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W a k a c j e…
Rozpoczął się czas wakacji. Okres

wspaniały – wyjazdów, odpoczynku, ode-
rwania od szkoły, studiów, pracy, zwy-
kłej szarej codzienności. Chodząc wyso-
kimi górskimi szlakami, leżąc na plaży
czy zwiedzając cudowne polskie, euro-
pejskie (i nie tylko) zabytki, zapomina się
o tym wszystkim, czym żyje się przez
pozostałe dni w roku. Ale czas wakacji
dla niektórych z nas to także okres prze-
myślenia tego, co było i zaplanowania
tego, co będzie. Dobrą okazją do takiej
refleksji są rekolekcje.

Możesz pomyśleć: „Jeszcze nie zwario-
wałem! Panu Bogu poświęcam godzinę
w każdą niedzielę (oby tak było!), cza-
sami się pomodlę, do spowiedzi raz do
roku iść mogę, a w tym roku nawet
uczestniczyłem w misjach parafialnych.”
Heroizm z Twojej strony! Dobrze, że
chociaż tyle ze swojego życia poświęcasz
Panu Bogu; ale pomyśl czy wobec ogro-
mu Jego miłości, to co Ty Mu ofiarowu-
jesz to nie za mało! On jest z Tobą za-
wsze, a Ty wpuszczasz Go tylko w te sfe-
ry swojego życia, które są Ci wygodne.

Możesz spróbować inaczej! Zacznij
wymagać od siebie – może odczuwasz
potrzebę czegoś więcej niż obowiązko-
we praktyki religijne! To nigdy nie za-
szkodzi, a wręcz przeciwnie może po-
móc. Wielu już spróbowało: zdecydowali
się na fantastyczną wakacyjną przygodę
z Panem Jezusem. I to wcale nie na gór-
skim szlaku czy nadmorskiej plaży, ale
na innym niecodziennym szlaku np. szla-
ku pielgrzymkowym.

Jakkolwiek będziemy spędzać nasze
wakacje, życzymy, aby czas wakacji do-
brze zaplanować i przeżyć. Jeśli ktoś bę-
dzie chciał podzielić się swoimi waka-
cyjnymi przygodami, bardzo chętnie za-
prezentujemy je na łamach naszej Gazet-
ki.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Czy-
telnikom za zainteresowanie naszą Ga-
zetką. Jak co roku czekamy w nowym
roku na propozycje tematów, które po-
dejmiemy w przyszłym sezonie w naszej
Gazetce.

Życzymy radosnych, pogodnych
i bezpiecznych wakacji.

Życzymy udanego odpoczynku.
Niech czas urlopów będzie okazją

do pogłębienia
życia religijnego i duchowego.

Do zobaczenia we wrześniu …...
Pozdrawiamy

wakacyjnie i ciepło…..

Redakcja „BYĆ BLIŻEJ”
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z tytułem wpłaty - „na cele kultu religijnego”
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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

  7.W sobotę (6.07) 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 lipcu i sierpniu są jeszcze wolne intencje mszalne.
  9.Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje mszalne, które kapłani odprawią

w czasie urlopu w sierpniu.
10. W przyszłą niedzielę (7.07) kolekta przeznaczona na Wyższe Śląskie Semina-

rium Duchowne w Katowicach.
11. Rodzicom wysyłającym dzieci w czasie wakacji na kolonie i obozy przypomi-

namy, by kierowali do organizatorów sformułowane na piśmie żądanie, aby ich
dzieciom umożliwiono spełnianie praktyk religijnych, a szczególnie udział w nie-
dzielnej Mszy św.

12.W zakrystii i Kancelarii Parafialnej można zakupić ciekawą książkę „Jadę na
urlop z Panem Bogiem”- Jak dobrze odpocząć w siedem dni. Cena 30 zł.

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 składane
dzisiaj na budowę naszego cmentarza parafialnego.



OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE   (30 czerwca 2019)

  1.W dzisiejszą niedzielę o godz. 16.30 zapraszamy na ostatnie nabożeństwa
czerwcowe do NSPJ.

  2.W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.
  3.W czwartek przez cały dzień będzie wystawiony Najświętszy Sakrament.

