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Gazetka Rzymskokatolickiej Parafii Podwy¿szenia Krzy¿a Œw.
i Matki Bo¿ej Uzdrowienia Chorych w Katowicach

16 wrzeœnia 2018

Świadectwo
z wakacji
Tego lata spędziliśmy tydzień wakacji

w Słonecznym Brzegu w Bułgarii. Pięk-
ne miejsce, złocisty piasek, błękitna i cie-
pła woda. Można wspaniale wypocząć.
Kolejne dni mijały szybko, bo nie brako-
wało atrakcji, a słońce opalało od wcze-
snego rana do wieczora. Trzy dni przed
wyjazdem wypadała niedziela. Dowie-
dzieliśmy się, że w niedalekim Burgas
jest kościół katolicki, w którym francisz-
kanie odprawiają w niedzielę o godzinie
12.00 mszę świętą w języku polskim.
Zaraz po śniadaniu wybraliśmy się więc
autobusem do tego miasta i po odnale-
zieniu wskazanego kościoła wstąpiliśmy
na krótką modlitwę. Akurat trwała msza
św. w obcym języku. Kościółek był nie-
duży, a mimo to w ławkach było wiele
miejsc wolnych. Gdy wróciliśmy na
naszą mszę, kościół pękał w szwach.
Polacy naprawdę dopisali, co z radością
podkreślił ojciec odprawiający euchary-
stię. Apelujemy do wszystkich katolików,
którzy spędzają urlop za granicą, aby do-
wiadywali się, czy gdzieś w okolicy jest
kościół i zrobili wszystko, aby uczestni-
czyć w niedzielne mszy św. Nasz dobry
Bóg czeka na nas z utęsknieniem, ukryty
w najświętszym sakramencie. Po wyjściu
z eucharystii Bułgaria wydała nam się
jeszcze piękniejsza!

 KANCELARIA  PARAFIALNA
  Poniedziałek 16.00 - 18.00
  Wtorek      7.30-10.00 i16.00 - 18.00
  Środa -------------
  Czwartek 16.00 - 18.00
  Piątek 16.00 - 18.00

 PSYCHOLOG III piątek m-ca
godz. 17.00 - 18.00

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

AJM

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

którą odprawimy o godz. 18.00. Podczas Eucharystii rozważymy konferencję nt. Wierzący
pod wpływem Ducha św. ufnie powierza się Ojcu. O godz. 17.15 w czasie nabożeństwa
odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji dusz czyśćcowych. Wypominki za
zmarłych przynosimy do zakrystii 20 minut przed nabożeństwem. Na zakończenie będzie
można ucałować relikwie św. Faustyny.

  6.W przyszłą niedzielę (23.09) kolekta będzie przeznaczona na budowę cmen-
tarza. Codziennie, po każdej Mszy św. w zakrystii indywidualni fundatorzy
mogą złożyć ofiarę i dokonać wpisu do Księgi Fundatorów.

  7.Dorosłych zapraszamy do Sakramentu Pokuty i Pojednania codziennie 20 minut
przed każdą Mszą św. oraz w czasie wystawienia Najświętszego Sakramentu w czwartki
i soboty od godz. 17.00 do 18.00. Prosimy by nie odkładać spowiedzi św. na ostatnią
chwilę, a zwłaszcza kiedy rozpocznie się Msza św. Osoby słabo słyszące będą mogły
skorzystać z zamykanego konfesjonału, który znajduje się przy kaplicy św. Antoniego.
Chęć odbycia takiej spowiedzi prosimy zgłaszać kapłanowi, który spowiada obok.
W konfesjonale tym spowiadamy również na siedząco.

  8.Przypominamy o konieczności potwierdzenia zamówionej intencji najpóź-
niej 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 indy-
widualnie w Kancelarii Parafialnej a nie przez telefon.

  9.Rodziców zainteresowanych I Komunią dziecka w 2019 roku prosimy o pobranie
zgłoszenia, które jest dostępne na stronie internetowej parafii (zakładka: aktualności, menu:
I Komunia). Wypełnione zgłoszenie należy przynieść do kancelarii parafialnej do piątku
21.09. Spotkanie rodziców dzieci zgłoszonych do I Komunii Świętej odbędzie się
w czwartek 27.09 o 19.00 w kościele. Obecność obowiązkowa.

