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W Dzień wszystkich Świętych, jak co roku,
Znowu rozbłysnął cmentarz zniczami.
Gdy tak wędrując krok po kroku,
Między tymi, wszystkimi grobami,
Niejedna łza się kręciła w oku.

Przypominałam tych, co kochałam,
Co memu sercu najdrożsi byli.
Z jednymi dawno się rozstałam,
Z innymi niemal w ostatniej chwili,-
I myśl serdeczną do wszystkich słałam.

Smutno mi było, że nigdy więcej,
Nie spotkam się z nimi, tu na ziemi.
Lecz tak sobie myślę coraz częściej,
Że są szczęśliwi, wraz z innymi,
Widząc Boga w Ojczyźnie niebieskiej.

Wszyscy mi bliscy znajomi, krewni,
Ja obiecuję Wam uroczyście.
I chcę serdecznie, szczerze zapewnić,
Że nie zapomnę o Was w modlitwie,
Przez wszystkie moje, ziemskie dni.

W Dzień Wszystkich Świętych,
w jedyny ten Dzień,
Cmentarze płoną milionem zniczy,
Których dokładnie nikt nie policzy.
A myśli, złe słowa odchodzą w cień,
Bo w sercach ludzi są zmarli bliscy.

Lidia Szymanowska

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Odpust zupełny za dusze w czyśćcu
cierpiące można uzyskać: od połu-
dnia uroczystości Wszystkich Świę-
tych i w Dzień Zaduszny przez poboż-
ne nawiedzenie kościoła, odmówienie
Ojcze nasz, Wierzę w Boga i modli-
twy w intencjach Ojca św., odprawie-
nie spowiedzi i przyjęcie komunii św.,
zachowanie wolności od przywiązania
do jakiegokolwiek grzechu; w dniach
od 1 do 8.11, odwiedzając pobożnie
cmentarz, modląc się, choćby tylko w
myśli za zmarłych, spełniając przy tym
zwykłe warunki odpustu.

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

przyjść z pomocą, przedstawia Bogu modlitwy i odpusty zyskane przez żyjących,
a przede wszystkim ofiarę Chrystusa uobecniającą się we Mszy św. Kapłani mogą
w tym dniu odprawić trzy Msze św. Jedną ofiarują według własnej intencji, drugą
za wszystkich wiernych zmarłych, a trzecią w intencji Ojca św.

  6.W piątek (2.11) o godz. 9.00, na cmentarzu, odprawimy Mszę św. za zmarłych spo-
czywających na naszym cmentarzu oraz za dusze zalecane w wypominkach.

  7.W piątek o godz. 16.30 zapraszamy wszystkie dzieci na Mszę św. pierwszopiątkową.
Podczas Mszy św. rozważymy konferencję nt. Przyszedłem powołać grzeszników. Wcze-
śniej o godz. 16.00 spowiedź św. dla dzieci. Wieczorem, o godz. 18.00 zapraszamy na
Mszę św. pierwszopiątkową sprawowaną do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin.
Podczas Mszy św. rozważymy konferencję nt. Módlmy się (kolekta). „Milczenie jest sku-
tecznym narzędziem w walce duchowej. Jest ono niejako mieczem”. Kolekta zbierana w
czasie Mszy św. będzie przeznaczona na biedne rodziny.

  8.Zapraszamy młodzież, szczególnie młodzież III klas Gimnazjalnych na Mszę Św.
młodzieżową w I piątek m-ca o godz. 18.00. Wcześniej, o godz. 17.15 spowiedzi św.

  9.W sobotę zapraszamy na Mszę św. w intencji wszystkich czcicieli Niepokalanego
Serca NMP, którą odprawimy o godz. 7.00. Po Mszy św. Nabożeństwo do MB.

10.W sobotę o godz. 10.00 w salce Spotkanie Dzieci Maryi - zapraszamy wszystkie dzieci
Szkoły Podstawowej, które chciałyby włączyć się w tę grupę parafialną.

11. W sobotę (3.11) o godz. 16.00 Msza św. chrzcielna oraz w intencji dzieci ob-
chodzących I rocznicę Chrztu św.  Rodziców i chrzestnych zapraszamy na ka-
techezę w piątek o godz. 18.45 do salki nr 2.

12.W przyszłą niedzielę (Pierwsza niedziela miesiąca) po Mszy św. o godz 11.00 zostanie
udzielone specjalne błogosławieństwo dla matek oczekujących potomstwa.

