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i Matki Bo¿ej Uzdrowienia Chorych w Katowicach

23 wrzeœnia 2018

Wakacyjna
Miłość
Kto z nas nie słyszał o wa-

kacyjnej miłości, albo jej sam
nie przeżył. Tak popularna
wśród nastolatków, ale czy tyl-
ko? Choć nie jestem nastolatką
wydaje mi się, że wakacyjne poczu-
cie rozluźnienia, wewnętrzna wolność od
codziennych obowiązków, wyrwanie z
codziennego mozołu sprzyja emocjonal-
nej wylewności i wchodzeniu w nowe re-
lacje – nierzadko piękne zażyłości. Po
prostu czas wolny sprzyja miłości nie tyl-
ko nastolatkom, ale każdemu człowieko-
wi.

W tegoroczne wakacje było mi dane
przeżyć z moją rodziną tzw. „Rekolek-
cje w drodze”. Początek cudownej przy-
gody rozpoczął się na chorwackiej wy-
spie Krk, u Matki Bożej Gorićke. Następ-
nie od południa aż po północno-wschod-
nie krańce Polski i Litwy przemierzali-
śmy szlaki błogosławionego ks. Jerzego
Popiełuszki, św. Jana Pawła II oraz św.
Siostry Faustyny.

Był to czas uwielbiania i odkrywania na
nowo Boga – Jego miłości i miłosierdzia.

Poznaliśmy wyjątkowych ludzi, z któ-
rymi dzieliliśmy się świadectwami nasze-
go życia. Spotkaliśmy wiele serc szcze-
rze kochających Boga, wsłuchiwaliśmy
się w głosy najszczerszej tęsknoty za
Bogiem. W zwyczajności każdego dnia
doświadczaliśmy piękna zawierzania
Bogu swego życia, każdej chwili, a to
rodziło coraz większą miłość do Boga,

Jego Słowa i Eucharystii. Mi-
łość, która coraz bardziej roz-

palała nasze serca ukazywa-
ła nam, że bez niej po pro-
stu nie można żyć, że nie
może ona przypominać
chwilowego zrywu niczym

wakacyjne zakochanie. Tego
wszystkiego uczyliśmy się od

Maryi, od błogosławionych i świę-
tych naszych rodaków, ale także od pro-
stych, zwykłych ludzi, takich jak my –
żyjących pośród nas.

Za nami wspaniały czas wakacji, urlo-
pów i wyjazdów. Niestety to, co dobre
szybko się kończy i znów wróciliśmy do
codziennej prozy życia. I to właśnie w
naszej codzienności musimy nieustanie
szukać miłości Bożej, żyć nią, kosztować
i wyciągać po nią ręce pomimo zakrę-
tów, jakie często przynosi życie.

Dlatego już dziś pragnę zaprosić każ-
dego, bez względu na wiek i swój stan
cywilny, aby odnalazł swoje miejsce w
grupie lub diakonii działającej w naszej
parafii. Nie można doświadczyć miłości
bez Boga i drugiego człowieka. Jesteśmy
sobie potrzebni, by rozsiewać miłość w
świecie, który jest jej spragniony.

Życzę na początku nowego roku szkol-
nego i duszpasterskiego, aby miłość Boża
wypełniała Wasze serca każdego poran-
ka, kiedy otwieracie oczy. Cokolwiek
przyniesie dzień – życzę poczucia, że
trwacie w rękach Ojca. Ufności – w chwi-
lach trudnych i zakrętach życiowych.

Życzę byś odnalazł(a) miejsce we
wspólnocie, w której odnajdziesz praw-
dziwą miłość. Bożena S.
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OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE    (23 września 2018)

  1.Prawnik dyżuruje we wtorek od 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
  2.Dobre życie, szczęśliwa śmierć i nadzieja radości wiecznej – to istotne sprawy

wymagające naszej szczególnej troski i modlitwy. Zapraszamy na modlitewne
czuwanie w tych intencjach w ostatni czwartek miesiąca o godz. 17.15.

  3.We wtorek (25.09) o godz. 18.45 odbędzie się spotkanie Parafialnej Rady
Ekonomicznej (PRE).

