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Adwent jest
w y j ą t k o w y m
czasem dla
chrześcijan. To
radosny czas
przygotowania
na przyjście
Pana Jezusa.
Adwent to droga

– droga do przejścia, dobra droga. A do-
bra droga to taka, o której wiemy gdzie
ma początek, gdzie ma koniec, wiemy
jaka jest długa, wiemy jak mierzyć nasze
siły, którędy iść. Dobra droga, przetarty
szlak – rok w rok nią chodzimy. I docho-
dzimy do celu do świętowania Bożego
Narodzenia.

Nawzajem się zachęcajmy do tego cze-
kania i czuwania. Dobra droga to rów-
nież taka, na której potrafimy się
na chwilę zatrzymać, nabrać sił, do dal-
szego wędrowania. Nieodzownym ele-
mentem każdego Adwentu są roraty.

Dlatego roraty. Dlatego czuwanie.
Ciemność i światło.

W trakcie rorat starajmy się karmić
Bożym słowem, stawiamy się wobec in-
nych właśnie w taki zdrowy, dobry, pięk-
ny sposób. Wśród braci i sióstr: razem
przyjmujemy Najświętszy Sakrament,
razem jesteśmy w Komunii z Chrystu-
sem.

Długa droga, droga zrozumienia, dro-
ga przyjmowania Bożego słowa. Dobrym
postanowieniem na Adwent jest to,
żeby codziennie karmić się Bożym sło-
wem.

W naszej wspólnocie zapraszamy na
Msze św. roratnie:

RORATY DLA DZIECI:
w poniedziałek, wtorek i środę o godz.

18.00 (prosimy o zabranie lampionów).

RORATY DLA DOROSŁYCH
I MŁODZIEŻY:
w trzy adwentowe soboty o godz. 7.00

(prosimy o zabranie świec).
B.KK.

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

w życie parafialne na katechezę dorosłych w poniedziałek (10.12) po Mszy św.
wieczornej. Katecheza zatytułowana „Drażniące nas postępowanie ludzkie”.

  5. Prawnik dyżuruje we wtorek od  17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
  4.W środę (12.12) o godz. 18.45 Krąg Biblijny w salce nr 2. Temat „Symbolika

i różnice zwyczajów wiary chrześcijańskiej w jej odłamach”.
  6.W każdą niedzielę, po Mszy św., w salce nr 1  można nabyć opłatki, lampiony,

świece wigilijne „Caritas” - dzieło pomocy biednym dzieciom, kartki świąteczne
oraz Kalendarze na rok 2019.

  7.Trwają duszpasterskie odwiedziny rodzin (Kolęda). Plan Kolędy znajduje się
w gablotkach, na stronie internetowej parafii i facebooku. W ramach ewangeli-
zacji 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:
09/12/2018 r godz. 14.30 /niedziela/ Tysiąclecia 41 i 25 oraz Piastów 12
11/12/2018 r godz. 16.00 /wtorek/ B. Chrobrego 43
12/12/2018 r godz. 16.00 /środa/ Tysiąclecia 47
13/12/2018 r godz. 16.00 /czwartek/ Tysiąclecia 21 i 33
15/12/2018 r godz. 14.30 /sobota/ Tysiąclecia 78 i Mieszka I 9
16/12/2018 r godz. 14.30 /niedziela/ Zawiszy Czarnego 6 i Mieszka I 7

  8.W grudniu są jeszcze wolne intencje mszalne o godz. 7.00. Intencje przyjmujemy
w Kancelarii Parafialnej.

  9.W czasie Adwentu, w kościele będą przygotowane kosze, do których można
składać żywność o dłuższym terminie ważności np. cukier, mąka, konserwy
itp. Żywność przekażemy biednym.

10.Koncert rodzinny „Betlejem w Spodku” odbędzie się 3 stycznia 2019 r. Po-
śród wykonawców nie zabraknie m.in. Natalii Kukulskiej, Katarzyny Moś, Mie-
czysława Szcześniaka, Agnieszki Musiał, Beaty Bednarz.... Bilety w cenie: 50 zł,
60 zł i 80 zł do nabycia w zakrystii.

