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Walentynki
 – czy to tylko komercyjna propagan-

da czy też okazja do zatrzymania się
w biegu codzienności?

Walentynki już na dobre
zagościły w naszej kulturze
jako święto zakochanych.
Budzą one sporo kontro-
wersji wśród katolików
pewnie dlatego, że zwyczaj
„świętowania” swej miłości

wśród zakochanych i obdarowywania się
wycinanym serduszkiem, czyli tzw. „Wa-
lentynką” ma swój początek jeszcze w
pogańskim Rzymie. 15 lutego mieszkań-
cy Wiecznego Miasta urządzali festyn ku
czci boga płodności Faunusa Lupercusa,
O dacie tej zadecydowała sama przyro-
da. W połowie lutego bowiem ptaki
gnieżdżące się w Wiecznym Mieście za-
czynały miłosne zaloty i łączyły się w
pary. Uważano to za symboliczne prze-
budzenie się natury, zwiastujące rychłe
nadejście wiosny. Z biegiem czasu, gdy
chrześcijaństwo stawało się religią panu-
jącą w cesarstwie rzymskim, pogańskie
obchody stopniowo zastępowano przez
święta chrześcijańskie. Luperkalia (na-
zwa pochodzi od wspomnianego już
wcześniej boga płodności Faunusa Lu-
percusa) utrzymały się aż do końca V w.
Zniósł je dopiero w 496 r. papież Gelazy
I, zastępując je najbliższym w kalenda-
rzu liturgicznym świętem męczennika
Walentego, żyjącego w III w. Za sprawą
św. Walentego, jak głoszą ustne podania,
miały miejsce zdarzenia, które uzasad-
niają wybór tego świętego na patrona

zakochanych. Najpopularniejsza historia
związana jest z potajemnym udzielaniem
ślubów mężczyznom, którym ówczesny
cesarz odwołał wszelkie śluby, gdyż jego
zdaniem nie chcieli oni wstępować do
wojska, bo nie chcieli opuszczać swych
żon i narzeczonych. Kapłan Walenty po-
magał więc tym parom i potajemnie
udzielał im sakramentu małżeństwa. Za
swą posługę św. Walenty został zatrzy-
many, torturowany, zmuszany do wypar-
cia się wiary i ostatecznie ścięty. O za-
chowanej do dnia dzisiejszego tradycji
obdarowywania się kartkami, tzw. „wa-
lentynkami”, miał się przyczynić fakt, iż
w więzieniu św. Walenty zaprzyjaźnił się
z córką strażnika, która go odwiedzała i
podnosiła na duchu. Aby się odwdzię-
czyć, zostawił jej na pożegnanie list w
formie serca, na którym napisał: "Od
twojego Walentego".

„Walentynki” to w kalendarzu liturgicz-
nym zwykły dzień. Możemy jednak wła-
śnie w tym dniu w sposób szczególny
zastanowić się nad swymi relacjami z
najbliższymi, z tymi, których kochamy.
W tym dniu możemy niejako „odświe-
żyć” swą wzajemną miłość, która na co
dzień może nam po prostu spowszednieć.
Możemy też prosić świętego Walentego
o wstawiennictwo w stałym budowaniu
miłości w naszym życiu. Bowiem, jak
określił to święty Jan Paweł II „miłość
jest siłą, która nie narzuca się człowie-
kowi od zewnątrz, lecz rodzi się w jego
wnętrzu, w jego sercu, jako jego najbar-
dziej wewnętrzna własność. Jest tym, co
stanowi o doskonałości moralnej czło-
wieka, jego podobieństwie do Boga”.

B. Król
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  4.Prawnik dyżuruje we wtorek od godz. 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
  5.W piątek (III piątek miesiąca) zapraszamy na Mszę św. w intencji czcicieli Miłosierdzia

Bożego, którą odprawimy o godz. 18.00. Podczas Eucharystii rozważymy konferen-
cję nt. Duch św. jest wiatrem popychającym nas do przodu. O godz. 17.15
w czasie nabożeństwa odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji dusz
czyśćcowych. Wypominki za zmarłych przynosimy do zakrystii 20 minut przed
nabożeństwem. Na zakończenie będzie można ucałować relikwie św. Faustyny.