10.Bierzmowańców zapraszamy po odbiór "Słowa", które znajduje się przed a
ambonką w koszyku.

11. Kandydatów do bierzmowania zapraszamy na kolejne spotkanie formacyjne
5.10. Które rozpoczynamy Mszą św. o godzinie 18.00 w kościele. Przypominamy
też o odpowiedzialności za dobre przygotowanie do sakramentu.

12.Zapraszamy rodziców kandydatów do bierzmowania na obowiązkowe spotka-
nie 6 października w sobotę po Mszy św. wieczornej około 18.45.

13.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 sprzą-
tania naszego kościoła. Bóg zapłać za wszystkie ofiary materialne składane
dzisiaj na Wydział Teologiczny UŚ.
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PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW  (17  - 23  WRZEŚNIA 2018 )

PONIEDZIAŁEK (17.09.2018 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + męża Andrzeja Graniewskiego w 3 r. śm., ++ rodziców z obu stron, ++ siostry:

Stanisławę i Wiesławę i ++ szwagrów: Aleksandra, Bogdana, Krzysztofa
2/za ++ rodziców: Jana i Henrykę Curyło z prośbą o radość życia wiecznego

  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + męża Tadeusza Misiak w kol. r. śm oraz ++ rodziców, teściów i rodzeństwo

2/za + Józefa Podsiad, + Wojciecha Gawlik oraz ++ z rodziny Jarzynka
3/Do Opatrzn. Bożej w intencji Wojciecha z ok. ur., dziękując za dotychczasowe łaski,

z prośbą o dalszą Bożą opiekę, błog. i zdrowie oraz Dary Ducha Św. dla solenizanta,
całej rodziny i przyjaciół

WTOREK (18.09.2018 r.) - ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, zak., patrona Polski i młodzieży
  7.00 1/za+męża Zygmunta,++rodz: Jana i Kamilę,++braci,++teściów,++babcie i dziad.

2/za + syna Wojtka w kol. r. śm., ++ rodziców: Seweryna i Zofię i + brata Andrzeja
  7.30 - Różaniec
18.00 1/za ++ rodziców: Franciszkę i Klemensa Dobrowolskich, ++ Władysławę i Józefa

Breś, + siostrę Janinę, ++ szwagrów: Mariana i Tadeusza oraz ++ z pokrewieństwa
2/w intencji Bożeny i Krystiana z ok. 30 r. śl., z podziękowaniem za dotychczasowe

łaski, z prośbą o Bożą opiekę i błog. na dalsze lata dla małżonków i rodziny
3/w intencji Kazimiery i Adolfa z ok. kol. r. śl.z podzięk. za wspólnie przeżyte lata i w

intencji Kazimiery z ok. 75 r. ur., prosząc o błog. B. na dalsze lata życia i opiekę MB
ŚRODA (19.09.2018 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + Edwarda Majewskiego w 23 r. śm. oraz ++ z rodziny: Majewskich,

Wróblów, Kukuczków i + Władysławę Bryl
2/w intencji Zyty i Władysława z ok. ur., córek: Grażyny i Krystyny oraz ich

rodzin, z prośbą o dary Ducha Św. i opiekę MB Nieustającej Pomocy
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za ++ Emilię i Mariusza Płaszczyk

2/za + mamę Annę, + ojca Alfreda, + siostrę Bożenę, + brata Romana i ++ dziadków:
Józefa i Florentynę Piecha, + Marię Miler, prosząc o dar życia wiecznego

3/Do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Uzdrow. Chorych o zdrowie dla Henryka
CZWARTEK (20.09.2018 r.) - Wsp. św. męczen. Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong Hasang i Tow.
  7.00 1/za++rodz: Katarzynę i Bolesława,++szwagrów: Antoniego i Brunona,++ dziadków

2/w intencji Pani Teresy prosząc o Boże błog., dary Ducha Św. i zdrowie      
  7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu  
18.00 1/za ++ rodziców: Czesława i Mariannę oraz ++ z pokrew. z obu stron  