  4.W czwartek (27.09), o godz. 18.00 odprawimy Mszę św. w intencji członków
Żywego Różańca oraz Apostolstwa Dobrej Śmierci. Po Mszy św. odbędzie się
spotkanie Żywego Różańca. Zaś spotkanie Apostolstwa Dobrej Śmierci odbę-
dzie się w ostatni piątek miesiąca o godz. 18.45. w sali nr. 2.

  5.W piątek, o godz. 17.15 odprawimy Drogę Krzyżową, polecając Bogu dusze na-
szych zmarłych. Wypominki za zmarłych przynosimy do zakrystii 20 minut przed
nabożeństwem. Po nabożeństwie będzie można ucałować relikwie Krzyża św.

  6.W sobotę o godz. 7.00 odprawimy Mszę św. w intencji ofiarodawców i budowni-
czych naszego kościoła oraz w intencji Ks. Pawła Furczyka.

  7.Spotkanie rodziców dzieci zgłoszonych do I Komunii Świętej odbędzie się
w czwartek 27.09 o godz. 19.00 w kościele. Obecność obowiązkowa.

  8. Bierzmowańców zapraszamy po odbiór "Słowa", które znajduje się przed
ambonką w koszyku. Jednocześnie zapraszamy na kolejne spotkanie formacyjne
5.10. Które rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18.00 w kościele. Przypominamy
też o odpowiedzialności za dobre przygotowanie do sakramentu. Zaś rodziców
kandydatów do bierzmowania zaprazsamy na obowiązkowe spotkanie 6 paź-
dziernika w sobotę po Mszy św. wieczornej około 18.45.

  9.W przyszłą niedzielę kolekta na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach.
10. Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Szczególne podzięko-

wania 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 budowę cmentarza para-
fialnego. Codziennie,  po każdej Mszy św. w zakrystii indywidualni fundatorzy mogą
złożyć ofiarę i dokonać wpisu do Księgi Fundatorów.

Znajdź czas, aby w swojej codzien-
ności uwielbić Boga! Modlitwa Sło-
wem Bożym, spontaniczna, modlitwa
śpiewem. Chwalenie Boga w każdym

doświadczeniu, które jest naszym
udziałem. Modlitwa uwielbienia w
kościele, każdy wtorek, godzina
18.45.
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PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (24  - 30  WRZEŚNIA 2018)

PONIEDZIAŁEK (24.09.2018 r.) - Dzień powszedni

  7.00 1/za + ojca Jerzego w kol.r.śm. i + mamę Weronikę
2/za + męża Waldemara Zółtaszek

  7.30 - Różaniec
18.00 1/do Opatrzn. Bożej za wstawiennictwem MB Uzdrow. Chorych prosząc

o zdrowie dla Henryka
2/za ++ rodziców: Stanisława i Genowefę Mazur, ++ dziadków: Basów

i Mazurów, Stanisławę, Zygmunta, ++ Stanisława i Zofię Basa, Helenę, Lesz-
ka, ++ Józefa Kempa i Helenę Czerner

3/za ++ rodziców: Henryka i Agnieszkę, ++ rodzeństwo: Henryka, Krystynę
i Mieczysława Cudejko oraz dusze w czyśćcu cierpiące, prosząc dobrego
Boga o radość wieczną dla nich

WTOREK (25.09.2018 r.) - Dzień powszedni

  7.00 1/za + Piotra Lauterbacha w 1 r. śm. z prośbą o szczęście wieczne
2/za ++ rodziców: Józefa i Helenę, + siostrę Renatę i ++ dziadków z obu stron

  7.30 - Różaniec
18.00 1/za ++ Andrzeja i Mirosława Wołyńskich

2/za ++ rodz.: Jana i Stanisławę, ich ++ rodziców, + syna Adama, ++ z rodziny
3/w intencji Krystyny i Kazimierza Wojtyło z podziękowaniem za odebrane

łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże
18.45 - Modlitwa Uwielbienia

ŚRODA (26.09.2018 r.) - Dzień powszedni

  7.00 1/za + męża Rudolfa, ++ rodziców z obu stron, + Władysława Kaczmarskiego
2/w intencji Weroniki i Piotra, aby wypełniła się wola Boża w ich życiu, aby Jezus

Chrystus zanurzył ich w swoich ranach i obmył swoją Przenajświętszą Krwią
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za + męża Leszka Kalisza w 10 r. śm.

