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Moja Msza Święta
PRZEDSIONEK DUCHOWY
Msza Święta. Wydaje się, że każdy jej

fragment jest nam doskonale znany.
Przecież możemy w setkach liczyć ilość
Eucharystii, w których braliśmy
udział. Może jednak z czasem zaczy-
namy do Niej podchodzić zbyt rutyno-
wo, automatycznie. Warto zatem po-
kusić się o przypomnienie, co daje nam
każdy fragment tego wyjątkowego
spotkania z Bogiem.

Zacznijmy od początku. „ W imię Ojca
i Syna….”? Nie, to będzie za chwilę. Na
razie wchodzimy do kościoła. Dobrze,
jeśli zrobimy to przynajmniej kilka mi-
nut przed rozpoczęciem przez kapłana
Mszy Świętej. Smutny jest widok ludzi,
którzy wchodzą długo po rozpoczęciu
Eucharystii. Oczywiście każdemu może
się zdarzyć niezawinione spóźnienie, ale
całkiem czym innym jest założenie, że
nie ma problemu, bo „spóźniłem się tyl-
ko trzy minuty”. Problem wcale nie po-
lega na tym, czy spóźniłeś się pięć minut
czy piętnaście, ale na tym, że w ogóle się
spóźniłeś. I na tym, na co się spóźniłeś….

Uczestniczymy we Mszy Świętej na
wyraźne zaproszenie samego Boga i aby
się do tego dobrze przygotować, warto
dać sobie trochę czasu. Przyjdźmy do
kościoła trochę wcześniej, tak by Msza
Święta nie była „przerywnikiem” pomię-
dzy jedną a drugą niedzielną czynnością.
Niektórzy nazywają ten moment „przed-
sionkiem duchowym” i jest to bardzo
trafne określenie. To czas na wyciszenie
nagromadzonych emocji, na zastanowie-

nie się nad celem, dla którego tu przy-
chodzimy. Dla wielu z nas to także chwila
na zastanowienie się nad tym, co zrobić,
by uczestnictwo w Eucharystii było god-
ne, na duchowe uporządkowanie swoich
relacji nie tylko z Bogiem, ale także z
drugim człowiekiem.

Warto wyjść z domu dziesięć minut
wcześniej, by mieć czas i okazję do ta-
kiego przygotowania naszej duszy do
spotkania z Bogiem.

Migawki z ¿ycia naszej parafii

07.05. - O godz.18.45 rozpoczęła się mo-
dlitwa uwielbienia. Ks. Dawid pod rozwagę
przygotował fragment z Pisma Św. „Dobry
Pasterz” J 10, 1-16. Również o godz.18.45
rozpoczęło się spotkanie Parafialnej Rady
Ekonomicznej z ks. Proboszczem. Bliższe
informacje w protokole ze spotkania.

09.05 - O godz.18.45 w sali Św. Jana Pawła
II odbyło się spotkanie Parafialnej Rady Dusz-
pasterskiej. Sprawozdanie z rady w zamiesz-
czonym protokole.

10.05. - O godz.19.00 w sali Św. Jana Paw-
ła II wraz z ks. Markiem Duszpasterstwo
Małżeństw uczestniczyło w kolejnym spotka-
niu kursu Alpha. Poruszono temat: Wpływ
rodziny - przeszłość i teraźniejszość”

11.05. - Po sprzątaniu kościoła odbyło się
poświąteczne spotkanie przy stole Diakonii
Porządkowej. Zostały poruszone bieżące
sprawy i propozycje wspólnego wyjazdu.

12.05. - O godz.11.00 dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej „Omega” przystąpiły do Pierwszej
Komunii Świętej. Pamiętajmy w modlitwie.

Bożena S.

