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

7 kwietnia 2019

25.03. - Podczas Mszy św. o godz. 18.00
grupa naszych Parafian podjęła Duchową
Adopcję Dziecka Poczętego.

26.03. - O godz. 18.45 rozpoczęła się
modlitwa uwielbienia. Temat modlitwy:
„Z Dawidem śpiewajmy Panu”. Ks Da-
wid w krótkim wprowadzeniu przypo-
mniał historię króla Dawida i zachęcił,
aby czasami posłuchać odpowiedniej
muzyki, która pomaga wejść w modlitwę.
Zwróci uwagę, że uwielbiać Boga moż-
na również poprzez śpiew i muzykę, co
uczyniliśmy.

Pod rozwagę otrzymaliśmy fragmenty
z Księgi Samuela 1 Sm 16,23; 1 Sm 18,10
oraz Psalm Ps 144,9-11.

27.03. - O godz. 18.45 w salce nr. 2
odbyło się spotkanie KIK-u. Tematem
spotkania było: „Apostolstwo świeckich
w Kościele Chrystusowym” oraz „Po-
czątki wiary w Boga i jej wpływy na wia-
rę chrześcijańską”.

28.03. - O godz. 18.45 w salce nr 1 od-
było się spotka nie Żywego Różańca. Ks.
Leszek w wprowadzeniu zwrócił uwagę
na upływający czas, a tym samym nasze
przemijanie.

Przypomniał, że Wielki Post jest wła-
śnie takim czasem, który w szczególny
sposób nam o tym przypomina. Ks Le-
szek zwrócił również uwagę, że w ciągu
roku liturgicznego są dwa okresy przy-
gotowujące nas do przeżywania Bożego
Narodzenia oraz Niedzieli Zmartwych-

Migawki z ¿ycia naszej parafii

wstania Pańskiego - to czas Adwentu i
czas Wielkiego Postu. Okresy te dzielą
się na czas pośredniego i bezpośrednie-
go przygotowania.

W Wielkim Poście - to Triduum Pas-
chalne rozpoczyna bezpośredni czas
przygotowania do Uroczystości Zmar-
twychwstania Pańskiego.

Jesteśmy na półmetku Wielkiego Postu.
Jak wykorzystałem/am ten czas? Czy je-
stem przygotowany/a na wejście w Mi-
sterium Męki, Śmierci i Zmartwychwsta-
nia Pana Jezusa?

Drodzy Parafianie!

Zwracamy się
z apelem
i prośbą
o pomoc
w zbiórce
funduszy na
terapię naszego

małego parafianina Maksyma
Walkowiaka. Datki można wrzu-
cać do końca Wielkiego Postu do
specjalnej skarbonki, która znajdu-
je się przy tablicy z ogłoszeniami
lub przelać na konto:
Konto Santander Bank:
91 1910 1048 2517 2017 5883 0001
Za każdy dar serca w imieniu rodzi-
ców Maksyma składamy serdeczne
„Bóg zapłać”.

Bożena S.

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

gosławieństwo Boże w ich służbie dla naszej wspólnoty. Komunię św. będziemy
rozdzielać pod dwiema postaciami: Ciała i Krwi Pańskiej.

  6.Zapraszamy wszystkich chętnych na katechezę dla dorosłych w poniedziałek (8.04) po
Mszy św. wieczornej. Katecheza zatytułowana „Nie odrzucać lekkomyślnie Jezusa”.

  7.Prawnik dyżuruje we wtorek od godz. 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
  8.W środę (10.04), po Mszy św. wieczornej zapraszamy na nabożeństwo do Matki Bożej

Uzdrowienia Chorych z błogosławieństwem lourdzkim. W czasie nabożeństwa roz-
ważymy konferencję nt. W Maryi Duch św. objawia Syna Ojca, który staje się Synem
Dziewicy. Czuwanie modlitewne zakończymy Apelem Jasnogórskim. Przy wejściu do
kościoła prosimy składać do skarbony podziękowania i prośby, które będą odczytane
w czasie nabożeństwa. Na nabożeństwo prosimy przynieść świece z okapnikiem.