11. W przyszłą niedzielę (16.12) kolekta będzie przeznaczona na paczki świąteczne
dla biednych.

12.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
sprzątania naszego kościoła. Bóg zapłać za wszystkie ofiary materialne
i kopertowe  składane dzisiaj na potrzeby naszego kościoła - na prace remon-
towe - kolejny witraż i Drogę Krzyżową w kościele górnym.



OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (09 grudnia 2018)
  1.W czasie Adwentu zapraszamy wszystkie dzieci na Msze św. roratnie, odprawia-

ne w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 18.00 (prosimy o zabranie lampio-
nów). Dorosłych i młodzież zapraszamy na roraty w trzy adwentowe soboty
o godz. 7.00 (prosimy o zabranie świec).

  2.W dzisiejszą niedzielę (09.12) przed kościołem zbieramy ofiary materialne
na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Bóg zapłać wszystkim za dar
serca. Dzisiaj zapraszamy o godz. 16.30 na nabożeństwo adwentowe.

  3.W poniedziałek o godz. 18.00 zapraszamy na Eucharystię wszystkich członków
diakonii i grup parafialnych. Mszę św. odprawimy za nich, prosząc o błogosła-
wieństwo Boże w ich służbie dla naszej wspólnoty. Komunię św. będziemy roz-
dzielać pod dwiema postaciami: Ciała i Krwi Pańskiej.

  4.Zapraszamy wszystkich chętnych bez względu na dotychczasowe zaangażowanie

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (10 - 16 GRUDNIA 2018)

PONIEDZIAŁEK (10.12.2018 r.) - Dzień powszedni

  7.00 1/za + Janinę w kol. r. śm.  
2/za + Lecha Powolnego (od rodziny Nieruchalskich z Ostrzeszowa)
3/za + Wandę Per (od kolegów i koleżanek p. Mirosława z Firmy DRUGAS)

  7.30 - Różaniec
18.00 1/w intencji wszystkich członków diakonii i grup parafialnych oraz ich rodzin

2/za ++ Jana i Mariannę Mochockich oraz + Rudolfa Hawrota
18.45 - KATECHEZA DOROSŁYCH

WTOREK (11.12.2018 r.) - Dzień powszedni

  7.00 1/za ++ rodziców: Anielę i Władysława, Anielę i Stefana, ++ dziadków: Jana
i Marię oraz ++ pokrewieństwo z obu stron

2/za + Alfonsa Maciejewskiego i wszystkie dusze oczekujące pomocy
3/za + Zdzisława Błońskiego
4/za + Czesława Grzegorzka (od sąsiadów z piętra)      

  7.30 - Różaniec
18.00 - za + męża i ojca Alfreda Kastek o radość życia wiecznego
18.45 - Modlitwa uwielbienia

ŚRODA (12.12.2018 r.) - Dzień powszedni

  7.00 1/za + Lecha Powolnego (od rodziny Nowaków)
2/za ++ Małgorzatę i Wilhelma Król, + Henryka Pawelskiego, + Andrzeja

Krawczyka i + Dariusza Bauke
3/za + Józefa, + żonę Barbarę, + synową Marię (od rodzin Cupriaków i Wójcików)
4/za + bratowe: Reginę Mazur i jej + męża Stanisława oraz Wandę Mazur i jej

+ męża Edwarda oraz ++ z rodziny
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 - za ++ rodzeństwo: Ewę i Krzysztofa, teściową Weronikę prosząc o łaskę zbawienia

CZWARTEK (13.12.2018 r.) - Wspomnienie św. Łucji, dz. i męcz.

  7.00 1/za + Lecha Powolnego (od kierowców Firmy TRAMP Czechowice-Dziedzice)
2/za + Krzysztofa Prześruta (od rodziny Pietras z Łaz)
3/za + Marię Pukosz  (od Żywego Różańca)
4/w intencji Dariusza z prośbą o zdrowie, łaskę wiary, dary Ducha Św. i opiekę MB

  7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu  
18.00 - za ++ Grzegorza i Stanisława Drabów w r. śm., ++ Mariannę, Helenę i Fran-

ciszka Nowaków, + Jacka Łosika i ++ z rodzin: Nowaków i Więcławów

PIĄTEK (14.12.2018 r.) - Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezb. i dK

  7.00 1/za + męża Pawła Dudka w 10 r. śm., ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron
i + bratanicę Katarzynę