AP

SOBOTA (25.05.2019 r.) - Dzień Modlitw za Rodziny
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/w intencji ofiarodawców i budowniczych naszego kośc. i w int. ks. P.Furczyka

2/za ++ rodziców: Helenę i Franciszka Stasiaków
  8.30 - Różaniec misyjny
  9.00 - Msza święta z nauką misyjną - za ++ rodziców: Rozalię i Bernarda, ++ rodzeń-

stwo: Romana, Emilię i Alojzego oraz dusze w czyśćcu cierpiące
17.30 - Nabożeństwo majowe
18.00 - Msza święta dla rodzin z błogosł.  Najświętszym Sakramentem
18.00 1/za++Antoninę i Teodora Grosów,++Alfreda Wyrwasa i Hildegardę Gros,+Ja-

dwigę Hartmann, ++Marię Suchanek i Jerzego Huncholca,++Agnieszkę
i Pawła Skrzypców,++Jana i Wandę Grzybowskich

2/w intencji mamy śp Anieli Gwizdoń z podzięk. za jej macierzyństwo, z prośbą
o radość wieczną

3/za + Janusza Hilbig w 1 r. śm. (od żony i córki)
4/za ++ rodziców: Juliana i Janinę Tucharzów, Kazimierza i Małgorzatę Staniewskich

20.00 - Apel Jasnogórski i modlitwa komplety

NIEDZIELA (26.05.2019 r.) - 6 NIEDZIELA WIELKANOCNA.
Uroczyste zakończenie Misji świętych

  5.30 - Pożegnanie mężczyzn wyruszających do Piekar Śl.
  7.30 - za + Zofię Błachut (od Józefy i Tadeusza Błachut z Bystrej Podhalańskiej)
  9.30 - w intencji Marcina Serwotki z ok. 34 r. ur., dziękując za dotychczasowe

łaski, z prośbą o dalsze oraz o błog. Boże i opiekę MB dla całej rodziny
11.00 - Msza święta dla rodziców z małymi dziećmi z błogosławieństwem

- w intencji Gustawa Banasia z ok. 85 r. ur., dziękując za dotychczasowe łaski,
z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie (Te Deum)

12.30 - w intencji Zosi Kopyciak z ok. 1 r. chrztu św. z prośbą o błog. Boże dla niej
oraz siostry Lenki, rodziców i rodziców chrzestnych

16.00 - Nabożeństwo majowe i uroczyste zakończenie misji przy Krzyżu Misyjnym
17.00 - za ++ rodziców: Wandę i Bolesława Janików o radość życia wiecznego
20.00 - za + Stefana Orlikowskiego o radość nieba

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

Indywidualna modlitwa przed rozpo-
częciem Misji św.:
„Wierzę, że w życiu najważniejsze
są nie moje problemy, ale sam Bóg,
wierzę, że najważniejsze jest nie
moje słowo, ale Jego Słowo, nie
moja wola, ale Jego. Wierzę, że
Jego Słowo daje mi życie i jest
zdolne wyprowadzić je z najwięk-
szego chaosu. Jest większe od naj-
większych moich problemów i

mojego grzechu. Jest zdolne otwo-
rzyć przede mną horyzonty życia,
o których nawet nie marzę. Pra-
gnę uczestniczyć  w misji świętej,
ponieważ wierzę w pierwszeństwo
Jego Słowa, w wartość pustyni i
modlitwy, która jest najświętszą
przestrzenią słuchania Słowa.
Wierzę, że podczas misji świętej
kluczowa jest modlitwa słowem
Boga” Amen.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW  (20-26 MAJ  2019)

PONIEDZIAŁEK (20.05.2019 r.) - Dekalog wypełniony w Jezusie Chrystusie

  7.00 1/za+m. Małgorzatę Kugler w 15r śm.+o. Józefa,+brata Karola+bratową Krystynę
2/za + męża i ojca Alfreda Kastek w 3 r. śm. z prośbą o radość życia wiecznego

  8.30 - Różaniec misyjny
  9.00 - Msza święta z nauką misyjną - za + ojca Alfonsa Niemczyka z podzięko-

waniem za jego życie z Bogiem, z prośbą o radość życia wiecznego
17.30 - Nabożeństwo majowe
18.00 - Msza święta z nauką misyjną

1/za + Stanisława Ficka w 2 r. śm., prosząc o radość nieba
2/w intencji śp. Anieli Gwizdoń w 8 r. śm. z podzięk. B. za dar jej życia,

z prośbą o radość wieczną
3/za + męża Józefa Bukalskiego, ++ rodziców z obu stron, + siostrę Reginę, ++ szwa-

grów i szwagierki, + Irenę Wieczorek, + Helenę Szreter, + Marię Szczerba
4/za + Władysława Barczyka w 28 r. śm. i ++ pokrewieństwo