  6.Psycholog dyżuruje w piątek od godz. 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
  7.Zachęcamy do czytania kolejnego numeru Gościa Niedzielnego oraz odwiedzania naszej

strony internetowej: www.parafiatd.archidiecezja.katowice.pl. Zapraszamy do czyta-
nia naszej gazetki parafialnej „Być bliżej”, którą redagują nasi parafianie.

  8.W czwartek (14.02), o godz. 18.45 w kaplicy św. Józefa odbędzie się spotkanie
Diakonii Liturgicznej. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy pragną czytać
Słowo Boże w czasie Liturgii.

  9.W przyszłą niedzielę (17.02) Słowo Boże wygłosi nasz parafianin ks. Piotr Górecki,
który obchodzi 25 lecie kapłaństwa. Po Eucharystii będzie udzielał błogosławieństwa.
Wcześniej - w sobotę o godz. 18.00 odprawi w swojej intencji Mszę św. dziękczynną.

10.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.

11. Dorosłych zapraszamy do Sakramentu Pokuty i Pojednania codziennie pół
godziny przed Mszą św. (w czwartki i soboty zawsze od 17.00). kapłani nie będą
spowiadać po rozpoczęciu Mszy św. W razie konieczności ksiądz będzie do dys-
pozycji po Mszy św. Osoby słabo słyszące będą mogły skorzystać z zamykanego
konfesjonału, który znajduje się przy kaplicy Miłosierdzia Bożego. Chęć odby-
cia takiej spowiedzi prosimy zgłaszać kapłanowi, który spowiada obok. W kon-
fesjonale tym spowiadamy również na siedząco.

12.W przyszłą niedzielę (17.02) kolekta będzie przeznaczona na remont i mo-
dernizację Kolegium Polskiego w Rzymie.

13.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 i koperto-
we składane na potrzeby naszego kościoła - na prace remontowe - kolejny
witraż i Drogę Krzyżową w kościele górnym.



OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (10 lutego 2019)

  1.W poniedziałek (11.02) obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Zapraszamy
wszystkich chorych na Mszę św. o godz. 9.00 z udzielaniem Sakramentu Na-
maszczenia Chorych.

  2.W poniedziałek o godz. 18.00 zapraszamy na Eucharystię wszystkich człon-
ków diakonii i grup parafialnych. Mszę św. odprawimy za nich, prosząc o bło-
gosławieństwo Boże w ich służbie dla naszej wspólnoty. Komunię św. będziemy
rozdzielać pod dwiema postaciami: Ciała i Krwi Pańskiej.

  3.Zapraszamy wszystkich chętnych na katechezę dla dorosłych w poniedziałek
(11.02) po Mszy św. wieczornej. Katecheza zatytułowana „Sama tylko ze-
wnętrzna poprawność nie wystarcza”.

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (11 - 17 LUTY 2019)

PONIEDZIAŁEK (11.02.2019 r.) - Dzień powszedni

  7.00 - za ++ Barbarę, Jadwigę, Urszulę i Wiktora Maroniów
  7.30 - Różaniec
  9.00 - w intencji chorych z okazji Światowego Dnia Chorych z udzielaniem

Sakramentu Namaszczenia Chorych
18.00 1/w intencji wszystkich członków diakonii i grup parafialnych oraz ich rodzin

2/za ++ rodziców: Marię i Piotra Sobolaków, + brata Jana, ++ brata Kazimie-
rza z żoną Justyną i synem Marianem oraz + bratową Leonią

WTOREK (12.02.2019 r.) - Dzień powszedni

  7.00 - z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. i dary Ducha
Św. na dalsze lata życia dla córki Katarzyny z rodziną

  7.30 - Różaniec
18.00 1/za ++ rodziców: Emilię i Wilhelma, + brata Józefa i + bratową Walerię

2/za + Antoniego Pietras w 30 dniu po śm.

