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„Tak, jestem królem. Ja się na to naro-
dziłem i na to przyszedłem na świat, aby
dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest
z prawdy, słucha mojego głosu” (J 18,
37).

Uroczystość Chrystusa Króla kończy
rok liturgiczny. Uroczystość tę wprowa-
dził do liturgii papież Pius
XI encykliką Quas Primas
z 11 grudnia 1925 r.

Zastanawiałam się, dla-
czego papież wydał tę en-
cyklikę skoro, tak wiele cy-
tatów Pisma Św. przedsta-
wia Chrystusa, jako Króla,
pochodzącego z rodu Da-
wida, którego królestwo
nie będzie miało końca.  W
czasie rozesłania uczniów
Jezus powiedział: „otrzy-
małem pełną władzę w nie-
bie i na ziemi”. Ewangeli-
sta św. Mateusz zapowiada:
„Kiedy Syn Człowieczy
przyjdzie w swej chwale
wraz ze wszystkimi anioła-
mi, wtedy zasiądzie na tro-
nie swej chwały”. (Mt 25,
31).

Papież podał motywy swej decyzji:
uznanie królewskiego panowania Chry-
stusa miało być remedium na ciężkie cza-
sy po I wojnie światowej, ateizację spo-

łeczeństw, rozbicie moralne i społeczne.
Coroczne święto ma przypominać, że
Chrystus przynosi prawdziwą wolność,
ład, zgodę i pokój.

W czasie Uroczystości Chrystusa Kró-
la przypomina się, że celem naszego
życia jest osiągnięcie Królestwa Bożego.

Papież Franciszek w
czasie homilii powie-
dział: „Zbawienie nie
zaczyna się od wyzna-
nia królewskości Chry-
stusa, ale od naślado-
wania dzieł miłosier-
dzia, poprzez które On
zrealizował Królestwo.
Kto je spełnia, pokazu-
je, że przyjął królowa-
nie Jezusa, bo w swoim
sercu uczynił miejsce
dla miłosierdzia Boga.
Pod koniec życia bę-
dziemy sądzeni z miło-
ści, z bliskości i czułości
okazywanej braciom”
(2014).

W Uroczystość Jezusa
Chrystusa, Króla
Wszechświata, można

uzyskać odpust zupełny, odmawiając po-
bożnie akt poświęcenia rodziny ludzkiej
Chrystusowi Królowi i spełniając zwy-
kłe warunki odpustu. D.M.
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  7.W sobotę (1.12) o godz. 16.00 Msza św. chrzcielna oraz w intencji dzieci ob-
chodzących I rocznicę Chrztu św. Rodziców i chrzestnych zapraszamy na kate-
chezę w piątek o godz. 18.45 do salki nr 2.

  8.W przyszłą niedzielę (Pierwsza niedziela miesiąca) po Mszy św. o godz. 11.00
zostanie udzielone specjalne błogosławieństwo dla matek oczekujących po-
tomstwa. Również w inne dni istnieje możliwość takiego błogosławieństwa po
uprzednim poinformowaniu kapłana.

  9.Rozpoczęliśmy duszpasterskie odwiedziny rodzin (Kolęda). Plan Kolędy znaj-
duje się w gablotkach, na stronie internetowej parafii i facebooku. W ramach
ewangelizacji zachęcamy Parafian do włączenia się w informowanie swoich
Sąsiadów o terminie zbliżających się odwiedzin. Wzór ogłoszenia, które można
umieścić na korytarzu (klatce), znajduje się w gazetce parafialnej.
Odwiedziny duszpasterskie (kolęda) w tym tygodniu:
25/11/2018 r godz. 14.30 /niedziela/ B. Chrobrego 32
27/11/2018 r godz. 16.00 /wtorek/ B. Chrobrego 13
28/11/2018 r godz. 16.00 /środa/ Zawiszy Czarnego 2 i 9
29/11/2018 r godz. 16.00 /czwartek/ Zawiszy Czarnego 10 i Tysiąclecia 11
01/12/2018 r godz. 14.30 /sobota/ B. Chrobrego 2
02/12/2018 r godz. 14.30 /niedziela/ B. Chrobrego 9 oraz Tysiąclecia 39 i 37

10.Od przyszłej niedzieli (2.12) po Mszy św., w salce nr 1  można nabyć opłatki,
lampiony, świece wigilijne „Caritas” - dzieło pomocy biednym dzieciom, kartki
świąteczne oraz kalendarz na rok 2019.