2/za ++ Feliksę i Józefa, Kazimierę i Franciszka Iwańczyk
3/za + córkę Annę w 1 r. śm., + męża Henryka i + syna Grzegorza Miszkiel

CZWARTEK (27.09.2018 r.) - Wspomnienie św. Wincentego a Paulo, prezb.
 
  7.00 1/za + Michalinę Chudelską z ok. imienin, z prośbą o radość życia wiecznego

2/za ++ rodziców: Katarzynę i Antoniego Cioska, ++ siostry: Leokadię Sidło
i jej + męża Czesława, Helenę Skrzypek i jej + męża Pawła, Marię Stencel
i jej + męża Bolesława, + Danutę Piotrowską i jej + męża Stanisława  

  7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo Apostolstwa Dobrej  śmierci

18.00 1/w intencji członków Żywego Różańca oraz Apostolstwa Dobrej śmierci
  

2/za +męża Mieczysława,+teściową Halinę w kol. r. śm., ++ rodziców, brata i bratową
3/za + Leszka Kubisia (od brata Stefana)

PIĄTEK (28.09.2018 r.) -Wspomnienie św. Wacława, męcz.

  7.00 1/za ++ Stanisława i Anielę o spokój ich dusz i radość wieczną
2/za + Elżbietę Łokuciewską (od Żywego Różańca)

  7.30 - Różaniec   
17.15 - Droga Krzyżowa       
18.00 1/za + męża Henryka w 2 r. śm., ++ rodziców: Martę i Stanisława

oraz ++ rodzeństwo 
2/za + Horsta Mynarka w 4 r. śm., + żonę, + córkę Janinę, ++ rodziców i rodzeństwo
3/za + Stanisława Farynę

SOBOTA (29.09.2018 r.) - ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW MICHA-
   ŁA, GABRIELA I RAFAŁA

  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 ++ rodziców: Edytę i Konrada Matuszczyków, + brata Joachima, + sio-

strę Marię, + wnuka Michała oraz ++ z rodzin: Filipek i Kuźnia
14.00 - Ślub konkordatowy: Bilicz - Wleciałowski
15.00 - Ślub konkordatowy: Chruściel - Czajkowska
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za zmarłych we wrześniu:

2/za + męża Wojciecha Gawlika w 5 r. śm. oraz jego ++ rodziców, ++ babcie:
Julie i Genowefę

NIEDZIELA (30.09.2018 r.) - XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 

  7.30 - w intencji Marii z ok. urodzin, z podziękow. za dotychczasowe łaski, z prośbą
o dalszą Bożą opiekę, błog. i zdrowie

  9.30 - w intencji Józefa w 70 r. ur. (Te Deum)
11.00 - w intencji Magdaleny w 18 r. ur., z podziękow. za dotychczasowe łaski

z prośbą o Bożą opiekę, dary Ducha Św. w dorosłym zyciu
12.30 - w intencji Mieczysława Krzyszkowskiego z ok. 80 r. ur., z podziękow.

za dotychczasowe łaski, z prośbą o dalszą Bożą opiekę, błog. i zdrowie
17.00 - w intencji Krzysztofa Malera z ok. 50 r. ur., dziękując Bogu za otrzymane

łaski, z prośbą o zdrowie i błog. Boże oraz dalszą opiekę MB dla niego
i całej rodziny (Te Deum)

20.00 - za + Józefa Ziemnik (od bratanicy Iwony Skrzypiec z rodziną)

     Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00



Jak przebieg³a pierwsza katecheza doros³ych
Mianem katechezy dorosłych określa

się różne formy spotkań. W naszej pa-
rafii zdecydowaliśmy się prowadzić
pod tym szyldem specjalne wieczory
formacyjne – przede wszystkim dla
członków grup i diakonii parafialnych,
ale także dla wszystkich chętnych. W
drugi poniedziałek miesiąca będziemy
wspólnie rozważać ważne i ciekawe
tematy. Formuła nawiązuje do spo-
tkań, które prowadziliśmy w czasie re-
kolekcji „Wstań z kanapy” (msza, ka-
techeza, dzielenie się w grupach, pod-
sumowanie, zadanie). Zastąpi dotych-
czasowe konferencje głoszone w ostat-
ni poniedziałek miesiąca.