ŚRODA (13.02.2019 r.) - Dzień powszedni

  7.00 - za + Lecha Powolnego (od bratanicy Iwony z Michałem i Klaudią)
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą

o zdrowie i dalszą opiekę dla Haliny i Henryka Działach oraz o nawrócenie
wnuków: Tomasza i Michała

2/za ++ rodziców: Mieczysława i Czesławę Kulawieckich oraz + brata Ada-
ma Kulawieckiego

CZWARTEK (14.02.2019 r.) - ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH CYRYLA, MNICHA
I METODEGO, BPA, patronów Europy

  7.00 - za + syna Jasia z prośbą o łaskę zbawienia
  7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu       
18.00 1/za ++ rodziców: Zofię i Mieczysława Nowaków, o radość zycia wiecznego

2/do Trójcy Przenajświętszej za wstawiennictwem NMP i Św. Jana Pawła II
z ok. kol. r. śl. Iwony i Aleksandra, dziękując za dotychczasowe łaski, pro-
sząc o błog. na dalsze lata oraz dary Ducha Św. dla jubilatów i całej rodziny

PIĄTEK (15.02.2018 r.) - Dzień powszedni

  7.00 - w intencji Marka i jego rodziny z podziękowaniem za otrzymane łaski
z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Matki Najświętszej

  7.30 - Różaniec  
17.15 - Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

18.00 1/w intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego          
2/w intencji Danuty Dąbrowskiej z ok. 50 r. ur. z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski z prośbą o Boże błog., opiekę Matki Bożej i Światło Ducha Św.
na każdy dzień życia

SOBOTA (16.02.2019 r.) - Dzień powszedni

  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 - za + syna Pawła w 1 r śm. (od rodziców i brata z rodziną)
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/w intencji ks. Piotra Góreckiego z okazji 25-lecia kapłaństwa

2/za + żonę Łucję Maleszka i + córkę Magdalenę oraz ++ rodziców z obu stron
3/za + Bogdana Szymanowskiego, ++ rodziców z obu stron z prośbą o łaskę nieba

NIEDZIELA (17.02.2019 r.) - VI NIEDZIELA ZWYKŁA

  7.30 - do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB Uzdr. Chorych w intencji
Grzegorza i Tomasza z ok. ur., z podziękowaniem za dotychczasowe łaski,
z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie

  9.30 - w intencji Elżbiety z ok. 70 r. ur., z podziękowaniem za otrzymane łaski
z prośbą o dalszą Bożą opiekę, błog. i zdrowie

11.00 - w intencji Bronisławy i Marka Jastrzębskich z okazji 25-lecia śl. z podzię-
kowaniem za dotychczasowe łaski z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę
MB Nieustającej Pomocy dla jubilatów oraz ich dzieci

12.30 - w intencji Klary Pasikowskiej z ok. 1 r. chrztu, z podziękowaniem za dar
życia, z prośbą o błog. Dzieciątka Jezus, opiekę MB i zdrowie dla niej oraz
całej rodziny

17.00 - do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB Uzdr. Chorych w intencji
Stefanii z ok. kol. r. ur. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o zdrowie dla solenizantki i córki Beaty oraz o błog. Boże i opiekę MB dla
całej rodziny

20.00 - w intencji Bogu wiadomej

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00
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PRAWDY WIARY
Od dzisiejszego numeru rozpoczynamy

cykl rozważań na temat głównych prawd
wiary. Na nich opiera się nasza religia.
Każdy katolik powinien je znać i budo-
wać na nich swoje życie duchowe.

Mamy sześć prawd wiary:
1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym,

który za dobro wynagradza, a za zło
karze.

3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec,
Syn Boży i Duch Święty.