2/za +  Bogusława Warmuzińskiego oraz ++ z rodzin: Warmuzińskich, Żeleź-
niewiczów i Maroniów

3/za + Lucynę Szuba-Brom
  7.30 - Różaniec   
18.00 1/za + Leopoldę Florek - Piasecką

2/za ++ Grzegorza, Renatę i Stanisława Brejdaków w kol. r. śm.
SOBOTA (15.12.2018 r.) - Dzień powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/za + Jadwigę Krzywoń, jej + męża Ryszarda oraz ich + syna ks. Marka Krzywonia

2/za ++ rodziców: Janinę i Bolesława Wnuk oraz ++ dziadków: Podsiadło i Wnuk
3/w intencji Polski i Polaków za wstawiennictwem MB Królowej Polski, prosząc

o łaskę wiary, ducha patriotyzmu i obronę przed wrogami Ojczyzny i Kościoła
4/do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB w intencji Jadwigi z po-

dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie, dary
Ducha Św. i opiekę MB dla niej, rodziny i przyjaciół

17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 - za ++ rodziców: Ludwika i Zofię Koczwarów oraz Władysława i Stefanię Dudków
NIEDZIELA (16.12.2018 r.) - III NIEDZIELA ADWENTU - GAUDETE
  7.30 - za + Józefa Ziemnika (od bratanka Michała )
  9.30 - w intencji Doroty Miler z ok. ur., z podziękowaniem za otrzymane łaski,

prosząc o opiekę MB i błog. Boże dla niej i całej rodziny
11.00 - w intencji Weroniki Kaczmarek z ok. 9 r. ur. z podziękowaniem za udaną

operację, z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla całej rodziny
12.30 - za ++ rodziców: Władysława Bagniewskiego w 29 r. śm. i Helenę Ba-

gniewską w 1 r. śm.
16.30 - Nabożeństwo Adwentowe
17.00 - w intencji rodziny Koczwarów z prośbą o Bożą opiekę i błog.
20.00 - za + Henryka Pusza w 2 r. śm (od żony i synów)

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00
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Druga niedziela Adwentu

Druga niedziela
Adwentu odsła-
nia postać Jana
Chrzciciela, pro-
roka, który bez-
pośrednio po-
przedzał ujaw-
nienie się Mesja-
sza Jezusa. Sen-
sem  jego misji,
której wymowa

nigdy się nie zdezaktualizowała jest zro-
zumienie, że przed przyjęciem Mesjasza
konieczną postawą człowieka jest skru-
cha, uznanie swej grzeszności, czyli na-
wrócenie. Nawrócenie jest dziełem Boga,
człowiek może jedynie stworzyć sprzy-
jające warunki przez wejście w postawę
skruchy.  “Wołanie św. Jana Chrzciciela:
”...prostujcie drogę Panu...”, dotyczy każ-
dego chrześcijanina i każdej drogi życia.
Czas Adwentu daje nam niepowtarzalną
szansę, by usłyszeć, czy wołanie dobie-
ga z bliska, czy też błąkamy się po bez-
drożach naszych złych wyborów, wygo-
dy, przyjemności, zaniedbania, egoizmu,
a głos wołającego jest dla nas ledwie sły-
szalny. Adwent i każdy nowy dzień to
szansa, by zawrócić i otworzyć swoje
serce na łaskę nawrócenia, z którą co-
dziennie przychodzi do nas kochający
Ojciec – nasz Stwórca. On nigdy nie
przestanie nas wołać. Woła każdego z nas
po imieniu. Widzi naszą drogę i chce z
nami ją prostować, chce pogłębiać więź,
która nas z Nim łączy. Czy i nam na tym
zależy? Czas Adwentu daje nam okazję
do zastanowienia się i odpowiedzi na te
pytania. Otwórzmy nasze serca na głos
wołającego Boga! Uznajmy naszą sła-
bość, wyciągnijmy ku Niemu dłonie ze
szczerym wołaniem: „Marana Tha.. –
przyjdź Panie”! Pozwólmy, by Jego mi-
łość przewartościowała nasze wybory, a
wtedy stanie się cud Bożego Narodzenia
- Bóg narodzi się w nas!

