
    

 

Niezbędnik wędrowca  
czyli rzecz  

o sakramentach świętych: Eucharystia

  W Eucharystii Bóg staje się prawdziwie, realnie obecny tutaj i teraz. To nie pamiątka ani
symbol,  to  rzeczywiste  Ciało  i  Krew  Jezusa.  Eucharystia  to  czas  kiedy  Bóg  przychodzi
osobiście,  wręcz  fizycznie.  Przychodzi  pod  zasłoną  Słowa  Bożego,  znaków  i  gestów
liturgicznych, przychodzi w osobie kapłana. Rozpoczyna i kończy się pocałunkiem ołtarza.
To znak miłości. Bóg przychodzi, by jeszcze raz Cię przytulić. By jeszcze raz opowiedzieć Ci
o Swojej miłości, o trosce o Ciebie, o przywiązaniu, tęsknocie. Przychodzi by być Bogiem z
Tobą, Bogiem blisko Ciebie. Przychodzi by rozmawiać z Tobą. Byś Ty mógł się zasłuchać w
Jego ciszę, by On mógł zasłuchać się w Ciebie. 

   Eucharystia to czas by oddawać Bogu swoje serce zranione przez odrzucenie,  krytykę,
zranione  przez  samotność  i  zło,  Bogu  który  pragnie  przyjąć  Cię  do  swojej  wspólnoty.
Cokolwiek się dzieje. Jego miłość, Jego łaska chce być z Tobą, On przychodzi podczas Mszy
Świętej, by być z Tobą w jedności cokolwiek przeżywasz.   

   Eucharystia obejmuje swym działaniem wszystkich ludzi, wszystkich pokoleń, narodów,
kultur i języków, żywych i umarłych. Bo Jezus – Jej źródło i sens umarł za wszystkich. By
wszystkim  okazać  Boże  przebaczenie.  Podczas  Eucharystii  możesz  więc  wypraszać
Miłosierdzie dla całego świata.   

   Eucharystia jest też uwielbieniem Boga, w niej Bóg pozwala Siebie chwalić. Ojciec otacza
Syna chwałą przez Kościół, a Syn przez usta Kościoła uwielbia Ojca. Kiedy Ty uwielbiasz
Boga zstępuje  Duch Święty  i  napełnia  Cię  swoimi  łaskami.  Taką łaską  jest  Słowo Boga
głoszone podczas Mszy Świętej. 

   Bóg mówi do Ciebie. Tam możesz też Bogu ofiarować Twoją codzienność: pracę, trud,
wysiłki i to, co, co Cię czeka. To Twoja ofiara składana Bogu, a jednocześnie zaproszenie
Jego łaski  do Twojej  ludzkiej  codzienności.  Ofiara  Jezusa,  zawiera w sobie  i  udoskonala
wszystkie  modlitwy,  ofiary  Kościoła,  wszystkich  ludzi  w  każdym czasie.  Twój  dialog  z
kapłanem podczas Mszy Świętej jest więc Twoim dialogiem z Chrystusem, byś mógł to co
ludzkie, to co Twoje, Twoją codzienność łączyć z Jego ofiarą na krzyżu.
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Papieskie Intencje Modlitewne na czerwiec 2020 r.

Módlmy się, aby ci którzy cierpią, odnaleźli drogi życia, pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa.   

Różaniec w intencji Ojczyzny  

W każdą sobotę po Mszy Świętej wieczornej o godz. 18.00 przed Najświętszym Sakramentem
odmawiamy  różaniec w intencji Ojczyzny   –  o pojednanie i zgodę w polskim narodzie,
o pomyślny dla naszej katolickiej wspólnoty wybór nowego prezydenta Rzeczypospolitej,
chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży, a także oddalenie zarazy koronawirusa.      

Komunikaty 

Ks. Abp Metropolita przedłuża dyspensę od uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej na
okres do końca czerwca br. tylko dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji
( np. kaszel, katar, podwyższona temperatura ), bądź przebywających na kwarantannie.

Wszystkich innych wiernych zachęca do ponownego podjęcia regularnego uczestnictwa w
niedzielnej Mszy Świętej i unikania grzechu ciężkiego związanego z jej opuszczaniem. 

   
Nabożeństwa czerwcowe codziennie po Mszy Świętej wieczornej o godz. 18.00.

 
Tegoroczne I Komunie odbędą się 11 czerwca 2020 r. w Uroczystość Najświętszego Ciała i

Krwi Chrystusa.

 

Codziennie rano i wieczorem przed Eucharystią o godz. 7.00 i 18.00 możliwość spowiedzi.
Czas spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej kończy się w niedziele Trójcy Przenajświętszej,

która w tym roku przypada na dzień 7 czerwca.  

W maju 2020 r. w naszej parafii:
 
Sakrament chrztu przyjął: 
   

1. Marcel Adamczak, ur. 23.03.2020 r.    

Niech wzrasta w łasce u Boga i u ludzi!   

Do Domu Ojca odeszli:  

1. św.p. Maria Ościłowicz ,  zm. 28.04.2020 r.  
2. św.p. Krzysztof Nowik,  zm. 21.03.2020 r.   

Niech odpoczywają w pokoju!
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