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

14.W przyszłą niedzielę kolekta na renowację katowickiej katedry.
15.Rodziny Domowego Kościoła wraz z ks. Dawidem zapraszają wszystkie rodziny naszej

parafii na wspólny wyjazd do Wrocławia, który odbędzie się 10 listopada o godz. 8.00.
Wszystkich chętnych prosimy o zapisywanie się w zakrystii, kancelarii parafialnej lub
bezpośrednio u ks. Dawida.

16. 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.



OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE    (28 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.Wszystkich narzeczonych, którzy pragną zawrzeć Sakrament Małżeństwa za-
praszamy do sali Jana Pawła II na ostatnią naukę przedślubną we wtorek (30.10)
o godz. 18.45. Kolejne nauki odbędą się w marcu i maju 2019 r.

  3.W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.
  4.W czwartek (1.11) obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu Ko-

ściół oddaje cześć wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym piel-
grzymującym na ziemi wskazuje drogę, która ich starszych braci doprowadziła do święto-
ści. Przypomina również prawdę o naszej wspólnocie ze świętymi otaczającymi nas opieką.
Msze św. odprawiamy jak w niedzielę. Zapraszamy w tym dniu o godz. 14.30 na nabo-
żeństwo za zmarłych, które odprawimy na naszym cmentarzu parafialnym. Od piąt-
ku, o godz. 17.30 będziemy odprawiać nabożeństwa za zmarłych zalecanych w wy-
pominkach. Wypominki za dusze zmarłych możemy składać w zakrystii lub kancelarii,
wypisując je naspecjalnych kartkach, które znajdują się na półkach przy wyjściu z kościo-
ła. Imiona i nazwiska zmarłych prosimy wpisywać drukowanymi literami. Msze św. za
dusze zalecane w wypominkach odprawiać będziemy od 2 do 8 listopada.

  5.W piątek (2.11) przypada wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Ko-
ściół wspomina wszystkich, którzy w czyśćcu pokutują za swoje grzechy. Aby im

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW  (29 PAŹDZIERNIKA- 04 LISTOPADA 2018 )
PONIEDZIAŁEK (29.10.2018 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + Marię Ligęzka (od Dominika Ziarnik z rodziną) 

2/za + męża Stanisława Szremskiego w 5 r. śm. oraz ++ rodziców: Franciszka
i Leokadię i + brata Władysława

  7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/za + Mariana Błachut w 1 r. śm.

2/za + Józefę Wiącek w 4 r. śm.
3/za + męża Wojciecha w 28 r. śm.

WTOREK (30.10.2018 r.)-ŚWIĘTO ROCZ. POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA  KATEDRALNEGO
  7.00 1/za++Walerię,Stanisława, Henryka i Jerzego Rutkowskich++Helenę i Wojciecha Kuś

2/za + męża Michała Czyrycę (od żony i synów z rodzinami)              
  7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/za + Antoniego Serokę, ++ rodziców z obu stron, ++ siostry, szwagrów

i siostrzeńców, prosząc o radość zycia wiecznego
2/za + Przemysława Suszek w kol. r. śm. oraz wszystkich ++ z rodziny
3/za + Roberta Rogier w 2 r. śm.

18.45 - Modlitwa uwielbienia
ŚRODA (31.10.2018 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za ++ rodziców: Helenę i Piotra Markiewicz

2/za + męża Romualda i ++ rodziców z obu stron
  7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/za zmarłych w październiku:

2/za + Tadeusza Polkowskiego w 5 r. śm. oraz ++ z rodzin: Urbańskich i Polkowskich
3/za + żonę Mariannę w 1 r. śm. i jej ++ rodziców: Ludwikę i Wacława

CZWARTEK (01.11.2018 r.) - UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
  7.30 - za + Jana Kasprzyk w 3 r. śm. i ++ rodziców z obu stron
  9.30 - w int. śp. mamy Anieli Gwizdoń oraz w intencji ++ z rodziny: Tracz i Gwizdoń
11.00 - za + brata i wujka Antoniego oraz ++ rodziców: Magdalenę i Antoniego
oraz ++ z pokrewieństwa
12.30 - za ++ z rodziny: Krzywoń, Wojtowicz, Stasiak, Konsek, Hercog, Olesiński
14.30 - Nabożeństwo za zmarłych (na cmentarzu)
17.00 - w intencji służby liturgicznej i Bractwa  Adoracji oraz ich rodzin
20.00 - za Parafian           
PIĄTEK (02.11.2018 r.) - WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH
  7.00 - za ++ z Grupy Żywego Różańca
  7.30 - Różaniec   
  9.00 - za zmarłych spoczywających na cmentarzu parafialnym oraz za dusze