11.Od przyszłej niedzieli (2.12) rozpoczynamy Adwent - czas pobożnego i radosnego
oczekiwania na przyjście Pana. Zachęcamy do przygotowania w naszych domach
symboli adwentowych: wieńca, kalendarza, lampionów. W czasie Adwentu zaprasza-
my wszystkie dzieci na Msze św. roratnie, odprawiane w poniedziałek, wtorek i środę
o godz. 18.00 (prosimy o zabranie lampionów). Dorosłych i młodzież zapraszamy na roraty
w trzy adwentowe soboty o godz. 7.00 (prosimy o zabranie świec).

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

13.We wtorek o godz. 9.00 odbędzie się spotkanie Grupy Górników.
14.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.
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OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE   (25 listopada 2018)

  1.W dzisiejszą niedzielę o godz. 16.30 nabożeństwo do Jezusa Chrystusa,
Króla Wszechświata.

  2.Chór parafialny "Dei Patris" z okazji 27 rocznicy swojej działalności, zaprasza na
uroczystą Mszę św. w poniedziałek (26.11) o godz. 18.00 i zaśpiewa pieśni sakralne.

  3.W środę (28.11) zapraszamy na Krąg Biblijny po wieczornej Mszy św. Temat:
"Wieczernik". Druga część spotkania w kaplicy św. Józefa.

  4.W czwartek (29.11), o godz. 18.00 odprawimy Mszę św. w intencji członków
Żywego Różańca oraz Apostolstwa Dobrej Śmierci. Po Mszy św. odbędzie się
spotkanie Żywego Różańca.

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

  6.W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. Zapraszamy na Mszę św.
w intencji wszystkich czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Pan-
ny, którą odprawimy o godz. 7.00. Po Mszy św. Nabożeństwo do MB.

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (26 LISTOPADA -02 GRUDNIA 2018)
PONIEDZIAŁEK (26.11.2018 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + Eugeniusza Mataniaka i jego ++ rodziców i braci

2/za + mamę Marię Wójcik w 30 r. śm., + ojca Stanisława i + brata Henryka
3/za + Stanisława Lesiuka w 1 r. śm.
4/za ++ rodziców: Helenę i Michała w kol. r. śm.

  7.30 - Różaniec
18.00 - Do Opatrzności Bożej, za wstawiennictwem MBi patronki chórów św. Cecylii,

z podzięk. za łaskę świętowania 27 lat działal. chóru „Dei Patris”, z prośbą o błog.
dla wszystkich czynnych i byłych chórzystów na czele z panią dyr.Aldoną i ks. prob.
Józefem oraz prosząc dla ++ chórzystów o wieczne zbawienie

WTOREK (27.11.2018 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + Leszka Powolnego (od rodziny Waszut z Koniakowa)

2/do Op.Bożej w int.Zofii z prośbą o zdrowie i pomoc w trudnej sytuacji życiowej
3/za + męża Józefa Lacha i + synową Marzenę
4/za ++ rodziców: Teobalda i Irenę, ++ braci: Andrzeja i Ryszarda, ++ Anto-

ninę i Leona Wawrzynowiczów oraz ++ dziadków z obu stron         
  7.30 - Różaniec
18.00 - za + Bolesława Markowicza z ok. ur. o radość życia wiecznego
18.45 - Modlitwa uwielbienia
ŚRODA (28.11.2018 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za+Konrada Brzozowskiego w 35r.śm.,+Janinę,+Andrzeja++ z rodz. Brzozowskich