2/za ++ rodziców: Irenę i Leopolda Bulandrów, ++ dziadków: Julię i Waleriana Wró-
blewskich, Zuzannę i Józefa Bulandrów, + ciocię Wandę Wróblewską, ++ wujków:
Tadeusza i Zbigniewa Wróblewskich, + Wandę Auleytner

3/za + Czesława Mateję (od chrześnicy Krystyny z rodziną)
PIĄTEK (21.09.2018 r.) -ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY
  7.00 1/w intencji ks. Tomasza Labus w dniu urodzin, dziękując Bogu za dar życia, prosząc

o żywą wiarę, gorącą miłość, wierność łasce powołania i dar  zdrowia
2/za++rodz: Jakuba i Władysławę, Wacława i Mariannę, ich++rodz. i rodzeństwo

  7.30 - Różaniec   

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE   (16 września 2018)
  1.W dzisiejszą niedzielę (16.09) Słowo Boże głosi do nas O. Andrzej Korda -

Misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej. Po Mszy św. będzie można nabyć ka-
lendarze misyjne na 2019 rok.

  2.Wszystkich którzy pragną pogłębić swoją relację z Chrystusem zapraszamy na
wieczorne modlitwy uwielbienia w każdy wtorek o 18.45. W tym roku nasze
spotkania będą miały formę "szkoły modlitwy". Będziemy demaskować proble-
my w modlitwie a także ukazywać piękne perspektywy wytrwałej modlitwy nade
wszystko zaś będziemy się po prostu modlić.

  3.W środę (19.09) zostanie wyświetlony film pt. "Siła Modlitwy" o godz. 18.45
w salce nr 1.

  4.Mężczyzn i młodzieńców, chcących podbudować swoje życie duchowe -  silnym
poczuciem własnej tożsamości i roli mężczyzny we współczesnym świecie -  za-
praszamy na spotkanie Duszpasterstwa Mężczyzn Świętego Józefa - w czwar-
tek (20.09) - w salce nr 1 - o godz. 18.45.

  5.W piątek (III piątek miesiąca) zapraszamy na Mszę św. w intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego,

17.15 - Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego      
18.00 - 1/ w intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego  

2/ za + męża Stanisława oraz jego ++ rodziców: Weronikę i Henryka pro-
  sząc o spokój wieczny i łaskę zbawienia

            3/ za + męża Krzysztofa w 7 m-c po śmierci
SOBOTA (22.09.2018 r.) - Dzień powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/w intencji Marcina z prośbą o łaskę wiary, dary Ducha Św. i opiekę MB

2/za ++ dziadków: Katarzynę i Władysława Podsiadło oraz ++ rodziców: Ja-
ninę i Bolesława Wnuk

3/w podziękowaniu za powrót do zdrowia Krzysztofa, prosząc o wstawiennictwo MB
Uzdrow. Chorych w dalszym leczeniu oraz Bożą opiekę dla rodziców i przyjaciół

17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za+męża Mariana w 6 r.śm., ++ rodz. z obu stron, siostrę i szwagra oraz ++ z rodziny

2/za ++ dziadków: Marię i Tomasza, ++ rodziców Emilię i Józefa, + Stefanię
oraz jej ++ rodziców Marię i Roberta

NIEDZIELA (23.09.2018 r.) - XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 
  7.30 - za + męża Jana, ++ rodziców: Juliannę i Piotra, Marię i Józefa, ++ dziadków: Kata-

rzynę i Józefa, ++ brata Józefa i siostrę Helenę i + ciocię Genowefę
  9.30 - w intencji Andrzeja Miler z ok.kol.r.ur.,dziękując za otrzymane łaski, prosząc o opiekę

MB i błog. oraz o radość wieczną dla mamy Lidii i Władysława Godzwon
11.00 - w intencji Doroty i Grzegorza Kowal w 5 r. śl. oraz ich syna Antosia z ok. 2 r. ur.,

z podzięk. za dotychczasowe łaski, z prośbą o dalszą Bożą opiekę, błog. i zdrowie
12.30 - w intencji Marii i Włodzimierza z ok. 50 r. śl., z podzięk. Bogu za wspólnie przeżyte

lata i otrzymane łaski, z prośbą o opiekę MB i zdrowie na dalsze lata oraz błog. Boże
dla całej rodziny(Te Deum)