zalecane w wypominkach (Msza na cmentarzu)
16.30 - Msza św. szkolna:za+Stanisława Dzięgielewskiego,++Ryszarda,Marcina Dzięgie

lewskich,++Ksiądz,Wodniok,Kocenka,Pacuła,Świerczyńcy,Szojda,Przeborowski
 17.30 - Nabożeństwo za zmarłych zalecanych w wypominkach       
18.00 1/do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin

2/w intencji młodzieży i bierzmowańców

3/za dusze zalecane w wypominkach
SOBOTA (03.11.2018 r.) - Dzień powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/w intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny  

2/za + Bogusława Warmuzińskiego++ z rodzin: Warmuziński, Żeleżniewicz i Maroń
16.00 - Msza św. Chrztów:  Kalinowska Liliana, Kaszok Liliana, Jendrusiewicz Lara,

Szymula Maja, Brommer Antonina,Dzieża Jagna oraz w I r. sakr Chrztu:
Rynkar Hanna, Perkosz Natalia, Pomorska Faustyna,      

17.30 - Nabożeństwo za zmarłych zalecanych w wypominkach  
18.00 1/za dusze zalecane w wypominkach

2/za + córkę Lidię Nowicką w 34 r. śm. oraz + taty Tadeusza prosząc o życie wieczne
NIEDZIELA (04.11.2018 r.) - XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 
  7.30 - za ++ rodziców: Lucynę i Zygfryda Tytoń oraz ++ teścia Jerzego i szwagra

Jerzego, + chrzestnego i ++ dziadków z obu stron
  9.30 - za + męża Bolesława Skorodziej w 12 r śm. ++ rodziców: Romana i Wale-

rię, ++ rodzeństwo z rodziny Grudziń oraz dusze w czyśćcu cierpiące
11.00 - za ++ Małgorzatę i Wilhelma Król, ++ Bożenę i Wernera Kremer, + Czesława

Respondek, + Wiesławę Muchajer, ++ Macieja i Krzysztofa Urbanowicz, + Edwar-
da Filewskiego, ++ Józefa i Krzysztofa Sabudów, + Łukasza Peteję

12.30 - w int. Grzegorza Głód z ok. 40 r. ur. z podzięk. za odebrane łaski z prośbą o dalszą
opiekę MB i błog. Boże dla całej rodziny oraz w int. Bożeny i Julii w kol. r. ur.

16.30 - Nabożeństwo za zmarłych zalecanych w wypominkach
17.00 - za dusze zalecane w wypominkach
20.00 - za+kuzynkę Reginę Jendryczek, jej++rodz.: Zofię i Tadeusza,jej+brata Stefana

     Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00
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LISTOPAD

Pełen zadumy i ciszy,
Spowity srebrzystą mgłą.
Cmentarz uparcie milczy
Jak gdyby uderzył weń grom.

I tylko pożółkłe liście,
Szeleszczą pod stopami,
I snuje się mgła srebrzyście,
Jesieni smutnymi barwami.

I tylko wiewiórka ruchliwa,
Przemyka między grobami.
Zdobyte orzeszki ukrywa,
Biegnąc znanymi dróżkami.

Smutne cmentarza oblicze
Po Wszystkich Świętych Dniu
Gdy wypalone już znicze
Walają się wszędzie – tam i tu.

A nasi zmarli, choć milczą,
To oni ciągle są z nami
Z ogromną nadzieją wciąż liczą,
Że otoczymy ich modlitwami.

Modlitwa, co ulży cierpieniom,
W czyśćcowej zmarłych udręce,
I co pomoże z nadzieją,
Do Boga wznieść serca i ręce.

Po co s¹ wypominki?

Lidia Szymanowska

Zbliża się listopad, a wraz z nim Uro-
czystość Wszystkich Świętych i Dzień
Zaduszny. Pierwszego listopada cieszy-
my się, że mamy tylu świętych orędow-
ników w niebie. Za ich wstawiennictwem
przez cały rok wypraszamy przeróżne
łaski, więc w tym dniu można im w spo-
sób szczególny za to orędownictwo po-
dziękować.  Drugiego listopada wspomi-
namy wszystkich zmarłych i zanosimy do
naszych kapłanów tzw. zalecki, wypo-
minki, czyli kartki wypełnione nazwiska-
mi bliskich nam, nieżyjących już osób,
prosząc o wyczytanie ich podczas nabo-
żeństwa w kościele i wspólny różaniec
za nich. Po co to robimy? Komu to jest
potrzebne? Otóż potrzebne jest zarówno
zmarłym, jak i nam żyjącym.