19.00 - Nauka dla małżeństw
20.00 - Apel Jasnogórski i modlitwa komplety

WTOREK (21.05.2019 r.) - Wierzę w życie wieczne z Jezusem Chrystusem

  7.00 1/za + Aleksandra Gustyna w  9 r. śm.
2/za + Jana Pacygę w 1 r. śm. (od synów z rodzinami)

  8.30 - Różaniec misyjny
  9.00 - Msza święta z nauką misyjną - za + Karolinę Kuźmińską w 20 r. śm.
17.30 - Nabożeństwo majowe
18.00 - Msza święta z nauką misyjną

1/za + męża Piotra, ++ rodziców: Elżbietę i Czesława Gajewskich, ++ teściów: Fran-
ciszkę i Władysława Motyl, + synową Cecylię, ++ szwagrów: Piotra i Mariana

2/za + męża Mariana, ++ Stefanię i Władysława Stasiaków, ++ Elżbietę i Czesława
Gajewskich, ++ dwóch szwagrów, + Marię Rennert, ++ Bernarda i Janinę Pieczyk

3/za + wnuka Mateusza Chaberskiego w 6 r. śm. o radość życia wiecznego
4/za + Halinę Świerguła z okazji urodzin

19.00 - Procesja na cmentarz i modlitwa za zmarłych, Apel Jasnogórski

ŚRODA (22.05.2019 r.) - Wierzę w grzechów odpuszczenie - wspom. Św. Rity,
patronki od spraw beznadziejnych

  7.00 1/za ++ Józefa i Franciszka Ogrockich, ++ z rodziny Waliczek oraz ++ dziad-
ków z rodziny Bąk i Czermak

2/za + Jerzego Ołdaka (od rodziny Makowskich z Konina)
  8.30 - Różaniec misyjny
  9.00 - Msza święta z nauką misyjną - za + syna Bartłomieja Parafiniuka
17.30 - Nabożeństwo majowe
18.00 - Msza święta z nauką misyjną i nabożeństwo do św. Rity z różami

1/za+ciocię Wandę Wróblewską w 12r.śm.,++rodz.: Irenę i Leopolda Bulandrów,
++ dziadków:Julię i Waleriana iZuzannę i Józefa,++wujków: Tadeusza i Zbigniewa

2/za + męża Józefa Piec w kol.r.śm. ++rodziców z obu stron i ++z rodziny
Pieców i + Leopolda Klisia

3/za ++ rodziców: Jana i Henrykę Curyło oraz dusze w czyśćcu cierpiące
4/za ++ Nadzieję i Jana Oparów oraz ++ Irenę, Bronisławę i Teresę Opara

20.00 - Apel Jasnogórski i modlitwa komplety

CZWARTEK (23.05.2019 r.) - Dzień pokuty i pojednania.
       Spowiedź: 7.30 – 9.00; 10.00 – 12.00; 16.00 – 20.00

  7.00 1/za + męża Stefana w 35 r. śm., ++ rodziców: Klarę i Antoniego Wypiór, ++ siostry:
Anielę i Marię, + szwagra Michała, + syna Andrzeja, ++ z rodzin: Stachów i Wypió-
rów oraz dusze w czyśćcu cierpiące

2/za + Antoniego Graf w 40 r. śm., + matkę Janinę, ++ z rodzin: Barejów,
Minołów, Grzesiów, Nowaków, Wyrębiaków

  8.30 - Różaniec misyjny
  9.00 - Msza święta z nauką misyjną - za + Elfrydę Kostka w 2 r. śm.
17.30 - Nabożeństwo majowe
18.00 - Msza święta z nauką misyjną

1/za + mamę Halinę, + męża Władysława oraz + brata Janusza
2/za ++ rodziców: Zofię i Rajmunda Szeligów, + siostrę Jadwigę, + męża Janusza

Krenczyka, ++ rodziców: Martę i Henryka Krenczyków oraz ich ++ dzieci: Krysty-
nę i Michała, o radość wieczną i spokój ich dusz

3/za ++ Annę i Jana Szada-Borzyszkowskich, ++ Helenę i Jana Molickich, ich
++ rodziców, rodzeństwo i krewnych oraz ++ Mariana Zygułę, Aleksandrę, Maria-
na, Hannę Wieczorek i dusze w czyśćcu cierpiące

4/za + Władysława Bazana w rocznicę urodzin
19.30 - Nauka dla osób w związkach niesakramentalnych
20.30 - Droga Światła z procesją i Apel Jasnogórski. Zabieramy  świece z okapnikiem.

