rzyć troski i trudne sprawy naszej ziemi.
W Twoje matczyne dłonie składamy
przyszłość każdego i każdej z nas.
Gospodyni Śląska, przyjmij tę naszą pokorną modlitwę. Uproś u dobrego Boga
zatrzymanie epidemii, zdrowie chorym
i siły personelowi medycznemu. Wysłuchaj naszego wołania.
Maryjo królująca w Piekarach, Matko
Sprawiedliwości i Miłości Społecznej –
Matko Piekarska, Opiekunko sławna,
Orędowniczko wszelkich łask… Ciebie
dziecięcym sercem błagamy, weź w swą
opiekę zbożny nasz lud.
Opr. ks. Grzegorz Śmieciński

KS. JAN TWARDOWSKI
1 czerwca obchodzimy urodziny poety
Ks. Jana Twardowskiego (ur. 1 czerwca
1915, zm. 18 stycznia 2006) – dziś
z chwilą zadziwienia nad cudem dzieciństwa ;-)
Naucz się dziwić
Naucz się dziwić w kościele,
że Hostia Najświętsza tak mała,
że w dłonie by ją schowała
najniższa dziewczynka w bieli,
a rzesza przed nią upada, rozpłacze się,
spowiada że chłopcy z językami czarnymi od jagód
- na złość babciom wlatują półnago
w kościoła drzwiach uchylonych
milkną jak gawrony,
bo ich kościół zadziwia powagą
I pomyśl - jakie to dziwne,
że Bóg miał lata dziecinne,

.

matkę, osiołka, Betlejem
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Tyle tajemnic, dogmatów, Judaszów,
męczennic, kwiatów
i nowe wciąż nawrócenia
Że można nie mówiąc pacierzy
po prostu w Niego uwierzyć
z tego wielkiego zdziwienia.

CIEKAWE
Gdzie znajduje się się
największy monolityczny kościół świata?
W Etiopii. Kościoły
skalne w Lalibeli – grupa jedenastu skalnych kościołów koptyjskich w Lalibeli, w północnej Etiopii, wykutych w litej skale pod koniec
XII i na początku XIII wieku Wykute
są razem z fasadą i murami zewnętrznymi, oddzielone przestrzenią od litej
skały, z której zostały wykute. Kościół
Odkupiciela Świata jest największym
na świecie monolitycznym kościołem
wykutym w skale - ma powierzchnię
ok. 800 m kw. (przy wymiarach 11,5 m
wysokości, długości 33, 7 m oraz 23
metrów szerokości). Budowla podtrzymywana jest przez 72 kolumny (po 36
na zewnątrz i wewnątrz).