   Pro Christi Regno

W niedzielę 25 listopada 2018r., w Ka-
tedrze Chrystusa Króla, po Eucharystii
o godz.12.00 w Uroczystość Jezusa
Chrystusa Króla Wszechświata, arcybi-
skup Wiktor Skworc wyróżnił medalem
„Pro Christi Regno” osoby szczególnie
zasłużone w dziele budowania Króle-
stwa Bożego w archidiecezji katowickiej.
Wśród wyróżnionych znalazł się nasz
parafianin pan Zdzisław Czenczek.

Panie Zdzisławie, czym dla Pana jest
to wyróżnienie?

Trudno wyrazić to słowami, czuję
wielką wdzięczność, przede wszystkim
wobec Pana Boga, że daje mi siły do dzia-
łania, dlatego to wyróżnienie ma dla mnie
szczególne znaczenie. Przyjąłem je z
wielką wdzięcznością i wzruszeniem.

Proszę podzielić się z nami, jak wyglą-
da w praktyce to codzienne budowanie
Królestwa Bożego w Pana życiu?

Od wielu lat czynnie uczestniczę w
życiu parafii i nie tylko. Przez 10 lat z
wieloma parafianami, włączałem się w
budowę naszej świątyni parafialnej. Uda-
ło mi się załatwić m.in. 120 ton żużlu
piecowego do utwardzenia gruntu pod
budowę. Od 25 lat jestem członkiem
Rady Parafialnej, a od 10 lat członkiem
Parafialnej Rady Ekonomicznej. Przez
jedną kadencję byłem prezesem KIKu na
Osiedlu Tysiąclecie Dolne. Jeszcze pro-A.D
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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

29.11. – O godz. 18.45 w salce nr 2
odbyło się spotkanie członków Żywego
Różańca oraz Apostolstwa Dobrej Śmier-
ci. Ze względu na odwiedziny duszpa-
sterskie ks. Leszka spotkanie poprowa-
dził ks. Proboszcz, który wprowadzając
w atmosferę zbliżającego się Adwentu
przybliżył temat symboliki świecy, która
symbolizuje światło, czyli samego Chry-
stusa. Ks. Józef zwrócił uwagę, że świe-
ca dając światło ponosi ofiarę spalania
się. Chrystus zwrócił się do swoich
uczniów słowami: „Wy jesteście świa-
tłem świata”, a skoro jesteśmy światłem,
to winniśmy rozświetlać drogę do Boga
innym i tak świadczyć o Chrystusie, aby
ludzie widzieli nasze dobre uczynki i
chwalili Ojca naszego, który jest w nie-
bie. Prawdziwi świadkowie, tak jak spa-
lająca się świeca muszą ponieść ofiarę
świadczenia o Chrystusie. Czy jesteśmy
na to gotowi?

30.11. – O godz. 19.00 w kaplicy Św.
Józefa Mszą św. rozpoczęło się spotka-
nie Duszpasterstwa Małżeństw. Po Eu-
charystii małżonkowie spotkali się w Sali
Jana Pawła II. Ks. Marek przygotował

krótki filmik pt. „Adwent: Oczekiwania
VS. Rzeczywistość”, a następnie został
posumowany wyjazd rekolekcyjny do
Szczytna. Poruszono również sprawy do-
tyczące rodzinnego kolędowania w na-
szej parafii. Rozpoczął się Adwent. Może
niech jednym z Twoich postanowień bę-
dzie porzucenie schematu życia: „dom,
praca, więc nie mogę się zaangażować,
bo nie mam czasu” i nabranie odwagi do
zmiany: „Bóg, dom, praca, mam czas i
chcę być we wspólnocie”. Spotkania od-
bywają się w II i IV piątki miesiąca o
godz. 19.00. Bożena S.
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Pielgrzymka Zaufania przez Ziemie
organizowana przez Ekumeniczną
Wspólnotę Braci z Taize w tym roku
zawita do Madrytu. Na to Europejskie
Spotkanie Młodych wybiera się co
roku wspólnota studentów (i nie tylko
studentów) z Duszpasterstwa Akade-
mickiego z Katowic z Centralnego
Ośrodka DA.