PIĄTEK (24.05.2019 r.) - Dzień Matki Bożej Wspomożenia wiernych

  7.00 1/za + Jasia Sablika w 15 r. śmierci, o spokój duszy
2/w intencji małżonków Anny i Ryszarda  w 39 r. ślubu, z podziękowaniem za

otrzymane łaski, z prośbą o dalszą Bożą opiekę dla małżonków i rodziny
  8.30 - Różaniec misyjny
  9.00 - Msza święta z nauką dla chorych i osób starszych z sakramentem na-

maszczenia chorych Możliwość transportu chorych po wcześniejszym
zgłoszeniu (do wtorku 21.05) w kancelarii parafialnej
- za + męża Wacława Sławińskiego z ok. urodzin, o spokój wieczny (od

żony, syna i córki z rodzinami)
17.30 - Nabożeństwo majowe
18.00 - Msza święta z nauką misyjną

1/za ++ Irenę, Helenę, Władysława, Stanisława, Piotra, Mieczysława, Ryszarda
i Anielę prosząc o radość życia wiecznego

2/za ++ Paulinę i Matyldę
3/za + ojca Stefana Rosiaka
4/za ++ Elżbietę i Stefana Sierant oraz ++ Władysławę, Jana, Marię i Alinę Darmoń

20.00 - Apel Jasnogórski i modlitwa komplety
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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

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (19 maja 2019)
  1.Witamy w naszej parafii O. Andrzeja Kordę OMI i O. Włodzimierza Jamrochę

OMI, którzy od dzisiaj poprowadzą Misje w naszej wspólnocie parafialnej.
Plan Misji znajduje się w gazetce parafialnej i stronach internetowych.

  2.Zapraszamy na nabożeństwa majowe, które odprawiamy w dni powszednie
o godz. 17.30, a w niedziele o godz. 16.30.

  3.Wszystkich narzeczonych, którzy pragną zawrzeć Sakrament Małżeństwa
zapraszamy do sali Jana Pawła II na trzecią naukę przedślubną w czwartek
(23.05) o godz. 18.45.

  4.W piątek (24.05) o godz. 9.00 Msza św. z nauką dla chorych i osób starszych z sakra-
mentem namaszczenia chorych. Możliwość transportu chorych po wcześniejszym
zgłoszeniu w kancelarii parafialnej do wtorku - 21.05. Pozostałych starszych i cho-
rych parafian odwiedzimy z posługą sakramentalną w sobotę - 25 maja Zgłoszenia pro-
simy kierować do czwartku włącznie do kancelarii lub zakrystii.

  5.Informacje dla bierzmowańców:
- Bierzmowanie w naszej parafii odbędzie się 3 Czerwca o godz 18.00.
- I próba przed bierzmowaniem odbędzie się 18 maja (Sobota) o 19.00 w kościele.
- Kandydatów do bierzmowania i chętną młodzież zapraszamy na spotkanie młodych w
   Lednicy, które odbędzie się z 1 na  2.06.  Kto nie był, koniecznie musibyć w tym roku.
   Można już dokonywać zapisów u księdza Dawida. Koszt 110 zł.

  6.Przypominamy o konieczności potwierdzenia zamówionej intencji najpóźniej na
trzy tygodnie przed terminem Mszy św. Brak takiego potwierdzenia jest równo-
znaczny z rezygnacją z intencji, a termin Mszy św. przekazywany jest innym zainte-
resowanym osobom. Intencje mszalne przyjmujemy indywidualnie w Kancelarii
Parafialnej a nie przez telefon. Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje mszalne,
które kapłani odprawią w czasie urlopu w lipcu i sierpniu.

  7.Pielgrzymka świata męskiego do MB Piekarskiej odbędzie się w przyszłą niedzielę
26 maja. Mężczyzn chętnych do pielgrzymowania pieszo z naszej parafii zapraszamy
w niedzielę o godz. 5.30 pod krzyż misyjny. Po błogosławieństwie mężczyźni wyruszą do
Piekar Śl. Przewidziany powrót ok. godz. 17.30. Zapraszamy wszystkich parafian na po
witanie powracających pielgrzymów. Nie zapomnijmy o kwiatach dla nich.

  8.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. Co-
dziennie, po każdej Mszy św. w zakrystii indywidualni fundatorzy mogą złożyć ofia
rę i dokonać wpisu do Księgi Fundatorów.
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Czym s¹ misje parafialne?