O godz. 12.00 odprawimy Mszę św. w intencji nowych powołań kapłańskich
i zakonnych z naszej parafii. Zaś o godz. 17.30 w tej intencji odprawimy nabo-
żeństwo. O godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św. w intencji służby liturgicznej:
lektorów, ministrantów, szafarzy, zakrystianów, organistów i panów pełniących
posługę kolektowania, Bractwa Adoracji oraz ich rodzin.

  4.W piątek (5.07) o godz. 9.00 odprawimy Mszę św. odpustową ku czci MB
Uzdrowienia Chorych. W czasie Eucharystii udzielimy chorym Sakramentu
Namaszczenia Chorych. Mszy św. będzie przewodniczył ks. Wojciech Bar-
toszek, Krajowy Duszpasterz Apostolstwa Chorych.

  5.W piątek o godz. 17.15 odprawimy nabożeństwo do Serca Pana Jezusa. Zaś
o godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św. pierwszopiątkową sprawowaną do
NSPJ w intencjach wszystkich rodzin. Podczas Mszy św. rozważymy konfe-
rencję nt. Działanie Ducha Świętego. „Celem działania Ducha Świętego jest
wspomaganie nas w odczytaniu i wypełnieniu woli Ojca”. Kolekta zbierana
w czasie Mszy św. będzie przeznaczona na biedne rodziny.

  6.W sobotę zapraszamy na Mszę św. w intencji wszystkich czcicieli Niepokala-
nego Serca NMP, którą odprawimy o godz. 7.00. Po Mszy św. Nabożeństwo
do Matki Bożej.

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (01-07 LIPIEC  2019)

PONIEDZIAŁEK (01.07.2019 r.) - Dzień powszedni

  7.00 - za dusze w czyśćcu cierpiące (intencje ze skarbonki)
  7.30 - Różaniec
18.00 - za + Agnieszkę Mol w 1 r. śm., ++ Zenobię i Adama Olszówka

oraz ++ z rodziny

WTOREK (02.07.2019 r.) - Dzień powszedni

  7.00 - za + Beatę Majewską w 2 r. śm.
  7.30 - Różaniec
18.00 - za ++ rodziców: Jana i Filomenę Hańderków, ++ braci Stanisława i Józefa

z żoną, + siostrę Marię i jej męża z synami oraz + szwagra Juliana

ŚRODA (03.07.2019 r.) - ŚWIĘTO ŚW. TOMASZA,  APOSTOŁA

  7.00  -  do Ducha Św. o łaskę wiary w pewnej intencji
 7.30 -   Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 - za + Leszka Kubisia w 1 r. śm.

CZWARTEK (04.07.2019 r.) - Dzień powszedni

  7.00  - za + Beatę Słowik w 5 r. śm.
 7.30 - Różaniec
 7.30 - 17.30  Adoracja Najświętszego Sakramentu  
12.00 - o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii
17.30 - Nabożeństwo w intencji  nowych powołań kapłańskich i zakonnych  
18.00 - w intencji służby liturgicznej: lektorów, ministrantów, szafarzy, zakry-

stianów, organistów i panów pełniących posługę kolektowania, Brac-
twa Adoracji oraz ich rodzin

PIĄTEK (05.07.2019 r.) - Dzień powszedni

  7.00 - za + Wandę Wilk, jej + męża Andrzeja Wilk i ++ z rodziny
  7.30 - Różaniec
  9.00 - Msza św. odpustowa z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia

Chorych
17.15 - Nabożeństwo do NSPJ         
18.00 - do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin

SOBOTA (06.07.2019 r.) - Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dz.

  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 - w intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
14.30 - Ślub konkordatowy: Marczak - Radziwon

16.00 - Msza św. Chrztów: Bogucka Maria, Bartkowska Maja, Kołowicz Mate-
usz, Śpiewok Igor, Janeczek Karolina, Langer Bartłomiej, Piotrowska Zu-
zanna oraz w I rocz. sakramentu Chrztu: Goleń Wojciech

17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 - za + Edmunda Cebula w 4 r. śm. o radość życia wiecznego

NIEDZIELA (07.07.2019 r.) - XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

  7.30 - w intencji Marianny w kol. r. ur. dziękując Bogu za otrzymane łaski, pro-
sząc o zdrowie i Bożą opiekę za wstawiennictwem MB Nieustającej Pomo-
cy dla solenizantki i całej rodziny

  9.30 - za wstawiennictwem MBUzdrowienia Chorych w intencji Bożeny i Zdzi-
sława Szczykałów z ok. 35 r. śl. z podziękowaniem za otrzymane łaski
z prośbą o błog. Boże na dalsze wspólne lata życia (Te Deum)

