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

21 paŸdziernika 2018

Modlitwa
do świętego
Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele,

wspomagaj nas w walce,

a przeciw niegodziwości

i zasadzkom złego ducha

bądź naszą obroną.

Oby go Bóg pogromić raczył,

pokornie o to prosimy,

a Ty, Wodzu

niebieskich zastępów,

szatana i inne duchy złe,

które na zgubę dusz ludzkich

po tym świecie krążą,

mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Źródło: Rytuał Rzymski, Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne, Katowice 2002, s. 102.
(Tekst modlitwy obowiązujący w języku polskim, zatwierdzony przez Stolicę Apostolską).

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

dzie się w ostatni piątek miesiąca o godz. 18.45. w sali nr. 2
  6.W czwartek (25.10), po Mszy św. wieczornej spotkanie Diakonii Liturgicznej.
  7.Wszystkich narzeczonych, którzy pragną zawrzeć Sakrament Małżeństwa

zapraszamy do sali Jana Pawła II na trzecią naukę przedślubną w czwartek
(25.10) o godz. 18.45. Ostatnia nauka odbędzie się -  30.10.

  8.Mężczyzn i młodzieńców, chcących podbudować swoje życie duchowe -  silnym
poczuciem własnej tożsamości i roli mężczyzny we współczesnym świecie - za-
praszamy na spotkanie Duszpasterstwa Mężczyzn Św. Józefa - w czwartek
(25.10) - w salce nr 2 - o godz. 18.45.

  9.Duszpasterstwo małżeństw zaprasza małżeństwa zainteresowane dyskusją nad kondycją
dzisiejszej rodziny i możliwościami rozwiązywania problemów małżeńskich na spotka-
nie w piątek o godz. 19.00 do sali JP2.

10.Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje mszalne na rok 2019. Zadbajmy o to, by
w niedziele rezerwować intencje mszalne za żywych, a więc urodziny, jubileusze itp.

11. Zbliżamy się do Uroczystości Wszystkich Świętych i naszej modlitwy za zmarłych.
Będziemy jak zawsze odprawiać Msze św. i nabożeństwa za zmarłych zalecanych
w wypominkach. Wypominki za dusze zmarłych możemy składać w zakrystii lub kan-
celarii, wypisując je na specjalnych kartkach, które znajdują się na stojakach przy wyjściu
z kościoła. Imiona i nazwiska zmarłych prosimy wpisywać drukowanymi literami.

12.W przyszłą niedzielę (28.10) 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.

13.W dniach 5–13 maja 2019 odbędzie się III Archidiecezjalna Pielgrzymka Osób Cho-
rych, Niepełnosprawnych, ich Rodzin i wszystkich chętnych diecezjan do Lourdes.
Przejazd nastąpi specjalnym pociągiem. W pielgrzymce będzie mogło uczestniczyć mak-
symalnie 350 osób. Będą im towarzyszyć lekarze, pielęgniarki, wolontariusze i księża.
Szczegóły na stronie: http://www.pltravel.pl/pielgrzymki-cat/art-lourdes-pielgrzymka,210.

14.Dziękujemy rodzicom kandydatów do bierzmowania i dzieci pierwszokomunijnych
za obecność na spotkaniach, również tych indywidualnych. Odpowiedzialni za przygoto-
wanie przypominają, że zgodnie z podawanymi informacjami termin zgłoszeń minął nie-
mal miesiąc temu, jednak przez kilka tygodni daliśmy jeszcze okazję do zgłoszenia tym,
którzy zbyt późno się zorientowali. Przygotowanie do przyjęcia sakramentów już się roz-
poczęło, zatem uznajemy kwestię tegorocznych zgłoszeń za zamkniętą.

15. 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 Misje.
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OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (21 października 2018)
  1.Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe, które odprawiamy w tygodniu o godz. 17.15,

zaś w niedziele o godz. 16.15. Zachęcamy do udziału i przypominamy o możliwości
zyskania odpustu zupełnego przez wypełnienie tej pobożnej praktyki.