Misje święte są szczególnym rodzajem
otwartych rekolekcji. W parafii przepro-
wadza się je zazwyczaj, co dziesięć lat.
Celem misji jest umocnienie i odnowie-
nie życia wiary. Zwykle misje trwają
cały tydzień. “Na zaproszenie księdza
proboszcza przyjeżdżają księża misjona-
rze, w naszym przypadku będą to ojco-
wie oblaci, którzy głoszą wiernym nauki
o zasadniczych prawdach wiary i moral-
ności. W parafii są odprawiane nabożeń-
stwa, a na zakończenie misji wierni przy-
stępują do spowiedzi i Komunii św. Ko-
rzystając z tego czasu, każdy wierny
może otworzyć swoje serce na Boga.

Misje to wyjątkowy czas szukania i po-
znawania Boga, odkrywania Jego miło-
ści, otwierania przed Nim swego serca
i rozpoznawania Jego woli w swoim
życiu. To czas myślenia i refleksji, a nie-
jednokrotnie rozrachunku z własnym su-
mieniem w obliczu prawdy o miłosier-
dziu Boga względem człowieka, wzglę-
dem mnie samego. To wreszcie czas na-
prawiania relacji z ludźmi, z którymi
żyjemy, pracujemy, których kochamy
i których nie akceptujemy, osób bliższych
i dalszych naszemu sercu.

Misje to czas uświadomienia sobie,
że jesteśmy kochani przez Boga, że On
w swej niezmierzonej miłości posłał swo-
jego Syna, Jezusa Chrystusa, który na
Krzyżu oddał swoje życie za każdego
z nas, i że Jezus zmartwychwstał, abyśmy
na mogli na wieki z Nim przebywać
w Jego królestwie.

Misje to czas odkrywania, że Jezus
Chrystus przywrócił nam życie, wol-
ność i godność dzieci Bożych przez swą
ofiarę Krzyża, dał umocnienie pochodzą-
ce od Ducha Świętego, który udziela nam
potrzebnych łask i darów.

Misje to czas modlitwy i sakramen-
tów świętych: zwłaszcza pokuty i pojed-
nania oraz Eucharystii. Właśnie
we wspólnocie Kościoła Pan Bóg daje

nam dobre środowisko dla wzrostu wia-
ry. Dlatego możemy razem dziękować
Mu za otrzymane dary i doświadczenia,
te dobre i te trudne, przepraszać Go
za wszelkie przewinienia i wstawiać się
za sobą nawzajem, możemy prosić o Je-
go obecność w naszym życiu, o prowa-
dzenie, o wszelkie potrzebne łaski dla nas
samych i dla współbraci.

Misje to nie tylko czas wzrastania
w wierze praktykujących wiernych,
to przede wszystkim czas odzyskania
wiary dla wątpiących i odrzucających
Boga, dla tych, którzy z powodu różnych
doświadczeń stracili sens wiary, którzy
wprost nie uważają się już za członków
Kościoła, którzy lękają się przyznać
do Boga ze względu na środowisko,
w którym żyją i pracują, którzy pragną
nawrócenia, ale brak im sił, aby zaufać
Bożemu miłosierdziu. To czas dla tych,
którzy szukają swojego miejsca także
wśród ludzi i być może pragną wspólnie
podjąć wysiłek trwania we wspólnocie.

Misje to czas dawania świadectwa.
Księża, misjonarze, osoby świeckie pro-
wadzące nauki, rozważania i modlitwy
misyjne to ludzie doświadczeni w wierze,
ludzie, którzy doznali miłości Boga czę-
sto w skrajnie trudnych sytuacjach życio-
wych. Opowiedzą o wierze, nadziei i mi-
łości, płynących z raz podjętej i wciąż
ponawianej decyzji, że Jezus jest Panem
ich życia i ich jedynym Zbawicielem.

Misje to szansa odnowy
Twojego życia!

Jeśli szukasz miłości i akceptacji,
Bóg ci je da.

Jeśli tkwisz w samotności, lęku
i rozpaczy, Bóg Cię uleczy.
Jeśli szukasz sensu życia,

Bóg ci go wskaże.
Zaufaj Mu!