11.00 - w intencji prawnuczki Nicole oraz jej siostry Gizeli, dziękując Bogu za przy-
jęcie I Komunii św. przez Nicolę, z prośbą o dary Ducha Św., łaską żywej
wiary dla niej i błog. Boże dla jej siostry i rodziców

12.30 - w intencji Bożeny i Tadeusza z ok. 45 r. śl. z podziękowaniem za wspólnie
przeżyte lata, z prośbą o błog. Boże dla całej rodziny (Te Deum)

17.00 -
20.00 - za + męża Krzysztofa z ok. urodzin

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00
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B³ogos³awieñstwo
i co dalej?
Przez ostatnich kilka tygodni zastana-

wialiśmy się, jak dobrze przeżyć Mszę
świętą. Dzisiaj pomyślmy o tym, co da-
lej….

Obrzędy każdej Mszy świętej kończą
się błogosławieństwem. Ostatnie słowa
kapłana to „Idźcie w pokoju Chrystusa”.
Co one tak naprawdę oznaczają? Czy to
koniec czegoś, czy może dopiero począ-
tek? Ojciec Wojciech Jędrzejewski (ma-
teusz.pl) widzi to w następujący sposób:

„Jesteście Jego dziedzictwem, Jego
domem, któremu błogosławi. Wasze
szczęście to wierność Pana. On składa
wam obietnicę pozostania na zawsze
z Ludem, który wykupił na własność
oddając życie na krzyżu. Ta przynależ-
ność jest waszym szczęściem i nadzieją.
Bóg nigdy was nie porzuci. Udzielonej
łaski sam będzie strzegł i ją umacniał.
Oto posyła was w codzienność, abyście
mogli doświadczać owoców przemiany,
jakiej dokonał. Idźcie – jesteście posła-
ni. Nie spoczywajcie na laurach, nosi-
cie w sobie życie, które ma się rozwijać.
Otrzymaliście światło, którego nie wol-
no ukryć pod korcem. Zamieszkuje wa-
sze serca Trójca Święta – najpotężniej-
sze Źródło nowego istnienia. Stawajcie
się podobni do Niego. Pozwólcie Mu do
głębi przeobrazić swoje myśli, odczucia,
pragnienia.”

Warto pomyśleć, w jaki sposób korzy-
stamy z łaski Eucharystii. Czy jest ona
dla nas inspiracją do dalszego działania?
A może czasem trochę ją dla siebie „za-
właszczamy”, ciesząc się z głębi dozna-
nych przed chwilą przeżyć? Każda Msza
święta jest inna, na każdej Bóg przeka-
zuje nam coś, co powinno nas nie tylko
zmusić do przemyślenia swojego życia
czy dać siły na kolejne dni. Dostajemy

Moja Msza Święta moc, by świadczyć o jego miłości. War-
to jeszcze przez kilka minut w ciszy po-
szukać odpowiedzi na pytanie „Panie,
czego teraz ode mnie oczekujesz?” AP

Migawki z ¿ycia naszej parafii

18.06. - O godz. 18.45 rozpoczęła się
modlitwa uwielbienia zatytułowana:
„Odpocząć w Panu”. Ks. Dawid nawią-
zując do zbliżających się wakacji zwró-
cił uwagę na słowa Jezusa z Ewangelii
Mk (6, 31) o odpoczynku. Ks. Dawid
podkreślił jak ważnym elementem w
życiu człowieka jest odpoczynek oraz
umiejętne jego przeżywanie. Zachęcił
wszystkich zebranych na modlitwie do
odpoczynku przy Panu, poprzez opowie-
dzenie Jezusowi - najlepszemu Przyjacie-
lowi o swoich przeżyciach. Modlitwa za-
kończyła się dziękczynieniem za cały rok
formacyjny oraz indywidualnym błogo-
sławieństwem.