  2.W poniedziałek (22.10) godz. 18.00 Uroczysta Msza św. Jubileuszowa dla
uczczenia XXXV rocznicy działalności Sekcji KIK przy naszej parafii - na
którą serdecznie zapraszamy wszystkich parafian. Homilię wygłosi ks. prof. Jó-
zef Kozyra - kapelan KIK w Katowicach.

  3.Prawnik dyżuruje we wtorek od godz. 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
  4.W środę (24.10) zapraszamy na Krąg Biblijny po Mszy św. wieczornej w salce

nr 2. Tematem spotkania będzie „Wieczernik”.
  5.W czwartek (25.10), 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-

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (22 -28 PAŹDZIERNIKA 2018 )

PONIEDZIAŁEK (22.10.2018 r.) - Wspomnienie św.Jana Pawła II, pap.
  7.00 1/za + męża Tadeusza w 22 r. śm. oraz ++ z rodziny: Brachaczek i Chwila 

2/za + Bronisława Bańczyk (od lokatorów z ul. Tysiąclecia 25)
  7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/w intencji syna Wojciecha Grotek z ok. urodzin

2/za + męża Władysława Raźniak w 4 r. śm. oraz ++ rodziców z obu stron
3/Do Opatrzn. Bożej za wstaw. MB i Św. JPII w int. siostry Zofii z podzięk. za  łaski,

z prosbą o powrót do zdrowia, dary Ducha Św. i Boże błog. dla niej i rodziny
4/Podziękowanie Opatrzności Bożej za XXXV lat Działalności Sekcji KIK przy na-

szej parafii, a dla dalszej działalności z prośbą o światło Ducha Świętego dla człon-
ków Sekcji KIK, ich rodzin i uczestników Kręgu Biblijnego oraz  o osiągnięcie
Nieba dla zmarłych członków KIK ich rodzin i uczestników rozważań Biblijnych.

WTOREK (23.10.2018 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + ojca Henryka Bąk, + mamę Helenę i ++ pokrewieństwo z obu stron

2/za +mamę Mariannę Kułaga w 17 r. śm., + ojca Józefa,++ braci: Alfreda i Zdzisława
7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/za+męża Jerzego Sajewicz w 30r.śm.,++teściów: Hildegardę i Leona+br. Wiesława

2/za + syna Romana Grotek w 3 r. śm.
3/za + mamę Gertrudę Wyrwas w 12 r. śm.

18.45 - Modlitwa uwielbienia
ŚRODA (24.10.2018 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za++siostrę Irenę, szwagierkę Jutę,++br.: Jerzego i Gintra,++ rodziców z obu stron

2/w intencji Heleny i Jana Sokół z ok. 58 r. śl., dziękując za otrzymane łaski,
prosząc o zdrowie i dalszą opiekę MB i błog. Boże dla całej rodziny

  7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/za + męża Adama w 30 r. śm., ++ rodziców: Jadwigę i Antoniego, ++ braci

2/za ++ Marię i Romana Kisiel
3/za + męża Mariana w 2 r. śm., ++ rodziców z obu stron, + Jana Jurczyka,

+ Helmuta Breitkop, + Jana Chruściela i Józefa Hupacz
CZWARTEK (25.10.2018 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + Henryka Nowak w 1 m-c po śmierci

2/za ++ rodziców: Edytę i Huberta Wójcik
  7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo różańcowe    
18.00 1/w intencji członków Żywego Różańca oraz Apostolstwa Dobrej śmierci

2/z ++Edwarda i Lucjana, ich++rodz: Stanisławę i Franciszka,++Marię i Władysława
3/za + Andrzeja Wieczorka w kol. r. śm.