2/w kol. r. śm. + córki, żony, matki i babci Barbary Hoffman oraz + męża,
teścia, dziadka i pradziadka Stefana Ciejkę

3/za ++ Hannę i Oskara Froelichów (od państwa Jasińskich)
4/za + Mariana Błachuta o dar życia wiecznego

  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 - za ++ rodziców: Annę i Antoniego w kol. r. śm., + brata Mariana, + bratową

Celinę i ++ z rodziny: Katolików i Koczurów
CZWARTEK (29.11.2018 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + Lecha Powolnego (od bratowej Krystyny Powolny z Alą z Ostrzeszowa, Beaty

i Marka z Tomkiem Powolnych z Kętrzyna, Dominiki i Arka Jędrzejaków z Tatianą)
2/za + Bogusława Warmuzińskiego oraz ++ z rodzin: Warmuzińskich, Żeleź-

niewiczów i Maroniów
3/za + Zygmunta Koźmińskiego w m-c po śmierci
4/za + Weronikę Podhorską  (od sąsiadów)

  7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu  
18.00 - w intencji członków Żywego Różańca oraz Apostolstwa Dobrej śmierci
PIĄTEK (30.11.2018 r.) - ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA
  7.00 1/za + ojca Franciszka Piekarskiego w 32 r. śm., ++ z rodziny Piekarskich i Herichów

2/za + męża Stanisława w 6 r. śm. oraz ++ rodziców z obu stron
3/za + Władysława Gila (od sąsiadów)

  7.30 - Różaniec   
17.15 - Droga Krzyżowa       
18.00 1/za zmarłych w listopadzie:
 2/za + ojca Stanisława Solarza w 6 r. śm. i + mamę Zofię (od dzieci i wnuków)

SOBOTA (01.12.2018 r.) - Dzień powszedni

  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/w intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

2/za + tatę Zygmunta w 3 r. śm.
3/za + Adelę Pławecką w 5 r. śm. oraz jej ++ rodziców i rodzeństwo

15.00 - Ślub konkordatowy: Banner - Wypych
16.00 - Msza św. Chrztów:  Kłósko Wiktoria, Noworzyn Gabriel, Przybyła Lena,

Goleń Wojciech oraz w I rocznicę sakramentu Chrztu:     
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu  
18.00 - za + żonę Irenę Dworaczek oraz ++ rodziców z obu stron

NIEDZIELA (02.12.2018 r.) - I NIEDZIELA ADWENTU

  7.30 - w intencji Ewy Brzozowskiej w 50 r. ur. z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o dalszą Bożą opiekę, błog. i zdrowie na dalsze lata

  9.30 - za + męża Jana w 21 r. śm. ++ Helenę, Romana, Agnieszkę, Józefa, Renatę,
Rudolfa, Marię, ++ dziadków oraz ++ Piotra i Irenę

11.00 - w intencji Barbary z ok. 75 r. ur. dziękując Bogu za opiekę, z prośbą o dalsze błog.
opiekę M.B. i dary Ducha Św. oraz wszelką pomyślność i zdrowie (Te Deum)
Po Mszy św. błogosławieństwo dla matek oczekujących potomstwa

12.30 - w int.małżonków Ewy i Józefa w 50 r. śl., dzięk.Panu Bogu i M.B.Nieust. Pom. za
obfitość otrzymanych łask podczas wspólnie przeżytych lat, z prośbą o dalszą opie-
kę i błog. dla jubilatów i dla dzieci z rodzinami i rodz. z obu stron z rodzinami(TD)

16.30 - Nabożeństwo Adwentowe
17.00 - za + męża Leonarda Niezgodę w 20 r. śm., o spokój duszy
20.00 - za + Antoniego Komina w 1 r. śm.

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00



Wywiad z Ks. Leszkiem Flisem

1. Skąd ksiądz pochodzi? Mógłby
ksiądz opowiedzieć nam coś o swojej ro-
dzinnej miejscowości? Urodziłem się w
Radlinie, zostałem ochrzczony i przyją-
łem wczesną komunię świętą  w Parafii
pw. Wniebowzięcia NMP w Biertułto-
wach. Od roku 1980 zostaliśmy miesz-
kańcami Żor i tam do dzisiaj mieszkają
moi rodzice oraz siostra z rodziną.