Święta siostra Faustyna tak pisze o
czyśćcu:„Ujrzałam Anioła Bożego, któ-
ry mi kazał pójść za sobą. W jednej chwi-
li znalazłam się w miejscu mglistym,
napełnionym ogniem, a nim całe mnó-
stwo dusz cierpiących. Te dusze modlą
się bardzo gorąco, ale bez skutku dla
siebie, my tylko możemy im przyjść z
pomocą”. 

Modlitwa za żywych i umarłych to je-
den z uczynków miłosiernych co do  du-
szy, a więc dla osoby wierzącej jest to
duchowy obowiązek, a także wyraz na-
szej miłości do nich. Nie  marnujmy więc
żadnej okazji, by modlić się za dusze cier-
piące w czyśćcu, a także za tych, którzy
pogubili się na tym świecie. Pięknie przy-
strojone nagrobki i palące się znicze, to
ważne, zewnętrzne oznaki naszej pamięci
o zmarłych, jednak nasza wierna modli-
twa to coś o wiele cenniejszego, to po-
most prowadzący i po tej i po tamtej stro-
nie do nieba! A.D.
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Wiara i wytrwa³oœæ

Jedna z naszych Parafianek z wielkim
wzruszeniem podzieliła się świadectwem
swojego życia, a właściwie jej córki. Dia-
gnoza badania brzmiała - nowotwór zło-
śliwy. Usłyszane od lekarza słowa za-
brzmiały jak wyrok. Cała rodzina po-
chwyciła różańce w dłonie i rozpoczęła
wytrwale odmawiać Nowennę Pompe-
jańską.

Jezus uzdrowił nie tylko chorą córkę,
ale uzdrowił duszę zięcia, który po wie-
lu latach przystąpił do Sakramentu Po-
kuty i Pojednania rozpoczynając nowe
życie - życie z Bogiem.

Obietnice Serca Bo¿ego

W jednym z listów św. Małgorzata Ma-
ria stwierdza, że kult Najświętszego Serca
„(...) ma na celu odnowienie w duszach
skutków Odkupienia, czyniąc z tego Naj-
świętszego Serca jakby drugiego Pośred-
nika pomiędzy Bogiem i ludźmi”.

W miarę rozpowszechniania się nabo-
żeństwa do Najświętszego Serca Pana
Jezusa doszło do wyodrębnienia „obiet-
nic” Pana Jezusa.

Ustalono liczbę dwunastu obietnic, któ-
re znajdują swoje odzwierciedlenie w pi-
smach św. Małgorzaty Marii. Oto ich
najbardziej znana postać:
1. Dam im wszystkie łaski, potrzebne im

w ich stanie.
2. Zgoda i pokój będą panowały w ich

rodzinach.
3. Będę sam ich pociechą we wszelkich

smutkach i utrapieniach.
4. Będę ich najbezpieczniejszą ucieczką

w życiu, a szczególnie w godzinę
śmierci.

5. Będę błogosławić wszystkim ich za-
miarom i sprawom.

6.  Grzesznicy znajdą w mym Sercu źró-
dło i morze niewyczerpanego miło-
sierdzia

7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8. Dusze gorliwe szybko dostąpią do-

skonałości.
9. Zleję błogosławieństwo na te domy,

w których obraz mego Boskiego Ser-
ca będzie zawieszony i czczony.

10.Kapłanom dam moc kruszenia serc
najzatwardzialszych.

11. Imiona osób, które rozpowszechniać
będą nabożeństwo do mego Serca,
będą w Nim zapisane i na zawsze
w Nim pozostaną.

12.Z nadmiernego miłosierdzia mego
Serca obiecuję ci, że wszechmocna
miłość tego Serca wszystkim przystę-
pującym przez dziewięć z rzędu
pierwszych piątków miesiąca do Ko-
munii św. da ostateczną łaskę pokuty

tak, że nie umrą w stanie Jego nieła-
ski ani bez sakramentów św. i że Ser-
ce moje będzie dla nich bezpieczną
ucieczką w godzinę śmierci.