PIĄTEK (26.10.2018 r.) -Dzień powszedni
  7.00 1/za + męża  Piotra Mazura w 10r.śm.++rodz: Teresę i Wilhelma Szczygieł, ++ te

ściów: Julięi Jana++dziadków Polok i Szczygieł ,wszystkie dzieci nienarodzone
2/za + żonę Urszulę Łazik w 9 r. śm. i ++ rodziców z obydwu stron

  7.30 - Różaniec   
17.15 - Nabożeństwo różańcowe         

18.00 1/z ++Lucjana i Edwarda,++ rodziców: Marię i Władysława,Stanisławę i Franciszka
2/za + ojca Teodora Klosek w 19 r. śm.
3/w int. mamy Zofii Beck z ok. 92 r. ur., z podzięk. za życie, z prośbą o dalszą

opiekę MB dla całej rodziny

SOBOTA (27.10.2018 r.) - Dzień powszedni

  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/w intencji ofiarodawców i budowniczych naszego kościoła oraz w in-

tencji ks. Pawła Furczyka 
2/za + Roberta Dziekleńskiego w 1 r. śm. i ++ z rodzin: Dziekleńskich i Ra-

czyckich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
3/za + Bogdana Szymanowskiego, o radość życia wiecznego w Domu Ojca

(od żony, dzieci, wnucząt)
17.15 - Nabożeństwo różańcowe  
18.00 1/za + męża  Zdzisława w 7 r. śm., ++ rodziców, teściów oraz ++ siostry i szwagrów

2/za ++ Jadwigę, Józefa, Mariannę, Stanisława Kałuża, ++ Helenę i Józefa
Siejka oraz ++ z rodzin z obu stron

NIEDZIELA (28.10.2018 r.) - XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 

  7.30 - w int. Barbary Czuczeło z ok. 75 r. ur., z podzięk za odebrane łaski, z prośbą
o dalszą Bożą opiekę, błog. i zdrowie (Te Deum)

  9.30 - w int. Roksany z ok. 18 r. ur., z podzięk. za dotychczasowe łaski, z prośbą
o Bożą opiekę, błog., dary Ducha Św. w dorosłym życiu

11.00 - w int. Agaty i Witolda Ziemblickich w 35 r. śl., z podzięk. za dotychczaso-
we łaski, z prośbą o dalszą Bożą opiekę, błog. i zdrowie

12.30 - w int. Beaty i Jacka z ok. 6 r. śl., z podzięk..za otrzymane łaski, z prośbą
o Bożą opiekę i błog. Boże dla Małgosi i Filipa

16.15 - Nabożeństwo różańcowe
17.00 - za + Mariana Ptak w 4 m-c po śm. oraz ++ rodziców Jurkowskich i Ptak
20.00 - za + Stanisława Farynę



Katecheza doros³ych po raz wtóry

W drugi poniedziałek października bli-
sko 60 osób spotkało się po raz wtóry na
katechezie dorosłych. Tym razem temat
spotkania brzmiał „Nie każdy chce w
pełni poznać Boga”. W refleksji posta-
cią centralną był ojciec Jana Chrzciciela
Zachariasz, który pomimo życia przepeł-
nionego wiarą w najważniejszym mo-
mencie nie potrafił zaufać Bogu – zacho-
wał się więc tak, jakby Go nie znał. Do-
piero jego wymowny kantyk (Łk 1, 68-
79) świadczy o tym, że wreszcie poznał
Boga w pełni. W grupach próbowali-
śmy odpowiedzieć na dwa pytania.
Pierwsze brzmiało: „Dlaczego ludzie
nie chcą poznawać Boga?” Zauważy-
liśmy, że istnieją powody:

1. ZAWINIONE PRZEZ NICH
SAMYCH

Materializm, konsumpcjonizm.
Wygodnictwo, życie bez zasad, źle po-
jęta wolność.
Złe poczucie samowystarczalności, egoizm.
Obojętność na drugiego człowieka.
Unikanie tematów trudnych, jak śmierć,
życie wieczne.
Stawianie siebie w miejscu Boga.
Nieufność wobec Boga, oskarżanie Go
(modlitwy „niewysłuchane”).
Traktowanie Biblii jak bajkę.
2. ZAWINIONE PRZEZ INNYCH,

W TYM PRZEZ NAS
Brak miłości, bliskości.
Wychowanie (zranienia z dzieciństwa,
brak przykładu rodziców).
Nieznajomość Boga jako kochającego Ojca.
Negatywne działanie mediów (wypo-
wiedzi o wierze, Kościele).
Gorszące postawy niektórych chrześci-
jan, antyświadectwo.
Na drugie pytanie „Jak im pomóc?”
odpowiedzieliśmy następująco:
Nie oceniać ich.
Rozmawiać z nimi, poświęcać im czas.