2. Ksiądz Tischner mawiał: „Najpierw
jestem człowiekiem potem chrześcijani-
nem, a na końcu księdzem”. A kim jest
Leszek Flis? Jakie są księdza pasje, za-
interesowania? Jest człowiekiem, który
kocha Boga, ludzi i życie! Moje pasja i
zainteresowania są szerokie: lubię film,
różną muzykę, teatr i podróże. Zakocha-
ny jestem po uszy w Egipcie – jego sta-
rożytnej historii i nie tylko! Kolekcjonu-
je płyty winylowe, cd i dvd. W wolnej
chwili próbuję uczyć się arabskiego.

3. Czy od dziecka marzył ksiądz o tym
by zostać kapłanem? jeśli nie, to jaki
zawód się księdzu marzył? To nie była
podstawa moich marzeń…W szkole pod-
stawowej dzięki korespondencji z jed-
nym franciszkaninem, który znał o. Mak-
symiliana Kolbego chciałem zostać księ-
dzem. Następnie zafascynowało mnie
aktorstwo, a dziś jestem tym, kim marzy-
łem być w szkole podstawowej do piątej
klasy, czyli księdzem he he...

4. Czy wiara towarzyszyła księdzu od
dziecka, czy może zaprosił ksiądz Boga
do swojego życia dopiero później, w
efekcie nawrócenia? Pochodzę z rodzi-
ny, gdzie Pan Bóg miał swoje normalne
miejsce i relacja z nim była jak najbar-
dziej pozytywna. Wielkim przykładem
umiłowania Boga dla mnie –  była moja
babcia Władysława /mama mojej mamy/
.

5. Kiedy podjął ksiądz ostateczną de-
cyzję o wstąpieniu do seminarium du-
chownego i jak tę decyzję przyjęło oto-
czenie? Gdy skończyłem pomaturalne

studia duszpa-
sterstwa polo-
nijnego w Po-
znaniu, oraz po
dwuletniej pra-
cy na poczcie,
jako asystent
pocztowy –
wtedy to się sta-
ło, złożyłem pa-
piery do WŚSD
w Katowicach.

6. Którą rocznicę kapłaństwa ksiądz
obecnie obchodzi? W tym roku 16 – tą
rocznicę bycia księdzem /rok 2002/.

7. To już dosyć solidna rocznica. Czy
będąc tyle lat już kapłanem, pracując z
wieloma kapłanami można mówić o
przyjaźni kapłańskiej? To niezaprzeczal-
ny fakt, chyba współpracowałem z oko-
ło 13 współbraćmi na niwie wikariuszow-
skiej. Są to różne relacje, dość często ty-
powo koleżeńskie, choć też można mó-
wić o przyjaźni. Bardzo dobrze wspomi-
nam lata współpracy z ks. Sławomirem
Tyburskim i ks. Maciejem Kusiem w
Parafii św. Wojciecha w Mikołowie –
tutaj można śmiało powiedzieć o przy-
jaźni, która wciąż trwa mimo, iż pracu-
jemy już w innych parafiach. I to jest
piękne w kapłaństwie!

8. W jakich parafiach służył ksiądz
wcześniej? Było ich do tej pory pięć: Pa-
rafia pw.  Św. Józefa w Świętochłowi-
cach – Zgodzie, pw. Parafia Św. Herber-
ta w Wodzisławiu Śląskim, Parafia pw.
Matki Bożej Szkaplerznej w Gierałtowi-
cach, Parafia pw. Św. Rodziny w Pieka-
rach Śląskich, Parafia pw. Św. Wojcie-
cha w Mikołowie i obecnie nasza – czyli
szósta.