17.00 - w intencji Ani i Jana z ok. ur., dziękując za otrzymane łaski, prosząc o błog. Boże
20.00 - za++rodz.: Edmunda 30r.śm. i Hildegardę 2r.śm. Maciejewskich,+Józefa Kolasy

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00



Protokó³ z dnia 4 wrzeœnia 2018 r.
ze spotkania cz³onków Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

Zebranie prowadził ksiądz Proboszcz
Józef Włosek.W zebraniu uczestniczyli
wszyscy wikarzy: Ks. Marcin Piasecki,
ks. Dawid majka, ks. Marek Wachowiak,
ks. Leszek Flis.

1.Ks. Proboszcz powitał członków PRD.
2.Wybrano sekretarza spotkania

(B. Krzakiewicz-Karcz).
3.Przedstawienie przez ks. Proboszcza

planu spotkania:
- Aktualizacja danych dotyczących
 członków grup i diakoni parafialnych
- Przedstawienie nowych kapłanów.
- rzedstawienie propozycji katechez/
  spotkań dla dorosłych w nowym
  roku katechetycznym.

- Dyskusja.

Przebieg spotkania:
4.Informacje z ostatniego spotkania PRD:

• Moderatorzy poszczególnych grup
i diakoni otrzymali wykazy członków da-
nych grup, aby dokonali aktualizacji i we-
ryfikacji danych adresowych członków
poszczególnych grup i diakonii parafial-
nych pod względem faktycznego uczest-
nictwa osób w grupach.

• Przedstawiono nowych kapłanów
rozpoczynających prace duszpasterską w
naszej parafii:

• ks. Marek Wachowiak – pochodzi z
Katowic - Kostuchny.  Święcenia otrzy-
mał 11 czerwca 1986 roku w Kazimie-
rzu Biskupim. Ostatnia parafia Św. Jó-
zefa w Katowicach Załężu.

• ks. Leszek Flis – Pochodzi z Parafii
św. Stanisława bpa i męczennika w Żo-
rach.“Ostatnia parafia św. Wojciecha w
Mikołowie.

Ks. Proboszcz poinformował, jakim
grupami księża będą się opiekować:

Ks. Proboszcz: Rodzice dzieci wcze-
snokomunijnych, Grupa Górników, Ro-
dzice Kapłanów i Sióstr Zakonnych, Ze-
spół Charytatywny, Diakonia Słowa, Dia-

konia Porządkowa, Nadzwyczajni Sza-
farze, Diakonia Liturgiczna, Posługa ko-
lektowania, Chór „Dei Patris”, Nauki
przedślubne wg. Ustaleń, Katecheza
Dorosłych.“Ks. Marek Wachowiak:
Duszpasterstwo Małżeństw, Grupa Na-
uczycieli, Bractwo Adoracji N.S.“Ks.
Marcin Piasecki: Ministranci,Duszpa-
sterstwo Mężczyzn św. Józefa,Kateche-
za Dorosłych.“Ks. Dawid Majka: Oaza
młodzieżowa, Kościół Domowy, Modli-
twa Uwielbienia, Bierzmowańcy.“Ks.
Leszek Flis: Dzieci Maryi, Odnowa w
Duchu Św., KIK - Krąg Biblijny, Apo-
stolstwo Dobrej Śmierci, Żywy Różaniec.

• Ks. Dawid Majka przedstawił nową
propozycję dotyczącą formacji kandyda-
tów do bierzmowania. Ma ona na celu
tak przygotować młodzież, aby na swo-
jej drodze spotkali Jezusa i cieszyli się
nim przez całe życie. Spotkania zapla-
nowano na I piątki po mszy św. wieczor-
nej. Kolejną propozycją to młodzieżowe
msze św. “w niedzielę o g. 9.30 z głosze-
niem homilii wprowadzającą w Eucha-
rystię w oparciu m.in. o Dzienniczek sio-
stry Faustyny. Trzydniowy wyjazd inte-
gracyjny młodzieży.  Formacja skierowa-
na jest do młodzieży klas VIII i III gim-
nazjum.