Pierwsza taka katecheza odbyła się 10
września. Frekwencja była niezbyt wy-
soka (ok. 50 osób), ale na pewno był to
w dużej mierze efekt zbyt późnego ogło-
szenia, za co zainteresowanych przepra-
szamy. Jesteśmy jednak przekonani, że
w przyszłości będzie lepiej, tym bardziej
że na pewno warto poświęcić swój czas,
co pokazało ostatnie spotkanie. Kateche-
za księdza proboszcza „Co nas cieszy, a
co niepokoi?” była refleksją opartą na
fragmencie z Ewangelii Łukaszowej o
powrocie 72 uczniów. Następnie podzie-
liliśmy się na grupy, by odpowiedzieć na
pytanie: „Co nas cieszy w naszej wspól-
nocie parafialnej?” Zgodnie z przypo-
mnianą przez proboszcza zasadą NN
(=nie narzekać) skupiliśmy się więc – jak
wspomniani uczniowie – na radościach.
Wypowiedzi były niezwykle różnorod-
ne, zdarzały się bardzo osobiste. Moż-
na by je umownie pogrupować według
głównych tematów:

1. RELACJE MIĘDZY LUDŹMI
Nawiązanie przyjaźni w Kościele
Spotkanie z serdecznością i życzliwością
ludzi, których zna się z nabożeństw
Przenoszenie relacji z ludźmi poznany-
mi podczas nabożeństw poza kościół
Integracja wspólnoty, jest wspólnotą

wspólnot
Można być we wspólnocie, być razem
Zgoda, miłość
Wspólna modlitwa, przeżywanie Eu-
charystii, pielgrzymki, rekolekcje
Widok drugiej osoby, która się uśmiecha
Entuzjazm ludzi do nowych pomysłów,
duże zaangażowanie
2. ŻYCIE RELIGIJNE – NABOŻEŃ-
    STWA, GRUPY
Możliwość wzrostu w wierze
Jest adoracja
Dostęp do sakramentu pokuty
Posługa szafarzy u chorych
Możliwość dołączenia do różnych grup
parafialnych, spotkania w grupach
Dużo mszy o różnych porach, także dla
dzieci
Duży wybór nabożeństw
Gdy jest dużo ludzi w kościele
Młodzi ludzie w kościele
Msza pierwszopiątkowa z młodzieżą
Gdy jest dużo ministrantów, gdy służy
choć jeden ministrant
Śpiew w kościele, wspólny z organistami
Posługa chóru parafialnego
3. DUSZPASTERZE
Dobra organizacja proboszcza
Entuzjazm proboszcza i wikarych, są
otwarci i twórczy
Życzliwość księży do wiernych
Ksiądz proboszcz stara się imiennie
dotrzeć do ludzi, jest dobry, uśmiecha
się i napomina o radość
Obecność kapłanów na spotkaniach grup
4. INNE SPOSTRZEŻENIA
Kościół jest otwarty cały dzień
Piękny wystrój kościoła (wnętrze sprzy-
ja skupieniu, modlitwie)
Gdy nie dzwonią telefony komórkowe
Grafik adoracji wypełniony przez róż-
ne osoby, a nie ciągle te same
Każda dobra homilia
Festyny – rodzinna zabawa
Spotkanie z panem Hołownią
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Przywróciæ Twarz Jezusowi

Kiedy spotkałam się z siostrą ze Zgro-
madzenia Jezusa Miłosiernego, założy-
cielką pierwszego hospicjum w Wilnie,
usłyszałam wzruszającą historię o bez-
domnym alkoholiku, który „uratował Je-
zusa - przywrócił Mu Twarz”. Jezus ura-
tował jego życie i przywrócił twarz jemu.
Ta historia tak poruszyła moje serce, że
wpatrując się w krzyż, uświadomiłam
sobie, że i ja muszę „ratować Jezusa -
przywrócić Mu Twarz” w dzisiejszym
świecie. Przeciwieństwem dobra jest zło.
Jednak największym złem jest obojęt-
ność. Dlatego nie mogę być obojętna
wobec tych, którzy pogubili się w życiu
i utracili więź z Bogiem, bądź w ogóle
jej nie doświadczyli.