9. Czy zdarzały się księdzu chwile zwąt-
pienia? Ma ksiądz jakąś swoją receptę
na kryzys wiary? Są dni dobre i złe…lecz
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Duszpasterskie odwiedziny rodzin

C + M + B + 2018
Christus Mansionem Benedicat

(Chrystus Mieszkanie Błogosławi)

Data .......……….................................................................................................………………

Godz. rozpoczęcia kolędy …..........……………

Spotkajmy się na wspólnej modlitwie!

Wzór

Migawki z ¿ycia naszej parafii

6

12.11. - O godz. 17.40 rozpoczął się kon-
cert pieśni patriotyczno-religijnych w wy-
konaniu naszego chóru parafialnego„Dei
Patris”. Po Eucharystii o godz. 18.45 roz-
poczęła się kolejna katecheza dorosłych.
Ks. Proboszcz wprowadzając w temat spo-
tkania: „Dobre i złe słowa” odwołał się do
słów Św. Pawła: „Niech nie wychodzi z
waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz
tylko budująca, zależnie od potrzeby, by
wyświadczyła dobro słuchającym”( Ef 4,
29). Ks. Józef podkreślił, byśmy zwracali
uwagę na wypowiadane przez nas słowa,
by nasza mowa była językiem miłości.
Następnie w grupach zastanawialiśmy się
jakich słów użyć, by zachęcić ludzi do cho-
dzenia do kościoła.

13.11. - O godz. 18.45 rozpoczęła się
modlitwa uwielbienia. Tematem wprowa-
dzającym do modlitwy była: „Duchowa
czarna dziura”. Ks. Dawid zwrócił uwagę
na to, że skupianie się podczas modlitwy
na własnych doznaniach i przeżyciach oraz
zatrzymywaniu otrzymywanych łask wy-
łącznie dla siebie jest duchowym ego-
izmem, czyli tzw. „czarną dziurą”. Podczas

modlitwy rozważane były kolejne Listy do
Kościołów z Księgi Apokalipsy Św. Jana.

15.11. - O godz. 18.45 na probostwie od-
było się spotkanie Duszp. Św. Józefa.

16.11. - Rodziny zaangażowane w Dusz-
pasterstwie Małżeństw wyjechały wraz ze
swoim opiekunem ks. Markiem na week-
endowe rekolekcje do Domu Misjonarzy
Świętej Rodziny na Szczytniku. W scene-
rii pięknych malowniczych okolic Szczyt-
na, Wambierzyc, Kudowy Zdrój oraz Po-
lanicy rodziny przeżyły wspaniałe dni w
bliskości z Panem Bogiem i drugim czło-
wiekiem. Uczestniczyliśmy w internetowej
modlitwie: „Różaniec bez granic”, prowa-
dzonej przez ojca Romana Siatkę. Ks.
Marek natomiast podczas rekolekcji pod-
kreślił jak ważna jest służba dla drugiego
człowieka wykonywana z miłości, ale rów-
nież troska o siebie. Zwrócił on również
uwagę, abyśmy podejmowali swoje co-
dzienne obowiązki bez lęku i oddawali je
Jezusowi oraz w pokoju oczekiwali na
powtórne przyjście Pana.

17.11. - Młodzież przygotowująca się do
Sakramentu Bierzmowania wyjechała
wraz z ks. Dawidem do Sanktuarium Mi-
łosierdzia Bożego w Łagiewnikach.

Bożena S.



zawsze trzeba pamiętać, że życie jest
piękne, a Bóg zawsze jest z nami, a gdy
ma się jeszcze wokół siebie prawdziwych
przyjaciół – to wszystko można!

8. Jaka jest księdza ulubiona książka
o tematyce religijnej (oprócz Biblii)? Nie
mam ulubionej. Lubię czytać różne książ-
ki nie tylko religijne, zresztą sam jestem
na bazie pisania książki w nurcie rozryw-
kowym.

9. Jaki jest księdza ulubiony fragment
Pisma Świętego? Każde słowo natchnio-
ne zawarte w Piśmie Świętym ma swoją
moc – która pomaga i jest ono ważne i
myślę ulubione!