Modlić się za nich, pościć.
Pokazywać im Boga we własnym życiu,
dawać osobiste świadectwo.
Być radosnym, nie narzekać zwłaszcza
w cierpieniu.
Zachęcać do modlitwy, sakramentów,
lektury Biblii.
Polecać to, co nam pomogło, co nas formu-
je (grupy, konferencje, rekolekcje…).
Tak jak poprzednio spotkanie zakoń-

czyło się Apelem jasnogórskim, a każ-
dy zabrał karteczkę z „zadaniem do-
mowym”.

Uczestnicy katechezy dla dorosłych od-
powiedzieli na pytanie „Jak pomagam lu-
dziom poznawać Boga”. Może odpowie-
dzi osób, które czują się odpowiedzialne
za zbawienie innych pomogą nam w nie-
sieniu Boga tym, którzy Go nie znają bądź
wyrzucili ze swojego życia.

- Pomagam modlitwą, świadectwem i
przykładem życia oraz pokorą.

- Mówię innym o Bogu, o tym, że Bóg
nas kocha, że człowiek, to także istota
duchowa i nasza dusz potrzebuje pokar-
mu duchowego, którym jest trwanie w
bliskości Pana Boga, codzienna modli-
twa, korzystanie z sakramentów, rozwa-
żanie Pisma Św., że Jezus czeka każde-
go dnia w kościele, bo to właśnie Kościół
głównie troszczy się o naszego ducha.
Podkreślam, że nasza wiara jest piękna.
Dzielę się swoimi wrażeniami po piel-
grzymkach oraz otrzymanymi łaskami.
Obdarowuję ludzi przywiezionymi pa-
miątkami, pożyczam literaturę duchową
oraz filmy o tematyce religijnej.

- wychowuję w wierze katolickiej po-
przez rozmowy nt. Boga, naukę modlitw,
zabieranie dzieci na Eucharystię, nabo-
żeństwa, podsuwam literaturę katolicką.
Sąsiadom podsuwam prasę katolicką i
gazetkę „Być Bliżej”. Podczas spotkań
rodzinnych i ze znajomymi przekonuję
oponentów do zachowania postaw zgod-
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Dei Patris u œw. Jacka

Chór parafialny „Dei Patris” udał się w
ostatnią niedzielę września z pielgrzymką
do Sanktuarium św. Jacka, które znajdu-
je się w małej miejscowości na Śląsku
Opolskim. Miejscowość ta jest miejscem
urodzenia (ok. 1183 r.) trojga wielkich
Odrowążów wyniesionych przez Kościół
na ołtarze. Są to: św. Jacek, bł. Czesław i
bł. Bronisława. Pałac Odrowążów był
przez wieki i jest nadal takim centrum roz-
woju Kamienia Śląskiego. Wszystkie trzy
postacie, każda na swój sposób odegrały
wielką rolę w ewangelizacji ówczesnej Eu-
ropy, o czym świadczy fakt, że statuę św.
Jacka umieszczono na kolumnadzie Ber-
niniego, okalającej plac św. Piotra w Rzy-
mie.

Nasza grupa pielgrzymów dotarła na
miejsce około godz. 8-mej rano. Po czym
uczestniczyła we mszy św. o godz. 10-tej
w kaplicy pw. św. Sebastiana, zapewnia-
jąc oprawę muzyczną: stałych części mszy
św. i pieśni eucharystycznych. Po mszy św.
chór zaśpiewał jeszcze trzy pieśni: „Hymn
o Krzyżu  Św.”, „Dzwonek Maryi” i „Veni,
Jesu, amor mi”. Nasz udział w oprawie
mszy św. oraz krótki występ  po mszy, bar-
dzo spodobał się zgromadzonym wiernym
(kuracjuszom Zespołu Rehabilitacyjno-
Wypoczynkowego) i został nagrodzony
gromkimi brawami.