  9.W czwartek (11.04), o godz. 18.45 odbędzie się spotkanie Diakonii Liturgicznej.
10.Za tydzień obchodzimy Niedzielę Palmową. W czasie Eucharystii poświęcimy palmy.

Uroczyste poświęcenie palm i procesja będzie miało miejsce przed Mszą św. o godz.
11.00 na placu przed kościołem. Młodzież o godz. 14.00 gromadzi się w katedrze kato-
wickiej w związku z ustanowieniem tej niedzieli przez Ojca Świętego Jana Pawła II Świa-
towym Dniem Młodzieży. W tym dniu ministranci będą zbierać przed kościołem
ofiary materialne na kwiaty do Bożego Grobu.
Od soboty (13.04) przechodzimy do kościoła górnego.
W Niedzielę Palmową, wzorem ubiegłych lat, będziemy gościć wolontariuszy Hospicjum
Cordis z Katowic - między innymi naszych parafian, którzy będą prosić przed wejściem
do kościoła o dar materialny na prowadzenie tego dzieła, odwdzięczając się symboliczny-
mi pisankami wykonanymi przez pacjentów i wolontariuszy tego hospicjum. Zachęcamy
serdecznie do wsparcia tego dzieła!

11. Zwracamy się z apelem i prośbą o pomoc w zbiórce funduszy na terapię naszego
małego parafianina Maksyma Walkowiaka. Datki można wrzucać do końca Wiekiego
Postu do specjalnej skarbonki, która znajduje się przy tablicy z ogłoszeniami lub przelać
na podane konto (gazetka parafialna). Za każdy dar serca w imieniu rodziców Maksyma
składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

12.W kwietniu są jeszcze wolne intencje mszalne.
13.Przy wyjściu z kościoła można odebrać deklarację na potrzeby naszego ko-

ścioła-na prace remontowe - kolejny witraż i Drogę Krzyżową. Będzie je moż-
na złożyć w przyszłą niedzielę - 14 kwietnia.

14.Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Szczególne podzięk.
dla Diakonii Porządkowej oraz wszystkich osób, które sprzątały kościół. W przyszłą so-
botę o godz. 7.30 zapraszamy wszystkich chętnych do sprzątania naszego kościoła. Bóg
zapłać za wszystkie ofiary materialne składane na ogrzewanie naszego kościoła.



OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE   (7 kwietnia 2019)
  1.Zachęcamy wszystkich do udziału w tradycyjnych nabożeństwach wielkopostnych.

W piątki o godz. 17.15 odprawiamy Drogę Krzyżową, polecając Bogu dusze naszych
zmarłych. Wypominki za zmarłych przynosimy do zakrystii 20 minut przed nabożeń-
stwem. W niedziele o godz. 16.15 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

  2.W dzisiejszą niedzielę (7.04), po każdej Mszy św., w salce nr 1 można nabyć
świece „Paschaliki Wielkanocne-Caritas” - dzieło pomocy biednym dzieciom
oraz kartki świąteczne i palmy.

  3.W czasie Wielkiego Postu w kościele są przygotowane kosze, do których można skła-
dać żywność o dłuższym terminie ważności. Żywność przekażemy biednym.

  4.W okresie Wielkiego Postu została uruchomiona Poradnia Duchowa. Chcemy umoż-
liwić rozmowę z kapłanem na temat modlitwy, rozwoju życia wewnętrznego, problemów
w relacji z Bogiem itp. Ksiądz będzie do dyspozycji w każdą sobotę Wielkiego Postu od
godz. 19.00 do 20.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.

