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ROK
DUCHA
ŚWIĘTEGO
DAR BOŻY dla nas
-  DUCH  ŚWIĘTY !

Pięćdziesiątego dnia po swoim zmar-
twychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha
Świętego na Maryję i Apostołów zgro-
madzonych w Wieczerniku, wypełniając
tym samym swoją obietnicę: "Gdy przyj-
dzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam
poślę od Ojca, Duch Praw-
dy, który od Ojca pochodzi,
On będzie świadczył o
Mnie" (J 15, 26).

Zesłania Ducha Świętego,
jako osobne święto zaczęto
obchodzić w kościele w IV
w. Urzędowo uroczystość tą
wprowadził Synod w Elwi-
rze w 306 r. Papież Leon
XIII wprowadził nowennę,
czyli dziewięciodniowe
przygotowania modlitewne
na przyjście Ducha Święte-
go, aby dokonał przemiany
w naszych sercach, tak jak
przemienił Apostołów w
Wieczerniku.

Papież Jan Paweł II w Encyklice o Du-
chu Świętym w życiu Kościoła i świata
(„Dominum et Vivificantem”) naucza:
„Pod wpływem Ducha Świętego dojrze-

wa i umacnia się ów człowiek wewnętrz-
ny, czyli "duchowy". Dzięki udzielaniu
się Boga, duch ludzki, który "zna to, co
ludzkie", spotyka się z "Duchem, który
przenika głębokości Boże". W tym Świę-
tym Duchu, który jest Darem przed-
wiecznym, Bóg Trójjedyny otwiera się
dla człowieka, dla ducha ludzkiego.
Ukryte tchnienie Ducha Bożego powo-
duje, iż duch ludzki otwiera się również
wobec zbawczego i uświęcającego samo-
otwarcia się Boga. Dzięki łasce uczyn-
kowej, która jest darem Ducha Święte-
go, człowiek wchodzi w "nowość życia",
zostaje wprowadzony w Boży i  nadprzy-
rodzony jego wymiar. Równocześnie zaś
sam człowiek staje się "mieszkaniem

Ducha Świętego", "żywą
świątynią Boga".

Czy my o tym pamięta-
my?  Czy dajemy świadec-
two naszej wiary?

Na co dzień, zapomina-
my o Duchu Świętym, po-
mijamy Go w naszych mo-
dlitwach.

A przecież tak przydatne
i wielorakie dary może
nam On ofiarować, gdy się
do Niego zwrócimy: Mą-
drość, Rozum, Radę, Mę-
stwo, Umiejętność, Poboż-
ność, Bojaźń Bożą. Dary
te w szczególnym i pełnym

wymiarze są nam udzielane w sakramen-
cie bierzmowania.

Przybądź Duchu Święty !  Napełnij
nasze serca i ogień Twojej miłości w
nich zapał. Agata

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE    (08 lipca 2018)
  1.W piątek (13.07) wspominamy dzień objawień Matki Bożej w Fatimie. Za-

praszamy wszystkich na CZUWANIE FATIMSKIE, które rozpoczniemy o godz.
18.00 Mszą św. w intencji wszystkich czcicieli MB Fatimskiej. Podczas Mszy
św. rozważymy konferencję nt. Maryja jako wzór kobiety i matki. Po Eucharystii
Godzina Fatimska. Wszystkie prośby i podziękowania do Matki Bożej prosimy
składać do skarbony przy wejściu do kościoła. Na nabożeństwo prosimy przy-
nieść świece z okapnikiem.

  2.Dorosłych zapraszamy do Sakramentu Pokuty i Pojednania codziennie 20
minut przed każdą Mszą św. oraz w czasie wystawienia Najświętszego Sakra-
mentu 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 ze spowiedzi w zakrystii. Niech
pomocą w naszym przygotowaniu do spowiedzi św. będzie wydrukowany ra-
chunek sumienia - który każdy może zabrać ze sobą wychodząc z kościoła.

  3.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.

  4.Rodzicom wysyłającym dzieci w czasie wakacji na kolonie i obozy przypomi-
namy, by kierowali do organizatorów sformułowane na piśmie żądanie, aby ich
dzieciom umożliwiono spełnianie praktyk religijnych, a szczególnie udział w nie-
dzielnej Mszy św.