Właściwe rozumienie istoty obietnic
Jezusa przekazanych św. Małgorzacie
Marii, a przede wszystkim sens prawdzi-
wego nabożeństwa i kultu Bożego Serca
wyjaśnił w piękny i precyzyjny sposób
Pius XII w encyklice Haurietis aquas. To
miłość Boża staje w centrum kultu Serca
Jezusowego, nie zaś prywatna korzyść
posiłkowana przez pragnienie zadość-
uczynienia warunkom określonym w
obietnicach Boskiego Zbawiciela. „Nie
ulega więc żadnej wątpliwości, że wier-
ni oddając hołd Najświętszemu Sercu
Jezusa czynią zadość, z całą pewnością,
najpoważniejszemu obowiązkowi, jakim
jest służenie Bogu, oddając równocześnie
Stwórcy i Odkupicielowi siebie samych
wraz ze wszystkim, co posiadają, a więc
swoje najgłębsze uczucia i czyny. W ten
sposób spełniają posłusznie przykazanie
Boże: «Będziesz miłował Pana Boga
swego całym swoim sercem, całą swoją
duszą, całym swoim umysłem i całą
swoją siłą» (Mk 12,30; Mt 22,37).

Z p. Ireną rozmawiała Bożena  S.
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„Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć
i dać swoje życie jako okup za wielu".

Jeśli chcesz naśladować Chrystusa
zapraszamy Cię do służby w naszej wspólnocie parafialnej.

Apostolstwo Dobrej Śmierci
Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki

Dobrej Śmierci (nazywane Apostol-
stwem Dobrej Śmierci) jest zrzeszeniem
modlitewnym, które przygotowuje i za-
chęca, by przez życie modlitwą i speł-
nianie dobrych uczynków wypraszać dla
siebie i bliźnich: wytrwanie w łasce
uświęcającej, łaskę nawrócenia dla
grzeszników i dobrą śmierć. Spotkania
w ostatni piątek miesiąca o godz. 18.45.
w sali nr. 2

Bractwo Adoracji
To grupa osób, które regularnie, w ozna-

czonych w grafiku godzinach, niezależ-
nie od pory roku czy pogody przychodzą
do kościoła, kłaniają się przed Najświęt-
szym Sakramentem i …… trwają tak w
milczeniu, bądź w cichej modlitwie, któ-
rej treść znana jest tylko Bogu. Bractwo
jest więc grupą modlitewną. Spotkania
w I czwartek miesiąca o godz. 18.45

Chór "Dei Patris"
Przyjdź, zobacz, posłuchaj! A jak się

zdecydujesz śpiewać razem z nami, to się
ucieszymy i Cię powitamy. Spotkania w
każdy poniedziałek i środę w godz. 17.00
- 19.00, w salce chóralnej nr 12.

Diakonia Liturgiczna
Grupa ludzi posługująca w Diakonii

Liturgicznej, pragnie wnieść swój skrom-
ny wkład w przygotowanie wiernych do
spotkania z Chrystusem poprzez gorliwe
„proklamowanie” Słowa Bożego (jako
kantorzy i lektorzy). Spotkania w ostatni
czwartek miesiąca o godz. 18.45 w ka-
plicy św. Józefa.

Diakonia Porządkowa
Na piękny wygląd naszej, niemałej

przecież świątyni, pracuje w każdym ty-

godniu grupa osób należąca do Diakonii
Porządkowej. Sprzątanie kościoła w
każdą sobotę o godz. 7.30.

Diakonia Słowa
Osoby, które redagują naszą gazetkę

parafialną „Być Bliżej”. Spotkania we-
dług ogłoszeń.

Duszpasterstwo Małżeństw
To wspólnota w której wspólnie z żoną

lub mężem - możemy wsłuchać się w po-
stawy, myślenie o życiu przez inne mał-
żeństwa, to czas który przeznaczamy na
wspólne rozwiązywanie dylematów, wąt-
pliwości w świetle wiary i co ważne pod
kierunkiem duszpasterza. Sakrament
małżeństwa wymaga pielęgnacji. Spotka-
nia w 2 i 4 piątek miesiąca o godz. 19.00.

Dzieci Maryi
Chłopcy i dziewczynki, którzy chcą

naśladować w życiu Matkę Bożą. Spo-
tkania w sobotę o godz. 10.00.

Grupa Górników
Górnicy czynni i emeryci spotykają się

według ogłoszeń.
Klub Inteligencji Katolickiej
W ramach tych spotkań pogłębiają

swoją wiedzę na tematy związane z
życiem religijnym. Spotkania według
ogłoszeń.