4. Syn Boży stał się człowiekiem
i umarł na krzyżu dla naszego
zbawienia.

5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boska jest do zbawienia

koniecznie potrzebna.
Dziś skupię się na pierwszej prawdzie:
Jest jeden Bóg
Religia katolicka jest religią monote-

istyczną - wierzymy w jednego Boga. W
księdze proroka Izajasza czytamy: „Ja je-
stem Pan, i nie ma innego. Poza Mną nie
ma Boga.” Również dekalog rozpoczy-
na się przykazaniem: „Nie będziesz miał
Bogów cudzych przede mną”. Bóg jest
naszą mocą, ostoją, źródłem miłosierdzia
i wiecznego życia. Do niego zwracamy
się jak do Ojca w modlitwie pańskiej, a
On zawsze czeka – Bóg na wiecznym
dyżurze. Wysłuchuje każdej modlitwy,
choć nie zawsze w taki sposób, jakby-
śmy sobie tego życzyli, ale zawsze dla
nas najlepiej. Jego miłość jest niezgłę-
biona. Ale Bóg kocha nas także miłością
zazdrosną. Nie chodzi tu jednak o rodzaj
zawiści. Sformułowanie „Ja jestem Bo-
giem zazdrosnym” jest pewną ludzką (a
zatem i ułomną w swojej istocie) próbą
ujęcia istoty więzi, jaka powinna łączyć
człowieka z jego Stwórcą. Tzn. wyraża
myśl, że wiary w Pana Boga nie da się
pogodzić z wiarą i służbą innym bożkom.
Człowiek niestety w swej grzesznej na-

turze poddaje się często bombardującym
go pokusom tego świata. Gromadzimy
sobie skarby na tej ziemi i przywiązuje-
my się zbytnio do nich, często sobie tego
nawet nie uświadamiając. Poświęcanie
się robieniu kariery, urządzanie się, nad-
mierna dbałość o kondycję i piękno cia-
ła, pogoń za modą, poświęcanie każdej
wolnej chwili swoim pasjom, to właśnie
tłum bożków oddalających nas od jedy-
nego Boga. A On mówi: „Będziesz mi-
łował Pana Boga swego całym swoim
sercem, całą swoją duszą, całym swoim
umysłem i całą swoją mocą”.  Kochać
Boga prawdziwie to zaangażować w Jego
służbę wszystkie nasze zdolności i siły,
kochać Go całym naszym konkretnym
życiem, a nie rozdrabniać się na wiele
innych miłości, które kuszą do podziału
serca. Miłość, która nie jest pełna, która
się rozmienia na drobne i rozprasza, któ-
ra kocha tylko połową serca, nie jest
prawdziwą miłością. Rozważmy to dzi-
siaj i nie lękajmy się radykalizmu Boga,
bo któż jak nie On będzie nas wspierał w
doskonaleniu naszej miłości ku Niemu.
Gdy rzucimy się z całkowitą ufnością w
rozpostarte ramiona Boga Ojca odczuje-
my natychmiast, że „Jarzmo Jego jest
słodkie, a brzemię lekkie”.
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A.D

Dla uczniów  i nauczycieli naszego
województwa właśnie rozpoczęły się
dwutygodniowe ferie zimowe. Po
pięciu miesiącach nauki i wytężonej
pracy, cieszą wolne dni, podczas któ-
rych można odłożyć podręczniki
i zresetować umysł. Warto ten czas
dobrze spożytkować. Każdy pewnie
dostosuje formę wypoczynku do
swoich potrzeb, zainteresowań
i możliwości. Będą więc wyjazdy na
zimowiska, półkolonie w mieście
i inne atrakcje, którym będzie moż-
na się oddać bez stresujących myśli:
„czas kończyć, bo rano do szkoły”.
Wszystkim szczęściarzom cieszącym
się feriami życzę udanego wypoczyn-
ku. Dzieciakom - wspaniałych przy-
gód i dobrej zabawy, nauczycielom -
„świętego spokoju”, a jednym i dru-
gim tego, aby nie zapomnieli podzię-
kować za to wszystko dobremu
Bogu. A.D
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w naszej religii i nie tylko”. Oprócz tego
zostały wysunięte propozycje wspólnych
wyjazdów.  Ks. Leszek poruszył również
sprawy Apostolstwa Dobrej Śmierci.
Ustalono, że wszyscy członkowie będą
uroczyście obchodzić dzień patronalny w
czasie Mszy św. i nabożeństwa oraz
wspólnego świętowania podczas Agapy.
Na zakończenie spotkania ks. Leszek
przygotował krótki konkurs wiedzy reli-
gijnej.