  5.W lipcu i sierpniu nie będzie odwiedzin chorych.
  6.W pszyszłą niedzielę (15.07) kolekta będzie przeznaczona na remont Katedry

Chrystusa Króla w Katowicach.
  7.W lipcu i sierpniu Kancelaria Parafialna będzie czynna:

poniedziałek 16.00-18.00; wtorek 7.30-10.00 i 16.00-18.00;
środa - nieczynna; czwartek - nieczynna; piątek 16.00-18.00.

  8.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 potrzeby naszego kościoła - na prace remontowe - kolejny witraż,
renowację ławek i Drogę Krzyżową w kościele górnym.

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



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (09  - 15 LIPCA 2018 )

PONIEDZIAŁEK (09.07.2018 r.) - Dzień powszedni

  7.00 - do Miłosierdzia Bożego za + żonę Jolantę o łaskę zbawienia dla niej
i ++ z pokrewieństwa z obu stron

  7.30 - Różaniec
18.00 - za + Tomasza Gaździak (od Urszuli i Janusza Bebak)

WTOREK (10.07.2018 r.) - Dzień powszedni

  7.00 - za + ks. Piotra Radosza w 10 r. śm., jego + mamę Witę oraz jego ++ dziadków
  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + męża Eugeniusza (od szwagra Jana)

2/za + Marię Gomułka w kol. r śm., + Zdzisława Jarzynka oraz + Gabrielę
Zasłonka

ŚRODA (11.07.2018 r.) - ŚWIĘTO ŚW. BENEDYKTA, opata, patrona Europy

  7.00 - w intencji Marty Maroń z ok. 18 r. ur., z podziękowaniem za dotychczaso-
we łaski, z prośbą o dary Ducha Św. Bożą opiekę i błogosławieństwo
w dorosłym życiu

  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za ++ rodziców: Bronisławę i Józefa Stasz oraz + siostrę Gabrielę

2/za + brata Stefana (od siostry)

CZWARTEK (12.07.2018 r.) - Wspomnienie św. Brunona Bonifacego
z Kwerfurtu, bpa i męcz

  7.00 - do Ducha św. o łaskę wiary w pewnej intencji
  7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za + męża Brunona Kokula w 2 r. śm.

2/za ++ rodziców: Władysławę i Józefa, + męża i + siostrę Zofię

PIĄTEK (13.07.2018 r.) - Wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada
i Benedykta

  7.00 - w intencji Jolanty i Gintera Niemczyk z ok. 50 r. śl., dziękując za wspólne
lata życia, błogosławieństwo, wszelkie dobro z mocy Bożej, z przeprosze-
niem za uchybienia, prosząc o zdrowie, szczęście i błog. Boże w dalszym
życiu (Te Deum)

  7.30 - Różaniec
18.00 - Czuwanie Fatimskie - wprowadzenie figury MB Fatimskiej

1/w intencji czcicieli Matki Bożej Fatimskiej
2/za + żonę Krystynę z ok. urodzin

SOBOTA (14.07.2018 r.) - Dzień powszedni

  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 - za + Bolesława Markowicza w 11 r. śm.
14.00 - Ślub konkordatowy:  Bagniewska - Zawadzki
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 - za + matkę Władysławę Klosek w 9 r. śm.

NIEDZIELA (15.07.2018 r.) - XV NIEDZIELA ZWYKŁA 

  7.30 - za + mamę Aleksandrę Bartosz w 1 r. śm., + ojca Józefa i ++ z rodziny
  9.30 - w intencji Mariusza z ok. urodzin, z podziękowaniem Bogu za otrzymane

łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MB dla Mariusza i całej rodziny
11.00 - w intencji  Aleksandry i Mariana z ok 50 r. śl., z podziękowaniem Bogu za

otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata, z prośbą o zdrowie i błog. Boże na
dalsze lata dla nich i całej rodziny (Te Deum)

12.30 - w intencji Betiny z ok. 50 r. ur., z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o zdrowie i opiekę MB dla jubilatki i całej rodziny (Te Deum)

17.00 - za ++ rodziców: Zofię i Józefa Wilk, + męża Józefa Duda oraz ++ dziad-
ków: Froń i Wilk

20.00 - za + Zygmunta  Pacygę w 7 r. śm. ++ pokrewieństwo z obu stron
oraz ++ z rodzin: Pacygów i Kleckich

    Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00
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Popielgrzymkowe wspomnienia

Na czas pieszego pielgrzymowania na
Jasną Górę moja rodzina czaka z utęsk-
nieniem cały rok. Tegoroczna pielgrzym-
ka stała pod wielkim znakiem zapytania.
Ja z mężem nie wiedzieliśmy czy dosta-
niemy urlop, a córka nie znała daty obro-
ny pracy licencjackiej. Kiedy udało nam
się załatwić wolne, a córka dowiedziała
się, że obronę pracy ma po pielgrzymce
ogarnęła nas wielka radość. Jednak piąt-
kowy wieczór przed wyjściem wprowa-
dził w nasze serca wielki niepokój. Mąż
spędził do północy czas w szpitalach.
Wciąż mieliśmy do końca nadzieję, że
będziemy mogli pielgrzymować razem.
Niestety nie udało się. Wyruszyłam tyl-
ko z córką, a w głowie wciąż to jedno
pytanie - dlaczego? Dlaczego właśnie w
takim momencie? Temat pielgrzymki
brzmiał: „Oblubienica i Duch wołają
przyjdź”. Na pierwszy dzień wybrzmie-
wały słowa; „Nie bój się…znalazłaś łaskę
u Pana”. Kiedy ks. Dawid wspomniał o
lękach i niezrozumieniu przez Maryję
wielu spraw oraz o Jej ogromnej wierze
i zaufaniu, wtedy powyższe słowa przez
cały dzień pracowały we mnie. A kiedy
każdy z nas spoglądał w niebo i zastana-
wiał się, jaka będzie pogoda, czy zmok-
niemy czy nie, usłyszeliśmy od ks. Da-
wida: „Jest jak w życiu Maryi”. Wtedy
jeszcze bardziej wybrzmiewały słowa
przewodnie.

Na kolejny dzień ks. Dawid przygoto-
wał słowa: „Oto Ja służebnica Pańska”.
Po ich usłyszeniu wróciłam myślami do
dnia poprzedniego – nie bój się, nie lę-
kaj się, zaufaj Mi. Skoro Maryja jest
moim wzorem i pragnę Ją naśladować,
to coraz bardziej rozumiałam, że powin-
nam tak jak Ona przyjmować wszystko,
co spotyka mnie w życiu z jeszcze
większą pokorą i ufnością. Czas piel-
grzymki był doskonałym czasem na to,
by wśród piękna przyrody i otaczającej
ciszy wejść w głąb siebie. Kolejnego dnia

usłyszałam słowa: „Wielbi dusza moja
Pana”. Byłam gotowa, by wraz z Maryją
wypowiedzieć te słowa. Dokładnie rok
temu również mieliśmy wspólne waka-
cyjne plany. Pan dla nas przygotował
inny, który jeszcze bardziej przybliżył nas
do Niego. Może i tegoroczny miał na
celu, byśmy jeszcze większy krok zrobi-
li w kierunku Boga.

Pielgrzymka, to zawsze czas niesienia
w swoim „plecaku” bagażu swoich trosk
i zmartwień radości i dziękczynienia, a
także wielu próśb. Moja córka to zdanie
skomentowała z uśmiechem: „Mamo za-
wsze chodziłaś na pielgrzymki beztrosko,
bez żadnego obciążenia, bo plecak nosił
tata ze mną. Może teraz była kolej na
Ciebie, żebyś bardziej odczuła trud piel-
grzymowania, dlatego Pan Bóg podaro-
wał tacie odpoczynek”.

Na ostatni dzień ks. Dawid przygoto-
wał wieńczące całą pielgrzymkę słowa:
„Słowo Ciałem się stało”. I kiedy pod-
czas Eucharystii spojrzałam podczas
przeistoczenia na Ciało Chrystusa na tle
wizerunku Jasnogórskiej Pani moje ser-
ce przepełniło się ogromnym pokojem i
radością. Zrozumiałam cel tegorocznego
pielgrzymowania. Mąż powrócił do zdro-
wia, a ja otrzymałam stokroć więcej niż
pragnęłam. Bożena S.