10.  Który święty (oprócz Jezusa) jest
księdzu szczególnie bliski? Jest kilku
świętych, którzy są mi bliscy np. Św.
Maksymilian Maria Kolbe /pierwszy
święty, którym się zafascynowałem w
wieku 9 lat/, Św. Tarsycjusz / w czterech
parafiach byłem opiekunem grupy mini-
stranckiej, prowadziłem przez dwanaście
alt rekolekcje/, oraz przede wszystkim
Św. Matka Teresa z Kalkuty, która ode-
szła z tego świata w dniu moich urodzin
– niesamowita kobieta. Jej słowa są moim
mottem kapłańskiego życia – mam je na
obrazku prymicyjnym.

11.  Jaki typ modlitwy najbardziej księ-
dzu odpowiada? Nie jestem zwolenni-
kiem modlitwy spontanicznej…lubię
przygotowaną modlitwę.

12. W naszej Parafii jakimi grupami
ksiądz się opiekuje?  Grupa modlitewna
Odnowy w Duchu Świętym, Dzieci Ma-
ryi /tutaj mój apel – serdecznie zaprasza-
my, bo nas jest malutko – dzieci ze szko-
ły podstawowej już od pierwszej klasy  -
dziewczynki i chłopców – na spotkania
w sobotę o 10.00 do salki/, następnie
Żywy Różaniec, Klub Inteligencji Kato-
lickiej, Apostolstwo Dobrej Śmierci.

13. Jaki jest ksiądz Leszek prywatnie?
Uchyli ksiądz rąbka tajemnicy? Dość
trudne pytanie…Ale myślę, iż jestem
otwarty na innych. Na pewno zakręcony
na punkcie Egiptu – jego starożytności,
ale także uwielbiam współczesność tego
kraju – mieszkają tam wspaniali ludzi i
mam trochę przyjaciół pośród Egipcjan.
W tym roku mogłem namiastkę Egiptu
pokazać moim b. parafianom  podczas
15 – dniowej  Pielgrzymki do Ziemi
Świętej z wypoczynkiem właśnie w Egip-
cie. Chciałbym też dopowiedzieć, iż rok
2019 to dla mnie też mały jubileusz egip-
skiej przygody – 10 lat poznawania tego
kraju poprzez wyjazdy, a ogólnie to 16
lat – kiedy po pierwszy na rejsie po Nilu
– kraj Faraonów mnie zafascynował na
maxa! Ponadto jeśli chodzi o mnie – to
też prywatnie cenie przyjaźń innych.
Normalność    a nie sztuczność, oraz re-
alne stąpanie po ziemi. Sam też staram
się być oddanym przyjacielem!
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Kolejna ods³ona katechezy doros³ych
Drugi poniedziałek listopada był ostatnim dniem długiego weekendu związa-

nego ze Świętem Niepodległości, ale mimo to na katechezę dorosłych przyszło
niemal 70 osób. Fragment 6. rozdziału Ewangelii wg św. Jana wprowadził nas
w temat „Dobre i złe słowa”. Uświadomiliśmy sobie, że Jezus jest wcielonym
Słowem Bożym, dlatego ma słowa życia wiecznego. To On zatem uczy nas, jakie
słowa są dobre, a jakie złe.

Praca w grupach skupiła się najpierw
wokół odpowiedzi na pytanie: „Jakie
słowo zachęty kierować do tych, któ-
rzy nie uczestniczą w niedzielnej eu-

charystii?” Ważny wniosek ogólny
można zawrzeć w słowach, że nasza
mowa musi być budująca, a więc peł-
na miłości i akceptacji, dlatego:

• należy nawiązywać dobre relacje
z tymi, których chcemy zachęcić, bu-
dzić ich zaufanie;

• język trzeba dostosowywać do roz-
mówcy;

• młodym warto powiedzieć, że kościół
to miejsce, gdzie są zawsze otwarte
drzwi i że Ktoś ważny tam czeka, Ktoś
kto ich kocha i zawsze wysłucha;

• wartościowe jest opowiadanie o wła-
snych przeżyciach, czym dla mnie jest
msza, co mi daje udział w niej;

• trzeba przypominać słowa samego
Jezusa, że Jego Ciało i Krew to po-
karm na życie wieczne;

• warto zwracać uwagę na głoszone
w eucharystii Słowo Boże, jak ono
przemawia, jak działa;

• powiedzieć danej osobie, że będę się
za nią modlić;

• na pytanie „dokąd idziesz” trzeba
odpowiadać otwarcie, że na mszę.