01.02. – O godz. 18.00 została odpra-
wiona Msza św. w intencji wszystkich
rodzin ora młodzieży i bierzmowańców.
Podczas homilii rozważony był temat: „
Modlitw Pańska”.

Ks. Dawid zwrócił uwagę na słowa Św.
Siostry Faustyny: „Aby móc mówić do
Boga – Ojcze, trzeba być Jego dzieckiem
i mieć tego świadomość”. Czy my na-
prawdę mamy świadomość, że jesteśmy
dziećmi Boga?

Po Eucharystii rozpoczęło się spotka-
nie dla młodzieży przygotowującej się do
Sakramentu Bierzmowania. Na spotka-
niu w grupach poruszony był temat:
„Duch Św. wyprowadza z równowagi”.
Podczas tego spotkania ze smutkiem od-
kryłam, że młodzież, która już za 4 mie-
siące ma przyjąć Sakrament Bierzmowa-
nia – sakrament dojrzałości chrześcijań-
skiej nie ma zupełnie świadomości słów:
„Jestem dzieckiem Boga”. Czy przypad-
kiem to nie my rodzice jesteśmy odpo-
wiedzialni za ten stan świadomości na-
szych dzieci i młodzieży?

02.02. – O godz. 7.00 rozpoczął się
wyjazd naszych dzieci i młodzieży na
kulig, który odbył się przełęczą Kubalon-
ki. Oprócz kuligu nie brakowało atrakcji
podczas zjazdów na ślizgach i innych
sprzętach zimowych. Dziękujemy ks.
Dawidowi i Marcinowi za zorganizowa-
nie wyjazdu i dostarczenie wszystkim
uczestnikom wielu wrażeń i radości.

Również w tym dniu o godz. 11.00 od-
było się spotkanie Domowego Kościoła.
Tematem spotkania było: „Ojcostwo”.

Jakie ono jest dla mnie? Jakie wspomnie-
nia ojca mam z dzieciństwa? Jakim oj-
cem chciałbym być? Zawsze możesz coś
zmienić na lepsze, naprawić czy przeba-
czyć żale – zależy od Ciebie czy chcesz!

Bożena S.

ARCHIDIECEZJALNA
PIELGRZYMKA DO LOURDES

III Archidiecezjalna Pielgrzymka
Osób Chorych, Niepełnosprawnych,
ich Rodzin i wszystkich chętnych
diecezjan do Lourdes odbędzie się w
dniach 5–13 maja br. Przejazd nastą-
pi specjalnym pociągiem. W piel-
grzymce będzie mogło uczestniczyć
maksymalnie 350 osób. Będą im to-
warzyszyć lekarze, pielęgniarki, wo-
lontariusze i księża. Więcej szczegó-
łów na stronie: http://www.pltra-
vel.pl/pielgrzymki-cat/art-lourdes-
pielgrzymka,210.



O PRZEZWYCIÊ¯ANIU POKUS

Póki żyjemy na ziemi nie możemy unik-
nąć cierpienia i pokus, dlatego w Księ-
dze Hioba czytamy: „Bojowaniem jest
żywot ludzi na ziemi. Niech więc każdy
strzeże się pokus i czuwa w modlitwie,
aby nie wtargnął którędy wróg i nie usi-
dlił go, nie śpi on bowiem, ale krąży szu-
kając, kogo by pożreć. Nikt nie jest aż
tak doskonały i święty, aby nie doświad-
czał pokus, pozbyć się ich zupełnie nie
zdołamy.”

Pokusy bywają nawet pożyteczne, choć
są uciążliwe i męczące, bo przez nie czło-
wiek staje się pokorniejszy, czystszy i
mądrzejszy. Wszyscy święci przechodzili
przez rozliczne udręki, a jednak nie prze-
stawali się doskonalić. Ci zaś, którzy nie
zdołali oprzeć się pokusom, odpadli i zgi-
nęli. Nie ma zakonu tak świętego ani
miejsca tak ukrytego, gdzie nie wdarły-
by się pokusy i trudności.