3

w maju:
Tkocz Dorota, Brzęk Ewa, Szyma-
nowski Bogdan, Seget Elfryda, Ro-
zalski Ryszard, Komenda Róża, Bar-
tecka-Juśkiewicz Elżbieta, Szcze-
śniak Zenon, Franiak Stanisław, So-
larz Zofia, Mynarek Magdalena

W maju i czerwcu odeszli do Pana:

Wieczny odpoczynek racz im daæ Panie. A œwiat³oœæ wiekuista niechaj
im œwieci.. Niech odpoczywaj¹ w pokoju wiecznym. Amen.

w czerwcu:
Jaros Alicja, Nałęcz Janusz, Weresa
Krystyna, Badera Tadeusz, Fijołek
Mieczysław, Ptak Marian,
Madejska Wanda, Korze-
niowski Marian

Migawki z ¿ycia naszej parafii

19.06. – O godz. 18.45 rozpoczęła się
modlitwa uwielbienia. Ks. Dawid przygo-
tował pod rozwagę Psalm 118 (dziękczy-
nienie). Wraz z ks. Dawidem modlitwę
prowadzili: ks. Mateusz Mryka – neopre-
zbiter oraz ks. Bartosz Jankowski z Para-
fii pw. Św. Józefa w Chorzowie. Modli-
twa skupiona była na dziękczynieniu za
cały przeżyty rok duszpasterski, za prze-
żyte rekolekcje parafialne za grupy i dia-
konie oraz za całą parafię. Już dziś zapra-
szam wszystkich na Wieczory Uwielbie-
nia, które wznawiamy od września.

W tym dniu swoje spotkanie z ks. Pro-
boszczem w kaplicy Św. Jozefa miała
Diakonia Liturgiczna. Na spotkaniu ks.
Józef dziękował za zaangażowanie i pro-
sił o aktywne uczestnictwo w Euchary-
stiach podczas wakacji.

21.06. – O godz. 18.45 odbyło się spo-
tkanie z ks. Łukaszem Radeckim nt.
„Rozwód kościelny” postęp, czy niepo-
rozumienie. Ks. Łukasz w swojej prelek-
cji dał odpowiedź na pytania nurtujące
wiernych.

23.06. – Po Mszy porannej ks. Pro-
boszcz udzielił błogosławieństwa wszyst-
kim pielgrzymom wyruszającym Szla-
kiem Orlich Gniazd na Jasną Górę.

25.06. – O godz. 18.00 odprawiona zo-
stała Msza św. w intencji wszystkich człon-
ków diakonii i grup parafialnych oraz ich
rodzin. Komunia św. rozdzielana była pod

dwiema postaciami: Ciała i Krwi Pańskiej.
Po Eucharystii odbyło się spotkanie z kon-
ferencją ks. Proboszcza nt. „Ojcze, chleba
naszego powszedniego daj nam dzisiaj”.
Jak ja rozumiem te słowa, czy podczas
modlitwy zastanawiam się nad nimi, czy
też wypowiadam je bezmyślnie?

26.06. – Do pieszych pielgrzymów do-
łączyła grupa pielgrzymów z naszej pa-
rafii, którzy przyjechali autokarem. O
godz. 10.30 została odprawiona Droga
Krzyżowa, a następnie o godz. 14.00 roz-
poczęła się Msza św. w kaplicy Cudow-
nego Obrazu. W imieniu wszystkich pie-
szych pielgrzymów pragnę podziękować
ks. Dawidowi za trud włożony w przy-
gotowanie pielgrzymki oraz za wspólne
pielgrzymowanie do naszej Matki Maryi.
Również serdeczne podziękowania kie-
rujemy do pozostałych Kapłanów z ks.
Proboszczem na czele, którzy sprawowa-
li Mszą św. w naszej intencji oraz w in-
tencji całej parafii.

29. 06. – O godz. 18.00 odprawiona
została Msza św. w intencji ks. Joachi-
ma Konkola i ks. Jacka Klepacza, którzy
dekretem ks. Arcybiskupa Wiktora
Skworca zostali odwołani z naszej para-
fii.

W imieniu wszystkich grup i diakonii
parafialnych przedstawiciele złożyli Ka-
płanom podziękowanie, zaś pani Alek-
sandra Molicka-Maler uczyniła to w
imieniu wszystkich parafian. Pamiętajmy
o odchodzących Kapłanach w naszych
modlitwach. Bożena S.
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