Przyjdź, rozpoznaj Boga – On jest…
Módlmy się, aby przeżyte misje dla każ-

dego z nas były czasem nawrócenia do
Boga oraz odnowy życia z Bogiem.



Warunki dobrej spowiedzi

1. Rachunek sumienia.
2. Żal za grzechy.
3. Mocne postanowienie poprawy.
4. Szczera spowiedź.
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu

i bliźniemu.

Żal za grzechy

Szczery żal za grzechy jest podstawą
dobrej spowiedzi świętej. Człowiek, któ-
ry nie żałuje tego co zrobił, nie poprawi
się i będzie nadal tkwił w tym samym
punkcie, a każdy wierzący powinien dą-
żyć do świętości i każdego dnia starać
się być lepszą wersją siebie.

Wyróżniamy trzy warunki żalu za grze-
chy. Pierwszy z nich to świadomość swo-
jej winy, drugi to pokorne przyznanie się
do błędu, a trzeci to miłość do Boga.
Człowiek powinien żałować, że poprzez
swój grzech obraził Ojca, który go ko-
cha i który pragnie jego zbawienia. Taki
żal jest nazywany „żalem doskonałym”.

„Żal niedoskonały” zwany również
„żalem ze strachu” pojawia się wówczas,
gdy żałuje się jedynie z powodu skutków
popełnionego grzechu lub lęku przed
karą i wiecznym potępieniem. Człowie-
kowi małej wiary trudno zdobyć się na
prawdziwy żal z miłości. Odczuwa on
raczej złość na samego siebie, że zrobił
coś, czego nie powinien był zrobić i na-
raził własną reputację na szwank lub zra-
nił bliską osobę, ale nie samego Boga.

Ten, kto popełnił grzechy ciężkie, po-
winien żałować za każdy grzech z osob-
na. Człowiek, który nie odczuwa żalu za
któryś z grzechów, lub co gorsza zamie-
rza nadal go popełniać, nie jest gotów do
tego, aby pojednać się z Bogiem w sa-
kramencie pokuty. Potrzebuje on czasu,
szczerej modlitwy i spojrzenia na swoje
postępowanie w świetle krzyża Pańskie-
go.

Prawdziwy żal wydobywa z człowieka
dobro i nadzieję na miłosierdzie Boże.
Mówi się, że ten, kto żałuje, nie stracił
jeszcze wszystkiego, bo za wszelką cenę
próbuje się podnieść, odmienić swoje
życie i nawrócić się. Jeżeli odbyta spo-
wiedź nie łączy się z poprawą zachowa-
nia, to żal za grzechy najprawdopodob-
niej nie był prawdziwy.

Pamiętajmy, że tylko doskonały żal jest
warunkiem odpuszczenia grzechów w ra-
zie niemożności wyspowiadania się. Nikt
z nas nie wie, kiedy nadejdzie jego ostat-
nia godzina, dlatego warto nad sobą pra-
cować i nie odkładać spowiedzi świętej
na później. Agnieszka K.
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22 maja o godz. 19.00 zapraszamy na
musical „Ewangelia według… Ko-
biet” w wykonaniu Teatru Francisz-
ka, który jest młodzieżowym diece-
zjalnym Teatrem Biblijnym. Sceniczną
opowieść snuć będą znane z kart No-
wego Testamentu kobiety.  Czas trwa-
nia 140 min. z antraktem.  Musical
odbędzie się w sali Miasta Ogrodów
w Katowicach (Pl. Sejmu Śląskiego 2).
Bilety do nabycia przez internet na tic-
ketportal.pl oraz w punkcie sprzeda-
ży Ticketportal – Plac Sejmu Śląskie-
go 2 od poniedziałku do piątku 09:00
- 17:00. Bilet może być wartościowym
prezentem z okazji Dnia Matki. Wię-
cej informacji: www.teatrfrancisz-
ka.com; www.facebook.com/francisz-
ki/. Zwiastun musicalu: https://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=2uoY1BZ_31A

Chór "Dei Patris" z okazji zbliża-
jącego się Dnia Matki, zaprasza ser-
decznie wszystkie nasze drogie Mat-
ki w sobotę 25.05.2019 na Mszę Św.
o godz. 18:00, po której z okazji Ich
święta, chór wystąpi z programem
pieśni Maryjnych.