Po smacznym obiedzie mieliśmy jeszcze
w programie zwiedzanie pałacu Odrową-
żów (obiekt został w roku 1989 przekaza-
ny jako ruina Diecezji Opolskiej) i aby kult
św. Jacka mógł się rozwijać – na podsta-
wie decyzji arcybiskupa opolskiego Alfon-
sa Nossola został odbudowany. Poświęce-
nia pałacu wraz z kaplicą św. Jacka doko-
nano 14 sierpnia 1994 r. Odtąd jest on cen-
trum integracyjnym o zasięgu światowym.

W parku za pałacem znajduje się jeszcze
jeden ciekawy obiekt. Jest to „Brama
dzwonów” - „Dzwony pojednania i poko-
ju”. Jej powstanie wiąże się darem pięciu
dzwonów, które ośrodek w marcu 2012 r.

otrzymał od redemptorystów z niemieckie-
go Bochum. W „Bramie dzwonów” mie-
ści się 8 dzwonów różnej wielkości i wagi
oraz nazwy. Dzwony są zestrojone  ze sobą
w brzmieniową oktawę. Mieliśmy  przy-
jemność wysłuchać uruchomionych dzwo-
nów uwielbiających Pana, jak głosi napis
na frontonie „Bramy dzwonów” – „Lau-
date Dominum”. W podniosłym nastroju,
pod batutą pani Dyrygent Aldony, chór
„Dei Patris” zaśpiewał naszą najnowszą
pieśń „Dzwonek Maryi”. Na zakończenie
naszego pielgrzymowania około 15-tej,
udaliśmy się spod „Bramy dzwonów” do
pałacowej kaplicy św. Jacka, na wspólne
odmówienie Koronki do miłosierdzia Bo-
żego.Zanim podążyliśmy do Katowic, przy
kawie i cieście dzieliliśmy się naszymi wra-
żeniami z pobytu w Sanktuarium – bardzo
pięknym i natchnionym miejscu – oraz
snuliśmy plany na następne wyjazdy piel-
grzymkowe.

Drodzy Parafianie, gorąco zapraszamy do
naszego chóru, gdzie uczymy się śpiewać
piękne pieśni, których repertuar jest sta-
rannie dobierany przez naszą panią dyry-
gent Aldonę Kciuk-Herberg. Zapewniamy,
że wspólny śpiew daje nam dużo radości i
możliwości indywidualnego rozwoju du-
chowego, bo śpiewamy na Chwałę nasze-
go Pana.

Próby i zapisy do chóru: w każdy po-
niedziałek od godz. 17-tej do 19-tej, w
salce chóralnej nr 12 przy naszym ko-
ściele. oprac. Halina J.
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nych z nauczaniem Kościoła. Wspieram
również finansowo różne akcje katolickie.

- nigdy nie unikam rozmów na temat
Boga, publicznie przyznaję się do Niego
bez względu gdzie i w jakim środowisku
przebywam. Każdego dnia rozsyłam sms-
em fragment Ewangelii z dnia z krótkim
rozważaniem bez względu na to, kim ta
osoba jest. Rozsiewam radość, by poka-
zać, że żadne trudy przeżywane z Chry-
stusem nie mogą odebrać mi radości,
nadziei i pokoju.

- Ofiaruję Komunię św. oraz cierpienie
w intencji ludzi zagubionych, mówię o
życiu wiecznym, o swoich doświadcze-
niach spotkania Boga, o cudach, które
wydarzyły się przez wstawiennictwo
świętych. Niewierzących sąsiadów obda-
rowuję uśmiechem i dobrym słowem.

I na koniec słowa, które każdy z nas
powinien mocno wyryć sobie w swej
pamięci i w swoim sercu: Starajmy się,
aby postępowanie nas Chrześcijan było
jak otwarta Ewangelia, którą choć raz
w życiu przeczytają niewierzący.

Zapraszamy na kolejną katechezę.
KOLEJNE SPOTKANIE
w poniedziałek 12 listopad

po mszy wieczornej.
Temat: „Dobre i złe słowa”.