Kościół Domowy
To gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie.

Charyzmatem ruchu małżeństw sakra-
mentalnych jest wzajemne dążenie ku
Bogu w jedności ze współmałżonkiem.
Spotkania formacyjne raz w miesiącu
według ogłoszeń.

Ministranci
A może zostałbyś ministrantem w na-

szym Kościele? Zaprasza sam PAN JE-

ZUS w szeregi tej zaszczytnej służby!
Przy Ołtarzu jest wiele miejsca! Dla Cie-
bie też! Nie lękaj się! Kochani Rodzice!
Pomóżcie swoim synom, aby bez obawy
i lęku podjęli się ministranckiej służby!
Spotykania w każdą sobotę o godz. 9.00.

Oaza
Jako młodzież szukają Boga, uczą się

odróżniać dobro od zła, prawdę od fałszu,
by w dorosłe życie wkroczyć z sercem peł-
nym wartości trwałych i nieprzemijających.
Spotkania to nie tylko poważne rozmowy,
jest miejsce na zabawę, śpiew. Spotkania
w każdy piątek o 18.00 na Mszy św., zaś
po niej spotkanie w salce.

Odnowa w Duchu św.
Wśród wielu grup parafialnych jest jed-

na, której spotkania odbywają się w każ-
dy poniedziałek o godz. 18.45.Osoby
spotykają się, aby się formować i aby się
wspólnie modlić. Wstawiają się do Du-
cha św. w różnych intencjach. Otaczają
duchową opieką całą parafię, a więc tak-
że i Ciebie!

Posługa kolektowania
Kolektujący są waszymi sąsiadami,

zwykłymi ludźmi, którym dobro tej
wspólnoty leży na sercu. Ich zadaniem
jest zebrać nasz dar materialny składany
podczas każdej Mszy św. niedzielnej.
Jeśli chcesz pomóc w czasie liturgii zgłoś
się do zakrystii.

Zespół Charytatywny
Jeśli chcesz pomagać biednym i potrze-

bującym przyjdź na spotkanie w ponie-
działek przed I czwartkiem miesiąca o
godz. 16.30

Żywy Różaniec
Grupa modlitewna „Żywego Różańca”,

jest podzielona na dwudziestoosobowe
„róże”. W nasze parafii mamy 8 róż tj.
160 osób. Modlitwa jest indywidualna.
Przez cały miesiąc, każda z osób, co-
dziennie odmawia jedną tajemnicę (jed-
na dziesiątka różańca). Tym sposobem

jedna „róża” odmawia każdego dnia cały
różaniec. Spotkanie w każdy ostatni
czwartek miesiąca na Mszy św. o
godz.18.00.

Migawki z ¿ycia naszej parafii

16.10. - O godz.18.45 rozpoczęła się
modlitwa uwielbienia. Ks. Dawid zaty-
tułował spotkanie: „Marta i Maria. Nie
bądź zapracowaną mrówką”. Rozważa-
nia oparte były o fragmenty tekstów: Łk
10, 38-42 oraz Łk 11, 1-3. A ja czy mam
czas, by usiąść i wsłuchać się w słowa
Boga? Czy mam czas dla współmałżon-
ka, dzieci i posłuchać jakie są ich pra-
gnienia? Co ich cieszy, a co trapi? Czy
gonię z jednej czynności do drugiej i nie
potrafię już usłyszeć żadnego głosu w
chaosie i zgiełku tego świata? Każdy z
nas jest powołany do różnych zadań. Jed-
nak cel jest ten sam - żyć tak, by osią-
gnąć zbawienie. Dlatego zatrzymaj się i
wsłuchaj w Słowo Boga oraz tych, któ-
rzy tego pragną

17.10. - O godz.18.45 został wyświe-
tlony film pt. „Tajemnice Świętego Char-
bela”

19.10. - O godz.18.00 została odprawio-
na Msza św. w intencji czcicieli Miłosier-
dzia Bożego. Podczas homilii ks. Dawid
podkreślił, że tylko osoby, które same
przylgnęły do Chrystusa, oddały Mu
swoją przeszłość, teraźniejszość i przy-
szłość mogą być prawdziwymi świadka-
mi. Tylko całkowite zaufanie Chrystuso-
wi może uczynić człowieka pełnym po-
koju, radości i miłości. Bożena S.
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