  5.W poniedziałek o godz. 18.00 zapraszamy na Eucharystię wszystkich człon-
ków diakonii i grup parafialnych. Mszę św. odprawimy za nich, prosząc o bło-

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (08-14 KWIECIEŃ 2019)

PONIEDZIAŁEK (08.04.2019 r.) - Dzień powszedni

  7.00 1/za + męża Henryka w 8 r. śm., jego ++ rodziców i + brata, prosząc o radość wieczną
2/za + Jana Sorka (od szwagra Janusza z rodziną)

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

2/  za ++ rodziców Katarzynę i Bolesława Zub oraz ++ z rodziny
18.45 - KATECHEZA DOROSŁYCH

WTOREK (09.04.2019 r.) - Dzień powszedni

  7.00 1/za + męża, ojca i dziadka Zygmunta Szewczyka w 3 r. śm., ++ rodziców: Franciszkę
i Wojciecha, ++ teściów: Helenę i Józefa, ich ++ synów: Stefana i Mieczysława,
++ dziadków i babcie z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

2/w int.matki Klary z ok.95r.ur., dzięk. za zdrowie i prosząc o dalszą opiekę i błog. B.
  7.30 - Różaniec   
18.00 1/za + Jadwigę Jaworską w 1 r. śm.

2/w int.Stanisławy i Krystiana Matuszczyków z w 50 r. śl., dzięku.B. za wiele otrzy-
manych łask i wsp.przeżyte l., prosząc o B.błog. i zdrowie na dalsze l. i syna z rodz.

18.45 - Modlitwa uwielbienia

ŚRODA (10.04.2019 r.) - Dzień powszedni

  7.00 1/ za + Krystynę Bazan z ok. urodzin i jej + męża Władysława
2/w intencji Alicji w 50r.ur. z podzięk.za otrzymane ł.z prośbą o B.opiekę, bł. i zdrowie

  7.30 - Różaniec
 18.00 1/za + ojca  Alfreda Wyrwas w 23 r. śm.

2/za ++ Łucjana i Edwarda,++ rodz.: Marię i Władysława i++ Stanisławę i Franciszka
18.45 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych z błog. lourdzkim

CZWARTEK (11.04.2019 r.) - Dzień powszedni

 7.00 1/ intencja wolna
           2/ intencja wolna
 7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu       
18.00 1/za + Zofię Podsiad w 5 r. śm. + Zdzisława Jarzynkę oraz ++ z rodziny Gąsiorów

2/do Miłosierdzia Bożego za najbliższych ++ z rodzin: Kristofów, Trybusiów,
Waleczków, Barskich, Schierów,

3/za + mamę Teresę Sytyk w miesiąc po śm., o radość życia wiecznego

PIĄTEK (12.04.2019 r.) - Dzień powszedni

  7.00 1/intencja wolna
2/intencja wolna

  7.30 - Różaniec     

17.15 - Droga Krzyżowa    
18.00 1/w intencji taty Władysława Gwizdoń z ok. urodzin, z podzięk. za dar zdrowia,

z prośbą o błog. Boże i z ok. urodzin  śp. mamy Anieli, z prośbą o radość wieczną
2/za ++ teściów: Rozalię i Godfryda Benek, ++ synów: Grzegorza i Joachi-

ma, + szwagierkę Teresę, ++ Helenę, Hugona i Waldemara Ciepły
3/za + Franciszka Bryś w 7 r. śm. ++ rodziców z obydwu stron i ++ rodzeństwo

SOBOTA (13.04.2019 r.) - Dzień powszedni

  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/za + brata Stanisława Krzakiewicza w 14 r. śm., jego + żonę Marię i + syna

Adama,wszystkich ++ z rodzin: Krzakiewiczów, Abratańskich i Pawełków
2/za ++ rodziców: Zofię i Józefa Wilków, męża Józefa Dudę i ++ dziadków:

Wilków i Froniów
3/ w int.siostry Marianny z ok.ur., z prośbą o B. błog., zdrowie, dary D. Św.opiekę MB

17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu  
18.00 1/za + Tadeusza Szlechtę w 7 r. śm., + Wacława Szlechtę w 2 r. śm.

oraz + Zofię Szlechta w 2 r. śm. (od przyjaciół i rodziny)
2/za + żonę Józefę Stojek w 13 r. śm.

