść
przez ulicę – no pomóż jej! To te nasze
przeczucia – czułem, że nie powinienem
tam pójść, – kiedy w danym miejscu dochodzi do jakiejś tragedii, w której straciłbym zdrowie lub życie.
O wiele ciekawsza jest Łaska zewnętrzna. Są to różne sytuacje naszego życia,
okoliczności, spotkane osoby, zasłyszane zdania, - słowem te tak zwane przypadki. Tu można napisać książkę o ludziach, którzy „przypadkowo” kogoś
spotkali i to spotkanie odmieniło ich

życie, o „przypadkowych” sytuacjach,
które pozwoliły coś zrozumieć, zdarzeniach, dzięki którym odkryliśmy naszą
drogę, czy rozwiązanie gordyjskiego
węzła. Każda, nawet drobna historia naszej codzienności to kolejny krok wprzód
/lub w tył/ w naszej historii zbawienia.
Spodobało się Bogu zbawiać człowieka
nie pojedynczo, lecz we wspólnocie.
Stąd właśnie zbawienie dokonujące się
przez naród wybrany a dziś we wspólnocie Kościoła to znaczy wśród nas. Problem jednak w dostrzeganiu znaków czasu i właściwej ich interpretacji. Trzynaście lat temu przygotowywałem dużą grupę młodzieży do bierzmowania. Wymagało to wiele czasu i zaangażowania.
Któregoś dnia przytrafiło mi się piętnaście minut czasu między spotkaniami z
kolejnymi grupami. Chciało mi się pić.
Ucieszony biegłem z domu katechetycznego na probostwo mając w perspektywie szklankę herbaty. Przy drzwiach probostwa spotkałem jakąś panią, która miała sprawę do załatwienia. Nie było mi to
na rękę – w końcu było nas pięciu księży. Nie odesłałem jej jednak, przyspieszyłem tylko chcąc zrobić jedno i drugie. Na schodach się potknąłem i wylądowałem szczupakiem pod drzwiami.
Nieszczęśliwy przypadek? Nie. Kiedy
bowiem wbiegałem na schody myślałem
sobie: „ o jaki jestem wspaniały ksiądz –
nawet w takiej sytuacji jestem dyspozycyjny”. To co się wydarzyło to jakby
„pstryczek” od Pana Boga, żebym nie
popadał w pychę. Tym razem zrozumiałem. Czasami też uparcie nie chciałem
rozumieć. Nie jesteśmy w stanie zauważyć i przeanalizować wszystkich takich
sytuacji w naszym życiu. Szczególnie nie
jest to może istotne, gdy chodzi o drobiazgi. Dla mnie w takich sytuacjach zawsze pomocne były chwile skupienia i
modlitwy medytacyjnej poszerzającej
umiejętność patrzenia oczyma serca.
xxx

„Nieustannie się módlcie” – to
wezwanie Chrystusa, który zachęca nas, byśmy każdą chwilę naszego życia przekuwali na oddawanie
chwały Bogu. Nie tylko słowa, ale
i nasze czyny mogą być modlitwą.
W tradycji chrześcijańskiej istniał
od wieków zwyczaj, by znakiem
ciągłości modlitwy była zapalona
świeca. Ta praktyka coraz częściej
wkracza do kościołów w Polsce.
Chcemy, by i w naszym kościele
istniała możliwość takiego wyrażania pobożności. Od dzisiejszej niedzieli obok obrazu Miłosierdzia Bożego umieszczony został stojak, na
którym będzie można zapalić świece. Są one specjalnie przygotowane do zapalenia w kościele. Nie
należy ich stąd zabierać, np. do domów, na cmentarz itp. Służyć mają
jako znak naszej nieustającej modlitwy przed obrazem Miłosierdzia
Bożego.
Ofiara za świece - 2 zł przeznaczona będzie na cele charytatywne
realizowane w naszej parafii, dlatego też traktować można tę ofiarę
jako jałmużnę, co dodatkowo podnosi znaczenie naszej modlitwy,
która, połączona z ofiarą, staje się
wyrazem wiary oraz chęci zadośćuczynienia za grzechy.
Świece są naszym darem dla
Boga, zatem każda kradzież traktowana jest jako grzech świętokradztwa. Bądźmy na ten fakt wyczuleni! Mamy jako duszpasterze
nadzieję, że osobista modlitwa wraz
z darem ofiarnym i znakiem świecy będzie miła Bogu i przyniesie
wiernym obfite owoce duchowe.
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