Jesteśmy grupą z dobrymi tradycja-
mi, dlatego bardzo proszę o zarekla-
mowanie naszego wyjazdu studenc-
kiego do Madrytu z Duszpasterstwa
Akademickiego w Katowicach przez
umieszczenie informacji w gablotce
parafialnej oraz zawiadomieniu w
ogłoszeniach parafialnych, a także je-
śli można plakatu na stronie interne-
towej parafii.

Wyjazd z Katowic : 26.12.2018 (po
południu), powrót do Katowic:
3.01.2019 (wcześnie rano). Cena: 750
zł i na miejscu 60 euro (w tym jest je-
dzenie, noclegi i komunikacja miej-
ska). Kontakt: mail: damianoc@vp.pl
tel.: 502 282 814, Wiek: 17-35 lat.

boszcz ks. Paweł Furczyk udzielił mi peł-
nomocnictwa do spraw związanych z bu-
dową cmentarza. Nie było łatwo, ale
„wydeptałem” w odpowiednich urzędach
i u prezydenta Uszoka zgodę na przeka-
zanie w formie darowizny 21,639m2 zie-
mi pod budowę cmentarza. W 1991r. za-
łożyłem w parafii chór Dei Patris i by-
łem przez trzy kadencje jego prezesem.
Jestem prezesem okręgu katowickiego
Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr,
który obecnie zrzesza 12 zespołów. Jest
to funkcja społeczna. Od 1997r. do 2018r.
zorganizowałem łącznie 1157 koncertów
orkiestr dętych i chórów z okazji świąt
państwowych, miejskich i kościelnych,
w tym w bazylice w Licheniu i na Wzgó-
rzu Kahlenberg w Wiedniu. Jednymi z
ważniejszych były koncerty Filharmonii
Śląskiej z udziałem arcybiskupa, woje-
wody i prezydenta Katowic, z okazji 20 i
25- lecia pontyfikatu Jana Pawła II. Z
pierwszego koncertu wysłałem telegram
gratulacyjny do Ojca świętego, za który
w krótkim czasie otrzymałem podzięko-
wanie. Ważne są też dla mnie koncerty,
które organizuję podczas Emiliany w
kościele Mariackim oraz na festynach w
kościele Ewangelicko - Augsburskim na
rzecz biednych dzieci z Katowic. Czyn-
nie włączam się również w organizację
naszych parafialnych festynów. Od 10 lat
pełnię posługę kolektowania w naszym
kościele.  Zależy mi, tak jak i ks. pro-
boszczowi, by nasz kościół parafialny i
jego otoczenie było piękne i zadbane.
Przyczyniłem się więc do tego, że bryła
naszego kościoła jest podświetlona i że
Urząd Miasta pokrywa koszty energii
elektrycznej z tym związane. Udało mi
się również doprowadzić do zamontowa-
nia silniejszego oświetlenia na cmenta-
rzu, za cmentarzem i przed kościołem.

Pana aktywność jest rzeczywiście im-
ponująca. Jak udaje się Panu to wszyst-
ko pogodzić i pamiętać jeszcze o rodzi-
nie?

Moja aktywność społeczna nie wpływa
na zaniedbywanie życia rodzinnego. Tu
także wywiązuję się ze swoich obowiąz-
ków.

Co Pana skłania do tego, żeby tyle z
siebie dawać? Czy nie jest Panu czasem
zbyt ciężko, nie ma Pan ochoty powie-
dzieć – już dosyć?

Jestem człowiekiem wierzącym. Pierw-
szy dla mnie jest zawsze Bóg, a potem
wszystkie inne sprawy. To, że tyle rze-
czy robię, to nie moja zasługa. Odbieram
to jako zlecenia od Pana Boga, a ja je-
stem tylko wykonawcą. Boli mnie tylko
bardzo, że są osoby, które posądzają mnie
o to, że za moją działalność jestem wy-
nagradzany finansowo, co nie jest
prawdą. Jako człowiek wierzący, które-
mu Bóg dał siły, zdrowie i pewne umie-
jętności, jestem zobowiązany, by wyko-
rzystać je dla dobra kościoła i wiernych,
bo nie chciałbym kiedyś po śmierci usły-
szeć od Pana Jezusa, że zakopałem swój
talent i nie pomnożyłem go. Ta myśl do-
daje mi siły i energii do działania, a czy-
nię to z wielką ochotą, a nie z przymusu
ani obowiązku, a tym bardziej dla pie-
niędzy.