NIEDZIELA (14.04.2019 r.) - NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

  7.30 - w intencji Emilii Kaczmarek w 14 r. ur.
  9.30 - za ++ Mariana i Zofię Błachut, o radość życia wiecznego
11.00 - za++Stanisława Malinowskiego, Mariana Nawrot i Irenę Nawrot, o spokój  duszy
12.30 - w int.Huberta Wiench w 1 r. chrztu św. z podzięk.za dotychczasowe łaski, z prośbą

o Boże błog., opiekę MB i Anioła Stróża, dary Ducha Św. i zdrowie dla całej rodziny
16.15 - Gorzkie Żale z kazaniem  pasyjnym
17.00 - za + siostrę Władysławę w 1 r. śm.,++ z pokrewieństwa, o radość życia wiecznego
20.00 - za + brata i wujka Antoniego Lorenca w 2 r. śm. (od siostry, siostrzenicy i rodziny)
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Fragmenty kazañ s³ugi Bo¿ego ks. Jana Machy

Ile cu-
dów miło-
s ie r dz i a
wyświad-
czył ci już
Z b a w i -
ciel. Pła-
cząc, pro-
sząc, na-
pomi na -
jąc stał
On przed

Tobą. Jego krew, Jego prośba na Krzy-
żu: „Ojcze odpuść im”, odnosiło się i do
ciebie. Jak długo, jak długo jeszcze bę-
dzie On zapłakany stał przed Tobą? Po-
wiedzmy do Niego: Panie, nie chcę wię-
cej być powodem Twoich łez. Chcę już
grzechy moje opłakać jak Syn Marno-
trawny.  (Kazanie z 7 VIII 1938)

W sprawach zasadniczych – woła św.
Augustyn – musi być jedność. „In neces-
sariis unitas”. W rzeczach zasadniczych
jedność. Ten sam św. doktor powiada: w
innych rzeczach może być wolność. Każ-
dy może mieć zdania jakie chce. Może
sobie uznawać lub nie według własnego
zdania, ale w sprawach zasadniczych
musi być jedność. Jakie to są te sprawy
zasadnicze? – To sprawy Boże, to owe
prawidła moralności chrześcijańskiej,
oparte na woli Bożej. To święte zasady
katechizmu, które sam Bóg pragnął uchy-
lić od sporów, podnosząc je do godności
dogmatów wiary. (Kazanie z 28 VIII 1938)

Wprawdzie zamiary Boże są dla nas czę-
sto niezrozumiałe, według słów Dawida:
„Sądy Twoje przepaść wielka”, lecz po-
chodzi to stąd, że my patrzymy tylko na
chwilę obecną i chcemy by ona była dla
nas korzystną. Bóg zaś obejmuje swoją
opatrznością całe nasze życie i wieczność
naszą, by nam ułatwić osiągnięcie ostatecz-
nego celu.     (Kazanie z 9 VII 1939)

Rozumni rodzice muszą odmawiać
dzieciom wielu rzeczy, których te w dzie-
cinnej swej nierozwadze natrętnie się
domagają i żądają. Tak też Bóg odma-
wia nam wielu żądz serca, bo szkodzić
nam nie chce.   (Kazanie z 9 VII 1939)

Są ludzie nieraz w gruncie religijni, któ-
rzy tak się dają pochłonąć codziennym
zatrudnieniom, że nie znajdują chwili
wolnej na krótką modlitwę, na wysłucha-
nie mszy św. lub oczyszczenie duszy
przez Sakrament Pokuty. Zapewne nie
godzi się zaniedbywać obowiązków sta-
nu, ale też nie godzi się zaniedbywać roz-
kazu Zbawiciela: „Szukajcie najprzód
Królestwa Bożego i sprawiedliwości
jego”.   (Kazanie z 16 VII 1939)