CYTAT NA DZIŚ
Ducha Świętego łaska jest tchnieniem
życia, gdy jej Bóg udziela duszy, to
niewątpliwie duszę ze śmierci wzbudza
do życia.
św. Antoni Padewski
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PREZENT
Ksiądz proboszcz senior Bogusław, goszcząc u nas w Uroczystość Odpustową, jak
zawsze zostawił prezent. Tym razem wraz
z serdecznością, sprawowaną Eucharystią
i modlitwą różańcową odmawianą wraz
z nami na cmentarzu pozostawił karteczkę
z przepisanym fragmentem modlitwy
o świętość życia.
Księże Bogusławie, dziękujemy za obecność, pamięć i troskę o nasze dusze.
Modlitwa o Świętość życia
św. Tomasz z Akwinu
Uczyń mnie, Panie, Boże mój, posłusznym bez oporu, ubogim bez przygnębienia, cierpliwym bez szemrania, pokornym
bez udawania, wesołym bez udawania,
poważnym bez przytłaczania, ruchliwym
bez lekkomyślności, bojącym się Ciebie
bez zwątpienia, szczerym bez dwoistości,
czyniącym dobrze bez zarozumiałości,
wpływającym na poprawę bliźniego bez
wywyższania siebie, budującym go słowami i przykładem bez obłudy.
Daj mi Panie, Boże mój, pojętności do
poznania Ciebie, pilności do dążenia ku
Tobie i szukania Ciebie, mądrości dla znalezienia Ciebie; sposobu postępowania,
który by się Tobie podobał; wytrwałości,
wiernie Cię wyczekującej i ufności, że Cię
w końcu spotkam i obejmę.
Który żyjesz i królujesz, Boże, przez
wszystkie wieki wieków. Amen.
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PRZYJDŹ,
DUCHU ŚWIĘTY
Przemień nasze wewnętrzne napięcie
w święte odprężenie.
Przemień nasz niepokój w kojącą ciszę.
Przemień nasze zatroskanie w spokojną
ufność.
Przemień nasz lęk w nieugiętą wiarę.
Przemień naszą gorycz w słodycz Twej
łaski.
Przemień mrok naszych serc w delikatne światło.
Przemień naszą obojętność w serdeczną
życzliwość.
Przemień naszą noc w Twoje światło.
Przemień zimę naszych dusz w Twoją
wiosnę.
Wyprostuj nasze krzywe drogi.
Wypełnij naszą pustkę. Oczyść nas
z pychy.
Pogłębij naszą pokorę.
Rozpal w nas miłość.
Zgaś w nas zmysłowość.
Spraw, abyśmy widzieli siebie, jak Ty
nas widzisz,

Zarządzenie odnośnie do sprawowania
posługi duszpasterskiej i liturgicznej
z dnia 28.05.2020.
Wstęp
W związku z sytuacją epidemiologiczną
dotychczasowe akty prawne metropolity
katowickiego obowiązują nadal w takim
zakresie, jaki określają najnowsze rozporządzenia władzy cywilnej, ze szczególnym uwzględnieniem wskazań zaktualizowanych w niniejszym zarządzeniu.
Odwołanie dyspensy
Z dniem 6 czerwca br. odwołana zostaje
ogólna dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Zgodnie
z przepisami prawa kościelnego „wierni
są zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i dni nakazane, chyba,
że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu, np. choroba, pielęgnacja niemowląt
(por. KKK 2180, 2181, 2182.).
W obecnej sytuacji utrzymuje się dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób
z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. Wiernych,
którzy z uzasadnionej racji nie mogą
uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii,
zachęcam do duchowej łączności ze
wspólnotą
Kościoła,
korzystania
z transmisji telewizyjnych, radiowych
bądź internetowych oraz do stosowania
praktyki Komunii św. duchowej.
Sprawowanie Eucharystii i innych nabożeństw w kościele
Podczas sprawowania Eucharystii i innych nabożeństw, które zostają przywrócone zgodnie z kalendarzem liturgicznym
i parafialną tradycją, należy z najwyższą
troską zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni.

Za zgodą rodziców i z zachowaniem
wszystkich rygorów sanitarnych przywraca się posługę służby liturgicznej,
w tym ministrantów, lektorów, kantorów oraz scholi, a także udzielanie Komunii św. w kościele przez nadzwyczajnych szafarzy.
Nadal zalecam wiernym przyjmowanie
Komunii św. na rękę, a celebransom tę
formę jej udzielania.
Sprawowanie sakramentu pokuty
i pojednania
W ślad za zarządzeniem z dnia 16 maja
br. zachęcam wiernych do korzystania
z sakramentu pokuty i pojednania,
zwłaszcza w okresie wielkanocnym,
który trwa do niedzieli Trójcy Przenajświętszej (7 czerwca), i do pełnego
uczestnictwa we Mszy św. tzn. z przyjęciem Komunii św.
Duszpasterstwo
Przywracamy w parafiach odwiedziny
chorych z posługą sakramentalną z zastosowaniem wszystkich aktualnie obowiązujących zasad sanitarnych. Zaleca
się rozłożenie tej posługi w czasie, aby
nie kumulować odwiedzin w jednym
dniu.
Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujący stan prawny, możliwe będzie zorganizowanie procesji Bożego Ciała.
Zaleca się jej organizację wokół kościoła z czterema błogosławieństwami
bez konieczności budowy osobnych
ołtarzy. Należy przy tym zastosować
najnowszą normę służb medycznych,
według której w zgromadzeniach poza
budynkami kultu może uczestniczyć do
150 osób, a także stosowne zalecenia
sanitarne. Zalecam także wystawienie
Najświętszego Sakramentu do adoracji
wiernych po ostatniej Mszy św. przedpołudniowej do Mszy św. wieczornej.