Przez Sakrament Chrztu i Bierzmowa-
nia jestem zobowiązana do dawania świa-
dectwa o Chrystusie, do „przywracania
Twarzy Jezusowi” wszędzie tam, gdzie
jest Ona zniesławiana, zniekształcana,
opluwana lub zapomniana.

Pomóż i Ty „przywrócić Twarz Jezuso-
wi’ w rodzinie, pracy, uczelni, szkole,
wśród bliskich i znajomych, sąsia-
dów...Odwagi, nie lękaj się! „Do każde-
go więc, który się przyzna do Mnie przed
ludźmi, przyznam się i Ja przed moim
Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się
Mnie się zaprze przed ludźmi, tego za-
prę się i Ja przed moim Ojcem, który jest
w niebie”(Mt 10, 32–33).

odbędzie się w drugi poniedziałek paź-
dziernika. Nie musisz należeć do żadnej
grupy czy diakonii, po prostu przyjdź.
Czekamy na Ciebie!

11.09. - O godz. 18.45 po wakacyjnej
przerwie rozpoczęła się modlitwa uwiel-
bienia. Modlitwa skoncentrowana była
na Duchu Św. Zapraszamy na wtorkowe
modlitwy, które pozwolą odpocząć w ra-
mionach ukochanego Ojca i w ciszy usły-
szeć Jego głos.

13.09. - O godz. 18.00 została odpra-
wiona Msza św. w intencji czcicieli MB
Fatimskie. Po Eucharystii rozpoczęło się
Czuwanie Fatimskie z procesją wokół
kościoła. Podczas nabożeństwa rozważo-
ne zostały Tajemnice Światła różańca św.
Czuwanie zakończyliśmy Apelem Maryj-
nym.

14.09. - O godz. 19.30 w kaplicy Św.
Józefa została odprawiona Msza św. dla
wszystkich zaangażowanych w Duszpa-
sterstwie Małżeństw. Podczas homilii ks.
Marek zwrócił uwagę na szacunek wo-
bec Krzyża. Podkreślił byśmy zawsze z
odwagą przyznawali się do Krzyża. Po
Eucharystii małżeństwa spotkały się z
nowym opiekunem ks. Markiem Wacho-
wiakiem w sali Św. Jana Pawła II. Pod-
czas spotkania zostały wysunięte propo-
zycje tematów na nowy rok duszpaster-
ski oraz termin wyjazdu rekolekcyjnego.
Zapraszamy wszystkie małżeństwa na
nasze spotkania, które pogłębiają relacje
z Bogiem, współmałżonkiem oraz każ-
dym człowiekiem spotkanym na życio-
wej drodze.

15.09. - Podczas każdej Mszy św. O.
Andrzej Korda - Misjonarz Oblat Maryi
Niepokalanej wygłosił Słowo Boże. Pod-
kreślił, że Ewangelia uczy nas miłości,
„umierania” dla siebie, wyzbycia się ego-
istycznego „ja” dla drugiego człowieka.
Być człowiekiem wiary, to wziąć swój
krzyż, iść za Chrystusem i naśladować
Go. Zwrócił również uwagę, by każdego
dnia zadawać sobie pytanie; „Kim dla
mnie jest Chrystus?” Bożena S.

Bożena S.
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Mamy cmentarz
Znalezienie swego miejsca w parafii
Nawrócenie męża
Przed zaśpiewaniem Apelu jasnogór-

skiego każdy zabrał karteczkę z „zada-
niem domowym”, jednakowym dla
wszystkich. O tym, jak to zadanie wypa-
dło, będzie można przeczytać w następ-
nej gazetce parafialnej.