20.06. - W Uroczystość Najświętszego
Ciała i Krwi Pańskie, po Mszy św. o godz.
7.30 rozpoczęła się procesja teoforycz-
na ulicami naszego osiedla. Jak co roku
ołtarze przygotowywali członkowie
Bractwa Adoracji Najświętszego Sakra-
mentu (Ośrodek Wodny „Maroko), mło-
dzież Oazowa (Plac Zabaw przy ul. Pia-
stów 9), Duszpasterstwo Małżeństw
(przy ul. Tysiąclecia 15) oraz grupa
Żywego Różańca (parking przy kościele)

O godz. 15.30 rozpoczął się XVII już
Festyn Parafialny. Jak zawsze nie zabra-
kło dobrej zabawy i niespodzianek. Spo-
tkanie umiliły występy pani Magdaleny
Dureckiej oraz byłego ucznia ks. Marci-
na, który zaprezentował taniec z płonącą
kulą. Festyn zakończył się losowaniem
cennych nagród (z nagroda główną w
postaci telewizora) oraz apelem Maryj-
nym.

21.06. - Podczas homilii na Mszy św. o
godz. 18.00 ks. Dawid rozważył temat
„W Eucharystii Chrystus rozlewa Ducha
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Św. na wierzących, aby karmić ich
swoją miłością i uzdalniać do dawania
świadectwa o niej”. Ks. Dawid podkre-
ślił, że każda Eucharystia jest Pięćdzie-
siątnicą. A my tak jak Apostołowie zo-
stajemy napełnieni i umocnieni Duchem
Św., by iść i świadczyć o miłości Boga.
Nawiązując do Ewangelii z dnia (Mt 6,
19-23) zwrócił uwagę na niebezpieczeń-
stwa związane z duchową ciemnością.
Grożą one, jeśli nie zrozumiemy, że każ-
da Eucharystia jest spotkaniem z Jezu-
sem, który uzdrawia.

22.06. - Po Mszy św. o godz. 7.00 gru-
pa pielgrzymów wraz z ks. Dawidem
udała się  autokarem do Podlesic, by z
tego miejsca Szlakiem Orlich Gniazd
rozpocząć pieszą wędrówkę do Pani Ja-
snogórskiej. Bożena S.

R ó ¿ a n i e c
Tyle razy Matka Œwiêta,
Do Modlitwy nas wzywa³a,
I Matczyn¹ swoj¹ Rêk¹,
Nam Ró¿aniec podawa³a.

Ju¿ w Fatimie dzieciom g³osi,
Niepokalane poczêcie,
O Ró¿aniec bardzo prosi,
By wymodliæ pokój, szczêœcie.

Matka Bo¿a dobrze wie,
¯e Modlitwa ró¿añcowa,
Wielkim egzorcyzmem jest,
I dlatego do nas wo³a:

„Moje dzieci ukochane,
Chcecie ze mn¹ œwiat naprawiæ?
Odmawiajcie wiêc Ró¿aniec,
By lud grzeszny Bóg chcia³ zbawiæ.

By nie by³o nigdy wojny,
Ni zawiœci, ni zazdroœci,
¯eby nasta³ czas spokojny,
By lud bo¿y ¿y³ w Mi³oœci.”

Przynaglona Jej wezwaniem,
Przed Oblicze Matki stawam,
Biorê w rêkê sw¹ Ró¿aniec,
Wraz z innymi Go odmawiam.

Wiem, ¿e w d³oniach trzymam skarb,
Którym jest Ró¿aniec mój
Bo w cierpienia ró¿nych barw,
Pokonujê strach i ból.

Tak zdrowaœkê, za zdrowaœk¹,
Wraz z paciorkiem przesuniêtym,
Cieszê siê Mateñki £ask¹,
Bo me ¿ycie czyni œwiêtym.

+++

Siedem  Ró¿ w mojej Parafii ,
Co dzieñ modli siê do Ciebie.
By ró¿añcem Twoim, Pani,
£ask wypraszaæ bardzo wiele.

Jedna Ró¿a ró¿añcowa
A¿ dwadzieœcia p³atków ma,
Która w jednej Tajemnicy,
Ca³y miesi¹c , na modlitwie  trwa.

A  szczególnym Twym miesi¹cem,
Jest paŸdziernik ró¿añcowy.
Mod³y szczere za œwiat ca³y
I grzeszników  Ci sk³adamy.

W mej Parafii siedem Ró¿,
S³u¿¹ Tobie, Œwiêta Pani,
By wyprosiæ wiele £ask,
Dla tych, co s¹ zagubieni.

Matka Boska Ró¿añcowa,
Do Ró¿añca wci¹¿ zaprasza.
Nawrócenie dla grzeszników,
Wci¹¿ u Syna nam wyprasza.
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