Co chciałby Pan przekazać osobom,
którym ciężko „ruszyć się z kanapy?

Apeluję do nich, by zaangażowały się
w działalność wybranej grupy parafial-
nej, a wtedy poczują satysfakcję z czy-
nienia pracy dla kościoła i bliźnich, bo
więcej radości jest w dawaniu niż w bra-
niu. Odczują wewnętrzne zadowolenie i
tu znajdą zapłatę – w swoim sercu!

Podczas naszej rozmowy nie przestaje
Pan żartować, śmiać się. Widać, że jest
Pan osobą pogodną i radosną mimo tylu
obowiązków i mrówczej pracy na rzecz
budowania Królestwa Bożego.

Nie zwalniam tempa! Jak Bóg pozwo-
li, obdarzy mnie zdrowiem i siłami, będę
to robił dalej, do końca świata i jeden
dzień dłużej!

Migawki z ¿ycia naszej parafii

26.11. - Chór parafialny „Dei Patris”
obchodził w naszej parafii 27 rocznicę
swej działalności podczas uroczystej
Eucharystii o godz. 18:00, którą prze-
wodniczył ks. Proboszcz Józef Opiekun
chóru. Potężnie zabrzmiał na wejście
Kapłana hymn ku czci Chrystusa Króla
„Narodów Zbawco” O. Maliny OFM
wykonany przez chór, a następnie zaśpie-
waliśmy części stałe Mszy św. i uczest-
niczyliśmy w Liturgii słowa. Z prawdzi-
wym też zainteresowaniem wysłuchali-
śmy homilię ks. Proboszcza skierowaną
do nas z okazji naszej uroczystości. Na
zakończenie Mszy zabrzmiało wykona-
ne przez chór, majestatyczne „Gaude
Mater Polonia” G. Gorczyckiego

i „Hymn do Św. Cecylii”, patronki chó-
rów i muzyki kościelnej.

Po przeżyciach duchowych powitaliśmy
w salce nr 2, naszego Opiekuna ks. Pro-
boszcza Józefa a jakże, wokalnie. Zapro-
siliśmy Go do naszego grona na „kawkę
i ciastko” piosenką która wszystkich roz-
bawiła, a naszego Opiekuna sprowoko-
wała do wypowiedzi, którą mam nadzie-
ję wzięliśmy sobie głęboko do serca.
Spotkanie przebiegało w miłej gwarnej
atmosferze, przeplatane  znanymi wszyst-
kim pieśniami świeckimi, które też po-
trafimy śpiewać chóralnie.

Zapraszamy do nas każdego lubiące-
go śpiewać w każdy poniedziałek w
godz. 17:00 – 19:00 i zapewniamy, że
nasza pani Dyrygent spowoduje, że
polubisz śpiew chóralny.    Waldemar M.

27.11. – O godz. 18.45 rozpoczęła się
modlitwa uwielbienia. Tematem wprowa-
dzającym była „modlitwa bezwstydna”.
Ks. Dawid zwrócił uwagę na formę i treść
naszych modlitw. Podkreślił, że modli-
twa, to spotkanie z kochającym Ojcem,
dlatego też nie może być ona zlepkiem
pięknych słów, by przypodobać się Bogu,
czy też po prostu – tak wypada. Modli-
twa powinna wypływać z głębi naszego
serca. Należy stanąć w prawdzie i oddać
szczerze Bogu wszystko to, co czujemy.
Tylko takie spotkanie może być praw-
dziwą relacją Ojca i dziecka. Bóg, jako
Stwórca zna nas, dlatego nie potrzebuje
naszego kamuflażu. Niech czas Adwen-
tu skłania nas do oddawania się Bogu
takimi, jakimi jesteśmy. On może prze-
mienić w nas wszystko, ale musimy Mu
na to pozwolić. Nawet, jeśli miałaby to
być dla nas „modlitwa bezwstydna”

28.11. – O godz. 18.45 rozpoczęło się
spotkanie Kręgu biblijnego. Tematem
spotkania był: „Wieczernik – Duch Świę-
ty”. Spotkanie zakończyło się modlitwą
w kaplicy Św. Józefa.

Rozmawiała: A.Dróżdż
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