A my już teraz zapraszamy na
kolejną katechezę dorosłych

w poniedziałek 8 października
po mszy wieczornej.

Temat: „Nie każdy chce w pełni
poznać Boga”.

Uczestnicy Katechez dla dorosłych,
na zakończenie każdego z zaplanowa-
nych spotkań otrzymywać będą zada-
nie domowe. Ksiądz Proboszcz przed-
stawił pierwsze zadanie: poprosił aby
napisać o swojej radości ze służby w
naszej wspólnocie parafialnej. Oto
przytoczone anonimowe wypowiedzi
(pisownia oryginalna):

- „Autentyczną radość sprawiają mi co-
tygodniowe spotkania z p. Jezusem w
ramach Bractwa Adoracji N.S. jest to
czas gdy mogę w spokoju i w ciszy (nie
przeszkadzają mi nawet panowie mon-
tujący witraże oraz kręcący się po koście-
le kościelni) „porozmawiać” z p. Bogiem,
wyżalić się, podziękować za wiele do-
bra otrzymanego w ostatnim czasie, któ-
re można określić „szczęściem w nie-
szczęściu”.

Jest to również dla mnie okazja do po-
głębienia wiedzy religijnej i biblijnej,
znajomość różnych, czasem nie znanych
modlitw (Oremus, od słowa do życia,
Modlitewnik Bractwa p. Jezusa i inne).

Cieszy mnie również to, że możliwości
te spełniają się w oraz przytulniejszym
wnętrzu naszego kościoła – witraże,
boczne kaplice, konfesjonały, miękkie
pod siedzenia, oryginalne stacje Drogi
Krzyżowej.

Radością napawały mnie pielgrzymki
Bractwa ostatnio coraz rzadsze, gdzie
można był poznać inne spojrzenie na
adorowanie NS np. (Sanktuarium krwi
Chrystusa w Częstochowie, sanktuarium
NS, Przerosną Górka , Pszów i inne).
Wiele radości sprawia mi również czyta-
nie naszej gazetki Parafialnej, tu podzię-
kowanie dla diakonii redakcyjnej, która
urozmaica zawartość. To odróżnia naszą
gazetkę od innych parafii, gdzie są tylko
suche ogłoszenia i porządek nabożeństw.

- „Od ponad roku chodzę w niedzielę
do chorej pani, aby pomóc się jej przy-
gotować na przyjście Pana Jezusa które-
go przynoszą jej szafarze, za co bardzo
im dziękuję.

Mogę zobaczyć ile czasu i troski wkła-
da moja pani aby godnie Go przyjąć. To
dla nie wielkie szczęście “i nauka. Dzię-
kuję Bogu, że mnie tam posyła, z rado-
ścią rano biegnę, ciesząc się ze mogę Go
tam spotkać, Żywego Prawdziwego Pana
Jezus Chrystusa. Za posługę Bóg obda-
rza mnie miłością, pokojem serca, wraż-
liwością na drugiego człowieka a szcze-
gólnie chorego, cierpiącego, bezdomne-
go.  Chwała Panu !

- „Cieszę się z wielorakiej służby w na-
szym Kościele, ale szczególnie raduję się,
gdy czyta braciom i siostrom Słowo Boże
podczas Mszy św.”,

- „Jestem zmęczony. Z tego powodu dy-
lemat – iść do kościoła na wieczorną
Mszę Świętą czy też nie. Idę. Początek
Mszy Świętej, ciężko o skupienie, ale się
udaje. Pan Jezus był w domu, Matka

Boża też; pozwolił, abym Go przyjął do
serca. Siły wróciły. Jak dobrze, że posze-
dłem na Mszę Świętą. Radość !!”