• Ks. Proboszcz poinformował o no-
wej formule spotkań dla grup i diakonii
parafialnych. Spotkania będą pewną kon-
tynuacją Rekolekcji wielkopostnych
„Wstań z kanapy”. Spotkania zaplanowa-
no na II poniedziałki miesiąca. Rozpo-
częcie mszą św. o g. 18.00, po mszy św.
zaplanowano pół-godzinne spotkania w
grupach prowadzone przez animatorów.

• Ks. Marcin Piasecki przedstawił
ogólny zarys katechez dla dorosłych.
Pomysł powstał po Rekolekcjach wiel-
kanocnych. Kiedy księża zastanawiali
się, co zrobić, aby pobudzić ludzi do dzia-
łania. Jak dotrzeć do tych których nie ma

3

Tematy kazań w czasie Mszy św.
do NSPJ w 2018/2019 r.

Jestem przygotowany na przyjęcie
Ducha Świętego

(I piątek miesiąca, godz. 18.00)
 Wrzesień: Znak Krzyża. „Świadomość

stanięcia w obliczu Boga może mieć czło-
wiek, który wierzy”.

Październik: Akt pokuty. „Tę chwile
czasu poświeciłam modlitwie o światło
Ducha Świętego, aby mi dał poznać całą
nędzę, jaką jestem”.

Listopad: Módlmy się (kolekta). „Mil-
czenie jest skutecznym narzędziem w
walce duchowej. Jest ono niejako mie-
czem”.

Grudzień: Liturgia Słowa. „Gdyby
dusze chciały się skupić, Bóg by zaraz
do nich przemówił, bo rozproszenie za-
głusza mowę Pańską”.

Styczeń: Liturgia Eucharystyczna. „W
liturgii Mszy świętej sprawowanej na zie-
mi uczestniczy niebo”

Luty: Modlitwa Pańska. „Aby móc
mówić do Boga Ojcze, trzeba być Jego
dzieckiem i mieć tego świadomość”.

Marzec: Obrzędy Komunii. „Widzisz,
że choć na pozór nie ma we mnie śladu
życia, to w rzeczywistości ono jest w ca-
łej pełni i to w każdej Hostii zawarte; jed-
nak abym mógł działać w duszy, dusza
musi mieć wiarę. O, jak miła Mi jest żywa
wiara”.

Kwiecień: Dziękczynienie. „Ty wiesz,
czego żąda Miłość- jednej tylko rzeczy,
to jest wzajemności...”

Maj: Wdzięczność Maryi. „Wielbi du-
sza moja Pana”.

Czerwiec: Błogosławieństwo. „Jeste-
ście posłani”

Lipiec: Działanie Ducha Świętego.
„Celem działania Ducha Świętego jest
wspomaganie nas w odczytaniu i wypeł-
nieniu woli Ojca”.

Sierpień: Ducha Święty obecny w Eu-
charystii. „Duch Św., dzięki któremu Cia-
ło i Krew Chrystusa są obecne na ołta-
rzu, sprawia również, że są one  obecne
w nas”.

Tematy Katechezy Dorosłych
w 2018/2019 r.

Duch św. oświeca serca i umysły nasze
(II poniedziałek miesiąca, godz. 18.45)

 Wrzesień:
Co nas cieszy, a co niepokoi.
Październik:
Nie każdy chce w pełni poznać Boga.
Listopad: Dobre i złe słowa.
Grudzień:
Drażniące nas postępowanie ludzkie.
Styczeń:
Spotkanie opłatkowe.
Luty:
Sama tylko zewnętrzna poprawność nie

wystarcza.
Marzec:
Bóg jest miłością.
Kwiecień:
Nie odrzucać lekkomyślnie Jezusa.
Maj:
Człowiek napełniony Duchem Pań-

skim.
Czerwiec:
Jego droga jest prosta.

Diakonia Porz¹dkowa

Miło jest przyjść do lśniącego,
czystego kościoła.

Ktoś to robi, sprząta i dba o to,
by było tak, jak jest.

Jeśli chcesz pomóc,
zapraszamy

przyjdź w soboty o godz. 7.30.

Zapraszamy
wszystkich chętnych.