Drugie pytanie dotyczyło formy za-
chęcania członków grup, którzy nie
przychodzą na wspólne spotkania.
Pojawiło się wiele uwag technicznych
czy organizacyjnych, np. na temat spo-
sobu przypominania w grupach o spo-
tkaniu (opiekun, liderzy), jednak tutaj
skupimy się na bezpośrednich zachę-
tach słownych. Oto propozycje:

• „Twoja obecność jest ważna dla nas,
dla parafii.”

• „Bądź z nami, czekamy.”
• „Wspólnota umacnia.”
• „Dobrze, że jesteś, że przyszedłeś/

przyszłaś.”
• „Pozwól, że opowiem ci, co mi dało

ostatnie spotkanie.”
• „Czy pamiętasz o kolejnym spotkaniu?”
• „Spróbuj inaczej zorganizować sobie

czas, żeby przyjść.”
• „Dlaczego cię nie ma, czy coś się sta-

ło? Tęsknimy.”
• „Nie bądź obojętny.”
Po zaśpiewaniu Apelu jasnogórskie-

go zabraliśmy kartki z „zadaniem do-

mowym: Jak możesz zachęcić swoich
znajomych i sąsiadów do służby w gru-
pach i diakoniach w naszej wspólnocie?

1.Aby zachęcić innych, żeby przyszli do
kościoła, trzeba z nimi rozmawiać. Trzeba
przekazać im, że kościół to dom Boga, a
od Boga otrzymaliśmy życie i wszystko,
co nas otacza. Bóg czeka na każdego czło-
wieka bez względu, jakim jest i kim jest.
Musimy Bogu podziękować, za wszystko
cośmy otrzymali i za to, czym cały czas
nas obdarza. Bóg pragnie, abyśmy poroz-
mawiali z Nim.

2.Zachęcić do służby w grupach lub dia-
koniach naszej wspólnoty mogę swoim
przykładem i postawą.

3.Od niedawna jestem w grupie parafial-
nej i wiem, że aby się zaangażować, to musi
być pragnienie bycia w Kościele i zrozu-
mienie, że sama jestem Kościołem. Jestem
małą cegiełką, światełkiem, które świeci
dla Jezusa i ogrzewa Kościół. Zachęcić do
służby w naszym kościele mogę przez
modlitwę i dobry przykład.

4.Znajomych i sąsiadów, o których wiem,
że są to ludzie wierzący (ochrzczeni), ale
tak zwani „niedzielni parafianie”, zachę-
całabym łagodną perswazją. Poinformo-
wałabym najpierw o tym, jakie grupy i dia-
konie w parafii działają i czym się zajmują.
Przekonywałabym, że każdy wierzący
znajdzie coś dla siebie, że pomogą mu one,
bądź rozwinąć posiadane talenty, bądź za-
spokoić ciekawość. Przede wszystkim po-
mogę im pogłębić ich wiarę, poznać bliżej
działalność Kościoła i Parafii. Mówiłabym,
że w grupach i diakoniach Bóg daje nam
poznać swoją miłość do nas we wspólno-
cie. Na koniec użyłabym argumentu, któ-
ry jest starą maksymą franciszkańską: pa-
miętaj, że od śmierci nie uciekniesz, ale
jeszcze póki czas pomyśl o niebie i zba-
wieniu.

Na kolejną katechezę zapraszamy
10 grudnia, tym razem na temat:

„Drażniące nas postępowanie
ludzkie”.