Człowiek nie może być bezpieczny od
pokus dopóki żyje, ponieważ to w nas
samych tkwi ich źródło, jako że urodzi-
liśmy się z pożądania. Ledwo odrzuci-
my jedną pokusę i udrękę, a już nadcią-
ga druga i ciągle mamy powód do cier-
pienia, bo utraciliśmy zdolność prawdzi-
wego szczęścia. Niektórzy, uciekając od
pokus, wpadają w nie jeszcze głębiej.
Ucieczka nie prowadzi do zwycięstwa;
tylko cierpliwością i pokorą możemy
okazać się silniejsi od tych naszych wro-
gów.

Kto tylko zewnętrznie unika pokus, nie
wyrywając ich korzenia, niewiele osią-
gnie; tym rychlej wrócą i tym bardziej
dręczyć go będą. Stopniowo, cierpliwie
i wytrwale - lepiej nad nimi zapanujesz z
Bożą pomocą, niż gdybyś działał ostro i
surowo. Przyjmuj chętnie rady, jeśli od-
czuwasz pokusę, i nie odnoś się surowo
do kogoś innego, kto cierpi pokusy, ale
staraj się go podtrzymać na duchu, jak
chciałbyś, aby ciebie podtrzymano.

Przyczyną tych wszystkich złych pokus

jest chwiejność ducha i mała ufność do
Boga, bo jak okręt bez sternika fale ci-
skają to tu, to tam. Człowiek słaby i nie-
stały w swoich postanowieniach miota się
pośród pożądań. Ogień hartuje żelazo, a
pokusa człowieka sprawiedliwego. Czę-
sto nie wiemy, do czego jesteśmy zdolni,
dopiero pokusa ujawnia nam, kim jeste-
śmy. Czuwajmy więc zwłaszcza na po-
czątku, bo wtedy łatwiej pokonać wro-
ga, jeśli nie dopuści się go pod żadnym
pozorem do bram duszy, lecz odpędza go
się od progu, choćby już i kołatał do wrót.

Szukaj rady zawczasu, za późno będzie
na leki, kiedy zwlekając dłużej osłabniesz
w chorobie. Najpierw przychodzi do gło-
wy tylko zwykła myśl, od niej rozpala się
wyobraźnia, a potem już człowiek zaczy-
na lubować się obrazami, jeden niedo-
bry poryw i - przyzwolenie. Tak poma-
lutku wkracza w nas przebiegły wróg,
jeżeli nie wyparliśmy go na początku. A
jeśli kto zwleka i ociąga się w tej walce,
staje się coraz bardziej bezsilny, gdy wróg
rośnie w siłę.

Nie wpadajmy w rozpacz z powodu
pokus, ale tym gorliwiej błagajmy Boga,
aby w każdej udręce raczył nas wspie-
rać, bo według powiedzenia Pawła, Bóg
tyle dopuszcza, ile potrafimy wytrzymać.
Znośmy z pokorą wszelkie pokusy i udrę-
ki ufając Bogu, bo wybawi On i podnie-
sie pokornych.

Pokusy i cierpienia duchowe są próbą
człowieka, próbą jego doskonałości i za-
sługa przez to większa i cnota widocz-
niejsza. Cóż to wielkiego, że ktoś jest po-
bożny i żarliwy, gdy mu to nie sprawia
trudności, ale jeśli przetrzyma czas pró-
by, to dopiero nadzieja doskonałości.
Niektórym udaje się uniknąć wielkich
pokus, ale nie potrafią oprzeć się drob-
nym i codziennym, niech się przez to
uczą pokory i nie będą zbyt zadufani w
ważnych sprawach, gdy w drobnych oka-
zują się tak słabi.

Tomasz a Kempis
„O naśladowaniu Chrystusa”
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Migawki z ¿ycia naszej parafii

Po udanym poprzedniej niedzieli wy-
stępie kolędowym chóru „Dei Patris” u
Matki Bożej Piekarskiej na Górnym, nad-
szedł dla nas chórzystów czas uroczyste-
go zakończenia okresu Bożego Narodze-
nia w naszej parafii. Uroczystość tą prze-
żyliśmy w naszej świątyni 27 stycznia br.
na Mszy o godz. 12:30.  Przed Mszą za-
śpiewaliśmy kolędę komp. Haendla „Ra-
duj się świecie przyszedł Pan” oraz bar-
dzo lubianą kolędę „Bracia patrzcie
jeno”, a potem czas do śpiewania pięk-
nych polskich kolęd podczas Mszy św.
pozostawiliśmy w gestii naszych para-
fian.