Można również przyłączyć się
do nas

bez deklarowania na stałe
swojej obecności.
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w kościele, w parafii ? Po rekolekcjach
zostały przestawione wnioski i refleksje.
Aby przypomnieć i rozwinąć tematy
związane z wiarą opracowano 9 tematów
spotkań na każdy poniedziałek, “w tym:

• Wrzesień - Co nas cieszy, a co nie
pokoi

• Październik – Nie każdy chce
        w pełni poznać Boga

• Listopad – Dobre i złe słowa.
• Grudzień – Drażniące nas postępo-

        wanie ludzkie.
• Styczeń – Spotkanie opłatkowe.
• Luty – Sama tylko zewnętrzna po

   prawność nie wystarcza.
• Marzec – Bóg jest miłością.
• Kwiecień – Nie odrzucać lekko-

     myślnie Jezusa.
• Maj – Człowiek napełniony Duchem.
• Czerwiec – Jego droga jest prosta.

Przedstawiona propozycja jest próbą
wykorzystania pomysłu Rekolekcji Wiel-
kanocnych, aby nadal formować grupy i
diakonie parafialne a także wszystkich
zainteresowanych pogłębianiem życia
religijnego. Trzeba otworzyć się na in-
nych, trzeba zastanowić się nad tymi, któ-
rzy są już zaangażowani w życie para-
fialne żeby napełnić ich nowym entuzja-
zmem.

Gdy odzew na przedstawioną propozy-
cję spotkań poniedziałkowych będzie sła-
by będziemy szukać innych rozwiązań.

• Księża podjęli temat organizacji
Kursu Alfa w 2019 r. w parafii oraz pro-
wadzenie kursu Pisania Ikon pod profe-
sjonalna opieką animatora.

• Przedstawiono propozycję animato-
rów prowadzących spotkania. Zostaną do
nich wysłane zaproszenia.

5.Członkowie PRD podjęli dyskusję na
przedstawione tematy.

Spotkanie Parafialnej Rady Duszpaster-
skiej zakończono wspólną modlitwą w
intencji całej naszej Parafii.

¯yj¹c krótko,
prze¿y³ czasów wiele

Tak o św. Sta-
nisławie Kostce
powiedział Jan
Paweł II. Co
było takiego
niezwykłego w
jego krótkim,
acz bogatym
życiu?

Rok bieżący
obchodzony jest
jako Rok Świę-

tego Stanisława Kostki.
Jak to było w zwyczaju edukacyjnym

tamtych wieków, chłopcy z bogatych
domów wysyłano za granicę w celach
edukacji naukowej i życiowej. Pojechał
i on do Wiednia, ze starszym bratem Paw-
łem. Brat Wiedeń traktował jako okazję
do „wyszumienia się” niż pogłębienia
wiedzy. I choć Stanisław ukrywał przed
bratem swoje upodobanie do modlitwy,
postu i kontemplacji, Paweł postrzegał
jego zachowanie jako niedorzeczne,
drwił z niego, groził i dokuczał mu. Moż-
na powiedzieć, jakie to współczesne.

Stanisław podczas ciężkiej choroby
poprosił o pomoc Maryję. Ujrzał Ją wów-
czas z małym Jezusem na rękach. Matka
Boża złożyła Dzieciątko w jego ramio-
nach i nakazała mu wstąpić do Towarzy-
stwa Jezusowego.. Od tego momentu
zaczyna się również uzewnętrznienie
jego duchowej wielkości. Stanowczość,
upór w dążeniu do celu, wytrwałość, po-
święcenie obok rozmodlenia to główne
cechy charakteryzujące młodego Stani-
sława. Związanie życia z Maryją, otacza-
nie Ją czcią; w wigilię świąt maryjnych
dużo modli się i pości.