Katechumenat (4)
CHRYSTUS
Postać Jezusa Chrystusa jest centralną

we wszystkich wyznaniach chrześcijań-
skich. Zgodnie z naszymi wcześniejszy-
mi rozważaniami zaufanie Chrystusowi
jest podstawowym elementem wiary. Aby
komuś zaufać trzeba jednak najpierw ta-
kiego kogoś poznać. Jest rzeczą oczy-
wistą, że podstawowym źródłem pozna-
nia Chrystusa jest Pismo Święte. Właśnie
z tego względu żywy, codzienny i wła-
ściwy kontakt z Pismem Świętym jest dla
człowieka wiary sprawą ważną. Życie
chrześcijańskie bez modlitwy, – czyli dia-

logu z Bogiem, bez lektury Pisma św.,
bez osobowego odniesienia do Chrystu-
sa, przypomina mieszkanie pod jednym
dachem z innymi bez jednego wypowie-
dzianego słowa w całkowitej samotno-
ści i anonimowości. Poznanie Chrystusa
może się dokonywać niejako w dwu
aspektach: poznanie Chrystusa historii i
poznanie Chrystusa wiary.

Chrystus historii to ten, przez którego
wszystko się stało. W dziele stworzenia
Bóg rzekł – a więc wypowiedział Sło-
wo. To samo, które potem stało się Cia-
łem. Boże Słowo jest stwórcze i Chry-
stus w tym kontekście jest tym samym
Bogiem stwarzającym. Chrystus historii
to ten, którego oczekiwali izraelici, któ-
ry wędrował po ziemi Palestyńskiej
pierwszego wieku, za którego ginęły rze-
sze ludzi pociągniętych Jego nauką. Za-
sadniczym błędem popełnianym przez
współczesnych ludzi jest patrzenie na
Chrystusa historii tak jak na inne posta-
cie historyczne – urodził się, coś tam
zdziałał, jego ideologia wywarła wpływ
na... Kiedyś nawet encyklopedia radziec-
ka pisała o Chrystusie: „postać mitolo-
giczna”. Mówiąc o Chrystusie często
przytacza się dzieła poza chrześcijań-
skich pisarzy takich jak Swetoniusz, Ta-
cyt, Józef Flawiusz czy Pliniusz Młod-
szy. Mówią oni wyraźnie o historycznej
obecności Chrystusa wśród nas. Nie są
to Apostołowie, w których interesie le-
żałoby świadczenie o postaci Chrystusa.
Józef Flawiusz był nawet żydem, które-
mu mogłoby wręcz zależeć na przemil-
czeniu faktu istnienia Jezusa z Nazaretu.

Dziś nikt normalny nie zaprzeczy rze-
czywistej obecności Jezusa z Nazaretu w
naszej ziemskiej rzeczywistości. Problem
jednak w tym, że Chrystus nie jest tylko
jednym z wielkich tego świata, którego
nauka zapisała się w historii, który po-
ciągnął uczniów, którego wspominają
kroniki i encyklopedie, o którym napisa-
no wiele książek. W nauce Chrystusa jest
coś, czego nie ma u Platona, Arystotele-

sa, Kanta  i wielu innych wielkich myśli-
cieli.  Wyznawcy Chrystusa tworzą
wspólnotę, która mimo ludzkich słabo-
ści, jest trwała, rozwija się i ma ciągle
ważne miejsce we współczesnym świe-
cie. Nie jest tylko filozofią dobrą w ja-
kimś okresie historii.

Brak osobistego stosunku do Chrystu-
sa wynika właśnie z tego, że wielu ludzi
traktuje postać Chrystusa tylko jako zna-
czącą postać ziemskiej historii – coś na
kształt przywódcy, filozofa, naukowca.
Właśnie, dlatego wielu traktuje Chrystu-
sa jak podziwianą gwiazdę bez osobiste-
go odniesienia się do Niego. Tymczasem
Chrystus historii to Chrystus prawdziwie
żyjący i działający pośród nas.