Jeżeli pragniecie mieć w życiu łaskę
Bożą i pokój wewnętrzny, jeżeli chcecie
umierać z nadzieją i znaleźć Boga w
wieczności: „Strzeżcie się pilnie fałszy-
wych proroków, którzy do was przy-
chodzą w odzieniu owczym, a wewnątrz
są wilcy drapieżni”. Nie wierzcie nigdy
nowinkarzom, którzy pod pozorem po-
stępu i oświaty podkopują w sercach
waszych święte fundamenta wiary św.
Trzymajcie się w całym życiu nieza-
chwianie wiary św., a przede wszystkim
wypełniajcie w całym życiu i wypełniaj-
cie, co wiara św. nakazuje, nie porzucaj-
cie pacierza, nie strońcie od Kościoła, nie
uciekajcie od konfesjonału i Stołu Pań-
skiego.   (Kazanie z 16 VII 1939)

Tak to bywa na świecie; ludzie tysiącz-
ne dobrodziejstwa od Boga odbierają, bo
jego darami żyją, od Niego mają duszę i
ciało, zdrowie, majątki, godności i
wszystko, a jakże mało takich, którzy by
szczerze przyszli podziękować za to Panu
Bogu i starali się za odebrane dobrodziej-
stwa odwdzięczyć.     (Kazanie z 26 VIII 1939)
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Informacje dla bierzmowanych:

- Obowiązkowe spotkanie rodzi-
ców kandydatów do bierzmowania
odbędzie się12 Kwietnia (Sobota) o
18.45 w kościele.

- Pierwsza próba przed bierzmo-
waniem odbędzie się 18 Maja (Sobo-
ta) o 19.00 w kościele.

- Druga próba przed bierzmowa-
niem, z obowiązkową obecnością
świadków, odbędzie się 29 Maja
(Środa) o 19.00 w kościele.

- Nabożeństwo połączone z ra-
chunkiem sumienia i spowiedź dla
kandydatów do bierzmowania odbę-
dzie się 31 Maja o 19.00 w kościele.

- Bierzmowanie w naszej parafii
odbędzie się 3 Czerwca o godz 18.00.
Wszystkie informacje znajdują się na
plakatach przy wejściu do kościoła.

-Kandydatów do bierzmowania i
chętną młodzież zapraszamy na spotka-
nie młodych w Lednicy, które odbę-
dzie się z 1 na  2 czerwca.

Tegoroczne hasło Lednickie to:
"Wiesz, że cię kocham". Jest to wspa-
niałe spotkanie młodego Kościoła. Kto
nie był, koniecznie musi być w tym
roku.

Można już dokonywać zapisów.
Szczegóły u księdza Dawida. Koszt to
około 110 zł.

We wtorek – 16 kwietnia w naszej
parafii będziemy gościli p. Patrycję
Hurlak, aktorkę znaną m.in. z seria-
lu „Klan”, „Blondynka” czy progra-
mu w TVP2 „Ukryte skarby”. Pani
Patrycja ponad 20 lat związana była z
czarną magią. Historię swojego na-
wrócenia opisała w książce „Nawró-
cona wiedźma”. Pani Patrycja świa-
dectwo swojego nawrócenia da o
godz. 18.45 (po Mszy świętej wie
czornej). Książki będzie można kupić
po spotkaniu, jak również chwilę po-
rozmawiać z p. Patrycją.

Dzień Otwarty w Wyższym Ślą-
skim Seminarium Duchownym od-
będzie się w sobotę 13 kwietnia br. od
godz. 9.30. Zapraszamy młodzież
męską po drugiej klasie gimnazjum oraz
starszą. Prosimy o przekazanie informa-
cji wspólnotom ministranckim, oazo-
wym, grupom młodzieżowym oraz
duszpasterstwu akademickiemu. Zapi-
sy trwają pod adresem: jeremiasz.kato-
wice@gmail.com lub pod numerem tel.
519 546 150 (WŚSD).

Wielkopostny dzień skupienia dla
członków Towarzystwa Przyjaciół Se-
minarium odbędzie się w sobotę 6 kwiet-
nia br. w parafiach: Jastrzębie – św. Kata-
rzyny, Katowice – św. Apostołów Piotra i
Pawła,  Ruda Śl. – św. Józefa, Tychy – św.
Krzysztofa. Początek o godz. 10. Prosimy
o zgłaszanie chęci uczestniczenia w dniu
skupienia pod numerem telefonu: 519 546
150 (WŚSD).