W roku 1568, na kilka dni wcześniej
napisał list do Matki Boskiej, w którym
poprosił, aby w święto Jej wniebowzię-
cia mógł obchodzić razem z Nią w nie-

bie….  Zmarł wkrótce po nagłym zacho-
rowaniu zaraz po północy w dniu 15
sierpnia szepcząc, że widzi Matkę
Bożą…

Święty Stanisławie Kostko!
Pomóż mi stawiać sobie wysokie wy-

magania, abym przekraczając własne
słabości, rozwijał swój umysł, wolę i ser-
ce na miarę planu, jaki Bóg ma wobec
mnie. Nie chcę życia byle jakiego. Je-
stem młody, przebudź we mnie tęsknotę
za tym, co piękne i szlachetne. Uproś mi
mądrość rozpoznawania Bożej woli i
męstwo życia zgodnego z Ewangelią.

Pragnę być wolny duchem, otwarty na
dobro innych i zdolny do obrony chrze-
ścijańskich wartości w środowisku, w
którym przebywam. Twoje zawoła-
nie:Do wyższych rzeczy jestem stworzo-
ny, niech będzie i moim zawołaniem.
Amen.

04.09. – O godz. 18.45 w sali Św. Jana
Pawła II odbyło się spotkanie Parafial-
nej Rady Duszpasterskiej. Na spotkaniu
obecni byli wszyscy Kapłani naszej pa-
rafii z ks. Proboszczem na czele. Bliższe
informacje nt. spotkania w protokole
PRD.

05.09. – O godz. 18.00 została odpra-
wiona Msza św. w intencji ks. Leszka
Flisa. Pamiętajmy o modlitwie w inten-
cji Solenizanta, aby posługa w naszej
parafii przyniosła Mu wiele radości i
owoców.

06.09. – O godz. 18.45 w salce nr 1
odbyło się spotkanie Bractwa Adoracji
Najświętszego Sakramentu. Ks. Pro-
boszcz przedstawił nowego opiekuna
grupy - ks. Leszka Flisa. Zarówno ks.
Leszek jak i obecni na spotkaniu dzielili
się swoimi spostrzeżeniami oraz pomy-

słami spotkań formacyjnych na najbliż-
szy czas.

 O godz. 18.45 na probostwie odbyło
się spotkanie Diakonii Słowa z ks. Pro-
boszczem. Na spotkaniu zostały ustalo-
ne tematy artykułów na nowy rok dusz-
pasterski.

07.09. – O godz. 18.00 została odpra-
wiona Msza św. do Najświętszego Serca
Pana Jezusa w intencji wszystkich rodzin,
młodzieży oraz kandydatów do bierzmo-
wania. Ks. Dawid podczas homilii poru-
szył temat znaku krzyża. Zwrócił uwa-
gę, że czyniąc znak krzyża stajemy się
jedną rodziną w Chrystusie, złączeni
przez chrzest św. Podkreślił również, że
znak krzyża jest otwarciem„drzwi” Chry-
stusowi, by wszedł w nasze życie i był
jego Panem. Czyniąc znak Krzyża w imię
Trójcy Świętej kończymy słowem Amen,
co jest jednoznaczne z tym, że się zga-
dzamy, potwierdzamy – niech się tak sta-
nie.

 Jaka jest moja świadomość wykonywa-
nia znaku Krzyża? Czy jest to dla mnie
tylko zwykły gest, który wykonuję odru-
chowo, może często niechlujnie?

09.09. – O godz. 12.30 została odpra-
wiona Suma Odpustowa, której przewod-
niczył ks. Łukasz Pasuto. On też wygło-
sił Słowo Boże. Ks. Łukasz zwrócił uwa-
gę, że w dzisiejszym świecie Krzyż stał
się dla wielu ludzi głupstwem i upoko-
rzeniem. A dla nas, jako chrześcijan wi-
nien być mocą i mądrością Bożą. Czym
dla mnie – człowieka wierzącego, żyją-
cego we wspólnocie Kościoła jest Krzyż?
Czym jest Krzyż w mojej rodzinie, miej-
scu pracy czy nauki? Czym dla mnie jest
Krzyż wśród znajomych i przyjaciół?
Czym dla mnie jest Krzyż w każdym
miejscu, w którym postawi mnie Chry-
stus? Czy potrafię się przyznać do Chry-
stusa w świecie, a nie tylko w bezpiecz-
nym miejscu, jakim jest Kościół?

Bożena S.

Migawki z ¿ycia naszej parafii

Protokół sporządziła:
          Beata Krzakiewicz-Karcz

Beder
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