Po zakończonej Mszy ks. Proboszcz
zachęcał miłośników kolęd aby pozosta-
li w świątyni  i włączyli się do wspólne-
go Kolędowania z chórem, my w tym
czasie przemieściliśmy się z tyłu kościo-
ła przed główny ołtarz, aby mieć dobry
kontakt ze słuchającymi. No i popłynęły
piękne polskie kolędy. Po kilku wystę-
pach w okresie kolędowania byliśmy roz-
śpiewani a jeszcze zachęcała nas do tego
pięknego śpiewu spora ilość wiernych na-
szej parafii zgromadzonych w świątyni.
Pani Dyrygent włączyła do śpiewania z
chórem wszystkich obecnych w koście-
le. Uruchomiła wszystkie swoje umiejęt-
ności, cały swój talent i okazało się, że z
każdą kolejną śpiewaną z wiernymi ko-
lędą jest coraz lepiej, że mamy dobry
kontakt, że wszystkich to raduje. I po-
myślałem sobie, że ci wierni którzy za-
ryzykowali to śpiewanie z chórem, nie
pożałowali tej decyzji. Widać to było na
twarzach wielu uczestniczących. Po za-
kończonym kolędowaniu obecni nagro-
dzili oklaskami tak chór jaki i naszą panią
Dyrygent, a pani Dyrygent odwdzięczy-
ła się zaprosinami do śpiewania w na-
szym chórze.

Włączając komputer do napisania tej
tygodniowej „migawki” otworzyłem wia-

domość która nadeszła z Górnego. Ks.
Proboszcz od Matki Bożej Piekarskiej
poinformował mnie, że przesłane od nas
zaproszenie do chóru wisi już w gablot-
ce, a w niedzielę na każdej Mszy było i
będzie odczytywane. Nie ukrywam, ucie-
szyło mnie to.

Zapraszamy zatem do nas każdego lu-
biącego śpiewać w każdy poniedziałek
w godz. 17:00 – 19:00 i zapewniamy, że
nasza pani Dyrygent spowoduje, że po-
lubisz śpiew chóralny.

28.01. – O godz. 18.45 odbyło się spo-
tkanie Diakonii Słowa. Wraz z ks. Pro-
boszczem ustalaliśmy tematy artykułów
na najbliższy okres. Zachęcamy wszyst-
kich do włączenia się w redagowanie
gazetki parafialnej, bądź proponowanie
tematów, które chcielibyście, aby były
one poruszone na łamach naszej gazetki
„Być bliżej’. Słowem możesz nie tylko
ubogacić innych, ale i samego siebie.

29.01. – O godz. 18.45 rozpoczęła się
modlitwa uwielbienia. Temat modlitwy:
„Jak Bóg wszechmogący, to znaczy, że
Jest wszechmogący”. Ks. Dawid podkre-
ślił, że modlitwa może być owocna tylko
wtedy, kiedy będziemy na niej posłuszni
Bogu i Kościołowi. Musimy uczyć się
wyrzeczeń i posłuszeństwa przyjmując
wszechmoc Boga. Przed Najświętszym
Sakramentem rozważaliśmy Psalm 68
„Wejście Pana”.

31.01. – O godz. 18.45 odbyło się spo-
tkanie Żywego Różańca.

Podczas spotkania poruszone były spra-
wy bieżące. Następnie ks. Leszek wy-
sunął propozycje tematów na najbliższe
spotkania.

Luty: „Modlitwa – czym jest? Jakie ma
znaczenie w życiu człowieka? Modlitwa
w innych religiach np. monoteistycz-
nych”. Marzec: „Triduum Paschalne –
jak ważne w życiu każdego chrześcija-
nina”. Kwiecień: „Różaniec Św. – jego
znaczenie”. Maj: „Maryja – czy tylko
ważna dla nas? Jej obecność i znaczenie

Waldemar M.