Msza św. w intencji sportowców, tre-
nerów, działaczy sportowych i kibiców
z terenu archidiecezji katowickiej będzie
odprawiona w sobotę 27 kwietnia br. w
kościele św. Piusa X w Rudzie Śląskiej
przy ul. Szyb Powietrzny 8 o godz. 8. Po
Mszy św. odbędzie się spotkanie przy sto-
le w salce kościoła dolnego.
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Stanowisko Konferencji
Episkopatu Polski w sprawie
œwiêtowania niedzieli
Konferencja Episkopatu Polski z nie-

pokojem odnotowuje pojawiające się sy-
gnały, także ze strony rządzących, mó-
wiące o możliwości nie tylko zatrzyma-
nia rozpoczętego w marcu ubiegłego
roku procesu przywracania w naszej Oj-
czyźnie wszystkich niedziel wolnych od
niekoniecznej pracy, ale wręcz uczynie-
nia w tej kwestii kroku wstecz. Konfe-
rencja Episkopatu Polski zwraca uwagę,
że mija dopiero rok od wejścia w życie
ustawy „o ograniczeniu handlu w nie-
dziele…”, która tysiącom pracujących i
ich rodzinom przywróciła niedzielę jako
wolny dzień, dzień odpoczynku i umac-
niania więzi rodzinnych oraz społecz-
nych relacji.

Przypominamy, że ustawa została
uchwalona z inicjatywy wolnych obywa-
teli, jako odpowiedź na długo wyrażane
postulaty NSZZ Solidarność i znacznej
części społeczeństwa.

1. Dlatego – jak wykazują opinie zbie-
rane przez Instytut Statystyki Kościoła
Katolickiego – obowiązująca od 1 mar-
ca ubiegłego roku regulacja prawna spo-
tyka się z poparciem wspólnoty Kościo-
ła katolickiego i innych Kościołów chrze-
ścijańskich w Polsce.

Dla wierzących chrześcijan niedziela
jest pierwszym dniem tygodnia, pamiątką
Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa
oraz uobecnieniem Pięćdziesiątnicy –
Zesłania Ducha Świętego, dniem szcze-
gólnym, prawdziwym świętem przeży-
wanym zarówno we wspólnocie wiary,
jak i w rodzinach, w przestrzeni kultury i
natury.

Wzywamy i zachęcamy wszystkie pa-
rafie, ruchy i stowarzyszenia do aktyw-
ności na polu tworzenia oferty i przykła-
du  przeżywania czasu niedzieli dla

wspólnotowego i osobistego duchowego
rozwoju.

Przed laty – jako społeczeństwo i wspól-
nota eklezjalna – dużym społecznym wy-
siłkiem i solidarnością odzyskaliśmy jako
dzień wolny od pracy uroczystość Obja-
wienia Pańskiego. A dzień 6 stycznia stał
się świętem całego społeczeństwa, zjed-
noczonego w przeżywaniu Orszaku
Trzech Króli. W tym samym duchu, w
duchu respektowania trzeciego przyka-
zania Dekalogu: „Pamiętaj, abyś dzień
święty święcił” powinniśmy przeżywać
niedziele z pożytkiem dla siebie i bliź-
nich.

Konferencja Episkopatu Polski apeluje
o powszechne poszanowanie w naszym
kraju niedzieli jako istotnego dobra kul-
turowego i wyróżnika europejskiej cywi-
lizacji. Pokój niedzieli wolnej od pracy i
wolnej od zajęć szkolnych to szansa na
wzmacnianie wspólnoty rodzinnej, lokal-
nej i narodowej tożsamości.