Protokó³ z dnia 9.05.2019 ze spotkania Parafialnej Rady Duszpasterskiej

I. Powitanie przez ks. Proboszcza człon-
ków PRD i rozpoczęcie spotkania modlitwą.

II. Podsumowanie z ostatniego spotkania
- uwagi pokolędowe
- toalety (ks. Proboszcz zwrócił uwagę,

że toalety pomimo prośby nie są zamy-
kane,nco doprowadza do ich dewastacji)

- umieszczanie świadectw wiary w gazetce
„Być Bliżej” (pomimo podanego harmono-
gramu dla danych grup, świadectwa się nie
ukazują. Ks. Proboszcz zwrócił się do ani-
matorów grup o zmobilizowanie członków
diakonii i grup do opisywania swoich prze-
żyć i doświadczeń Boga w swoim życiu)

III. Sprawy duszpasterskie
1. Apostolstwo Dobrej Śmierci
- ks. Proboszcz po raz kolejny zwrócił

uwagę na aktualizację członków Apostol-
stwa Dobrej Śmierci

- ks. Leszek Flis zabrał głos w tej sprawie
podkreślając, że w związku z małą frekwencją
na spotkaniach ADŚ oraz przynależnością
tych samych osób do grupy Żywego Różań-
ca i Apostolstwa Dobrej Śmierci spotkania
połączył. Zaakcentowaniem istnienia tej gru-
py w naszej parafii ma być Msza św. w świę-
to patronalne, a po niej Agapa.

2. Katecheza Dorosłych
- spotkania są kontynuowane w II po-

niedziałki miesiąca, które poprzedza
Msza św. w intencji wszystkich diakonii
i grup parafialnych

- niska frekwencja na spotkaniach (ks. Pro-
boszcz z niepokojem zauważa spadek wier-
nych zaangażowanych w życie parafii na w/
w Eucharystii oraz na katechezie).

3. Misje
- rozpoczęcie misji od 19-26.05.2019 roku
- dotarcie do wszystkich parafian poprzez

roznoszenie ulotek do skrzynek w blokach
przez przedstawiciel diakonii i grup

- rozdawanie ulotek przez młodzież Oazową
4. Boże Ciało
- podanie tematów poszczególnych ołtarzy
- zwrócenie uwagi na angażowanie się

podczas przygotowania Uroczystości

Bożego Ciała (ks. Proboszcz skierował
prośbę, aby animatorzy przypominali w
swoich grupach o udekorowaniu okien
oraz pomocy w przystrojeniu ołtarzy)

5. Festyn Parafialny
- przedstawienie propozycji muzycz-

nych przez ks. Proboszcza i ks. Leszka
- przekazanie rozpiski z propozycjami

dyscyplin sportowych i innych atrakcji
6. Kurs ALPHA
- przedstawienie przez ks. Marcina Pia-

seckiego propozycji zorganizowania kur-
su Alpha w naszej parafii w 2019

- omówienie przez ks. Marcina oraz
pana Bogusława Bernada, czym jest w/
w kurs i jaka jest jego forma.

IV. Dyskusja
1. 07.09.2019 zostanie odprawiona

Msza Św.w intencji mieszkańców najdłu-
żej zamieszkujących na osiedlu 1000-le-
cia. Mszy św. przewodniczył będzie ks.
Biskup Marek Szkudło (rozmowa nad
formą dotarcia i zaproszenia mieszkań-
ców osiedla)

2. Apostolstwo Dobrej Śmierci
- zastanawiano się nad formą dotarcia

do wszystkich osób zapisanych do gru-
py Apostolstwa Dobrej Śmierci i opowie-
dzeniu się do aktualnej przynależności

3. Brak zaangażowania wiernych w
życie Kościoła

- zastanawiano się nad formą ewangelizacji
- zwrócono uwagę na zbyt małe zaangażo-

wanie ze strony parafian przynależących do
poszczególnych grup i diakonii oraz pozo-
stałych wiernych

4. Inicjatywy ze strony Kapłanów
- organizowanie wyjazdów pielgrzym-

kowych i rekreacyjnych (pomimo róż-
nych form zaproszeń ludzie nie chcą
uczestniczyć w wyjazdach).

- W Wielkim Poście zorganizowane przez
naszych Kapłanów tzw. „Pogotowie Ducho-
we” spotkało się z małym zainteresowaniem.
Przez 6 sobotnich wieczorów zgłosiły się 4
osoby Protokołowała Bożena Stencel