Przywracamy duszpasterstwo dzieci
i młodzieży, w tym pracę formacyjną
służby liturgicznej, Dzieci Maryi, ERM,
Ruchu Światło-Życie, a także innych grup
parafialnych. W porozumieniu ze szkołą,
rodzicami oraz katechetami można planować Msze św. szkolne, zwłaszcza na zakończenie roku szkolnego.
Niniejsze zarządzenie obowiązuje od dnia
30 maja 2020 r. (z wyjątkiem zniesienia
dyspensy).
Metropolita katowicki
MODLITWA DO MATKI BOŻEJ
PIEKARSKIEJ
maj 2020
Dziewico Niepokalana, Matko Chrystusowa i Matko Kościoła! Od wielu wieków
jesteś obecna na śląskiej ziemi w słynącym łaskami piekarskim wizerunku.
Oczyma pełnymi troski i współczucia
spoglądasz na swoje dzieci i zapraszasz
do siebie tych, którzy Twojej pomocy tak
bardzo potrzebują. Z miłości do Ciebie,
Matko Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, w maju przybywamy do Piekar.
W tym czasie nie odwiedzimy jednak Twojego śląskiego domu.
Ze wzruszeniem wspominamy, jak w 1983 roku również nie pielgrzymowaliśmy do Piekar. Jak zauważył Jan Paweł II, wówczas
okazało się, że na Wzgórzu
Piekarskim wszyscy się nie
pomieścimy. I dlatego trzeba było przenieść Piekary
na lotnisko w pobliżu Katowic. Aby odbyć papieską
pielgrzymkę do Piekar –

trzeba było, aby Piekary same tym razem wyruszyły na pielgrzymkę!
Papież Polak, będąc w Katowicach, był
duchowo obecny w Piekarach, a Ty –
Matko nasza – ze swego sanktuarium
łaskawie wyszłaś mu na spotkanie. To
spotkanie przybrało wtedy kształt wielkiej modlitwy Kościoła katowickiego.
Podobne doświadczenie stanie się naszym udziałem i w tym roku. Kiedy
w najbliższą niedzielę nie będziemy
mogli pielgrzymować do tej duchowej
stolicy Śląska, to Piekary – tak jak wtedy – razem z Twoim cudownym wizerunkiem przybędą do nas na spotkanie… Dokona się to drogą przekazu
medialnego. Tak jak zawsze otrzymamy przesłanie Arcybiskupa Katowickiego i wsłuchamy się w słowo Boże
po to, byśmy nie zbłądzili, byśmy na
nowo odkryli nasze powołanie, byśmy
za Twoim, Matko, wstawiennictwem
potrafili dochować wierności Bogu,
krzyżowi i Ewangelii. Dlatego pokornie prosimy o błogosławione owoce
tego nietypowego pielgrzymowania.
Bez piekarskiego sanktuarium nie wyobrażamy sobie Kościoła na Śląsku.
Piekary zakorzeniły się na
stałe w naszej historii i ciągle wrastają w nasze „dziś”
i nasze „jutro”. Matko nasza, od wielu pokoleń
wszystkie troski tej śląskiej
ziemi przyjmowałaś do
swego Serca. Wszystko, co
było ważne w naszym życiu
i dokonało się na Śląsku,
często łączyło się z Twoim
sanktuarium, a Ty, Matko
nasza, zawsze byłaś nam
Łask Pośredniczką. Twemu
Sercu chcemy dziś powie-