2. Celem ograniczenia handlu w nie-
dzielę było nie tylko umożliwienie tysiąc-
om osób zatrudnionych w sferze handlu
i usług należnego im odpoczynku i prze-
żywania tego czasu w gronie rodziny, ale
także dowartościowanie w świadomości
obywateli znaczenia tego dnia jako świę-
ta.

W wielu krajach Unii Europejskiej, któ-
re wciąż są normatywnym punktem od-
niesienia w przestrzeni mentalnej nasze-
go społeczeństwa, „niedziela jest dniem
wolnym” i taką się stała w naszym kraju,
który – jak słyszymy – jest sercem Euro-
py. Całe społeczeństwo, a zwłaszcza mło-
de pokolenie, otrzymało szansę, aby na
nowo odkryć wartość niedzieli jako „dnia
człowieka” (dies homini), dnia wolnego.

Jako Kościół katolicki wraz innymi
Kościołami chrześcijańskimi, gromadzą-
cymi wyznawców Chrystusa, jesteśmy
zobowiązani do obrony i wzmacniania
niedzieli jako „dnia Pańskiego” (dies

Domini) oraz chrześcijańskiego święto-
wania jako szansy budowania wspólno-
ty eklezjalnej i społecznej. Jej prawdzi-
wy sens nie może być przysłonięty me-
dialnym lobbingiem organizacji grupu-
jących sieci handlowe, mające często, jak
to określił papież Franciszek w encykli-
ce Laudato si, „obsesję na tle maksyma-
lizacji zysków”.

To pod presją reklamy, narzucanego
materializmu praktycznego i konsump-
cjonizmu czyni się z wolnego człowieka
niewolnika konsumpcji. Przypominamy
więc za papieżem Benedyktem XVI
wszystkim konsumentom o tym, że „kup-
no jest zawsze aktem moralnym, nie tyl-
ko ekonomicznym”. Dlatego istnieje ści-
sła odpowiedzialność społeczna konsu-
menta, która idzie w parze z odpowie-
dzialnością społeczną świata biznesu.
„Konsumentów trzeba stale wychowy-
wać do roli, którą codziennie odgrywają,
powinni robić to z poszanowaniem za-
sad moralnych, co nie umniejsza racjo-
nalności ekonomicznej aktu kupna” (Ca-
ritas in veritate, 66).

3. Jako Konferencja Episkopatu Polski
nie możemy nie reagować na nieustan-
nie ponawiane próby podważenia i uni-
cestwienia – przede wszystkim argumen-
tami ekonomicznymi – istniejącej od roku
możliwości, by niedziela w Polsce trak-
towana była i przeżywana jako dzień
wolny. To o taki kształt niedzieli upomi-
nali się strajkujący w roku 1980, żądając
wolnej niedzieli jako dnia wolnego od
pracy, dnia dla rodziny i czasu na budo-
wanie relacji.

Wolna od pracy niedziela nie może być
jedynie przywilejem bogatych. Jest pra-
wem w nowoczesnych demokracjach,
szanujących godność i prawo do wypo-
czynku każdego człowieka. Należy do
systemu chrześcijańskich wartości, któ-
rych – jak słyszymy – rządzący zamie-
rzają bronić w parlamencie europejskim.

Niedziela jest i może być nadal spo-
iwem budowania nie tylko trwałej wspól-
noty religijnej, ale również silnej wspól-
noty rodzinnej, lokalnej i narodowej.

Papież Jan Paweł II w Liście Apostol-
skim „Dies Domini” napisał: „także w
obecnej sytuacji historycznej mamy obo-
wiązek tak działać, aby wszyscy mogli
zaznać wolności, odpoczynku i odpręże-
nia, które są człowiekowi niezbędne ze
względu na jego ludzką godność oraz
związane z nią potrzeby religijne, rodzin-
ne, kulturowe i społeczne, trudne do za-
spokojenia, jeśli nie jest zagwarantowa-
ny przynajmniej jeden dzień w tygodniu
dający wszystkim możliwość wspólnego
odpoczynku i świętowania” (nr 66).

Podpisali: Biskupi zgromadzeni
na 382. Zebraniu Plenarnym
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