- „Cieszę się, że kilkanaście lat temu da-
łam się przekonać, aby wstąpić do Wspól-
noty Różańcowej w naszej Parafii. Z
Żywego Różańca matka Boża szybko, bo
po 2-3 miesiącach „przerzuciła mnie”
(oczywiście za moją zgodą) do Bractwa
Adoracji najświętszego sakramentu. Cie-
szę się, że dzięki Bractwu jest nasz Ko-
ściół otwarty cały tydzień. Adoracja
wprowadza mnie w ciszę, serce i umysł
się wyciszyły. W ciszy adoracji przeży-
wam obecność Boga. Bóg mówi do mo-
jego serca. To miejsce gdzie otrzymuje
dodatkowe siły, ukojenie, natchnienie,
wewnętrzna energię. To moje sanatorium
duchowe. Z perspektywy tych kilkuna-
stu lat nie wyobrażam sobie mojej egzy-
stencji bez tych systematycznych, 3 go-
dzin (oprócz urlopów) adoracji  w tygo-
dniu (3x po 1 godz.).

Pan Jezus tak mi to pięknie układa, że
na wszystko starcza czasu. To wymaga
mobilizacji. Ale daję radę. Adoracja i
modlitwa różańcowa b. ożywiły moja
wiarę. Świadomie zaczęłam rozwijać
swoje życie duchowe m.in. przez co-
dzienną Eucharystię, lekturę Pisma Św.,
uczestnictwo w wyjazdach rekolekcyj-
nych, spotkaniach modlitewnych, lektu-
rę duchową. Moje serce pragnie adoro-
wać Jezusa”.

- „Mamy wyjątkowy kościół jako bu-
dowlę. Piękny wizerunek Jezusa Chry-
stusa na krzyżu w centralnym miejscu, a
pod nim to co najważniejsze – Taberna-
kulum. Witraże już widniejące, a w przy-
szłości stacje drogi krzyżowej nadadzą
kościołowi wyjątkową atmosferę i pięk-
no. Moja radość to, że poznaje wspólno-
tę,  że udział w życiu kościoła to nie tyl-
ko tzw. „parcie na mikrofon” (tak kiedyś
myślałam), ale to wielka łaska służyć
Bogu i ludziom”.

- Kocham Boga Kocham kościół i całą
wspólnotę w kościele jak i tą do której

należę. Cieszę się z każdego miłego sło-
wa, z każdego uśmiechu którym się ob-
darzamy i za miłość każdej osoby “i sta-
ram się tę miłość okazywać każdej oso-
bie i w kościele i kiedy spotykam na dro-
dze mojego życia. Kocham całą wspól-
notę i każdego człowieka”.

- Moją radością ze służby w naszej
wspólnocie parafialnej jest to, kiedy ktoś
uśmiechnie się do mnie, powie mi dobre
słowo, nie narzeka, ani nie skarży się, że
– cytat:  „przecież cały czas było tak i
było dobrze, dlaczego teraz to ma być
inaczej?”. Cieszy mnie kiedy ktoś akcep-
tuje zmiany bez porównania do poprzed-
nich sytuacji i nie narzeka.Radością dla
mnie jest to, kiedy ktoś poproszony w
grupie o zrobienie czegoś, robi to bez
szemrania i wymawiania się, że inny zro-
bi to lepiej.Cieszy mnie dobrze i wyraź-
nie przeczytane Słowo Boże.

Dziękujemy za „odrobienie zadania
domowego”…. Za wszystkie szczere
wypowiedzi, które ubogaca naszą
wspólnotę parafialną!

Migawki z ¿ycia naszej parafii

10.09. - O godz. 9.00 na naszym cmen-
tarzu parafialnym została odprawiona
Msza św. w intencji wszystkich zmarłych
z naszej wspólnoty.

Również w tym dniu o godz. 18.45 zo-
stała odprawiona Msza św. w intencji
wszystkich członków diakonii i grup pa-
rafialnych oraz ich rodzin. Po Euchary-
stii odbyła się katecheza dla dorosłych
nt. „Co nas cieszy, a co niepokoi”. Ks.
Proboszcz podkreślił, że wszystko to co
nas cieszy, co daje pokój pochodzi od
Boga. Natomiast wszelkie spory, kłam-
stwa, oszczerstwa i nienawiść są dalekie
od Boga (są sprawą szatana). Po konfe-
rencji odbyło się spotkanie w grupach,
gdzie dyskutowano nt. „Co nas cieszy w
naszej wspólnocie parafialnej”. Już dziś
zapraszamy na kolejne spotkanie, które
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