Dla prawdziwego wyznawcy ważniej-
szy jest jednak Chrystus wiary. To ten,
który obecny w różny sposób w Koście-
le, szczególnie w sakramentach, ma czyn-
ny udział w życiu człowieka. Nie jest
istotne, czy Chrystus był w Jerozolimie
trzy razy, czy raz. Ważne jest, że okazał
się Panem życia i śmierci, że wskrzesza,
uzdrawia, daruje winy, panuje nad burzą,
..... Ważne jest, że nadaje doczesności
sens. Jednak najważniejsze jest, że nie
pozostawia bez odpowiedzi ludzkiej tę-
sknoty za nieśmiertelnością. To Chrystus
pozostawia ludzkości konkretną receptę
na życie i to On przez swoje Zmartwych-
wstanie otwiera ludziom perspektywę
wiecznego życia. Właśnie fakt, że Chry-
stus Zmartwychwstał i zaprasza nas lu-
dzi do udziału w swoim Zmartwychwsta-
niu wyróżnia Go od innych. Można
przejść obojętnie obok Platona czy Ary-
stotelesa, ale nie obok Chrystusa. Tu trze-
ba konkretnie opowiedzieć się za Nim lub
przeciw Niemu. Jeżeli zaś za Nim to de-
cyzja ta pociąga za sobą konkretne kon-
sekwencje. Bycie Chrystusowym to nie
przynależność do partii, państwa, miasta,
to nie posiadanie dokumentu /nawet
chrztu/. Bycie Chrystusowym to życie na
Jego wzór, aby osiągnąć Jego wieczność.
Bycie Chrystusowym to prawdziwa przy-

jaźń, to fascynacja, to wzorowanie się na
Mistrzu, który żyje i działa wśród nas.
Brak takiej świadomości prowadzi czę-
sto do mówienia o Chrystusie w czasie
przeszłym – był, zrobił, powiedział. Tym-
czasem On – jest, czyni i mówi.

Historię Kościoła traktuje się często jako
zbiór wydarzeń politycznych i społecz-
nych. Duchowni postrzegani są jako kasta
rządząca ludem. Tymczasem tak napraw-
dę chodzi o prawdziwego, żywego, obec-
nego i działającego Chrystusa, który ko-
cha i pragnie być kochanym. Chrystusa zaś
poznaje się przez Niego samego to znaczy
Słowo Boga objawione w Biblii.

Migawki z ¿ycia naszej parafii

xxx

08.10. - O godz. 18.45 rozpoczęła się
katecheza dla dorosłych.Temat spotkania
zatytułowany był „Nie każdy chce w pełni
poznać Boga” - dlaczego?

09.10. - O godz. 18.45 rozpoczęła się
modlitwa uwielbienia. Ks. Dawid przygo-
tował pod rozwagę fragmenty Ewangelii J
8,12; J 14, 3-14; Mt 10, 34-39. Przed mo-
dlitwą ks. Dawid wrócił do tematu „gorli-
wego kopisty”. Podkreślił, że kopiowanie
może skutecznie opóźnić duchowy rozwój
na długie lata, a nawet na całe życie. My
jako osoby wierzące winniśmy przede
wszystkim naśladować Chrystusa, podzi-
wiać Świętych ale ich nie kopiować.

12.10. - O godz. 19.00 w kaplicy Św. Jó-
zefa Duszpasterstwo Małżeństw uczestni-
czyło w Mszy św. sprawowanej przez ks.
Marka w intencji solenizantów z miesiąca
października. Po Eucharystii w sali Św.
Jana Pawła II odbyło się spotkanie przy
stole, na którym poruszono wiele cieka-
wych tematów dotyczących Kościoła, ro-
dziny i wychowania.

 13.10. - O godz. 18.45 rozpoczęło się
ostatnie w tym roku nabożeństwo do MB
Fatimskiej. Ks. Leszek w swoim rozważa-
niu zwrócił uwagę, że Maryja zawsze trosz-
czy się o swoje dzieci. Jaka jest moja
wdzięczność Maryi? Bożena S.
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