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Przeżywamy w naszej wspólnocie pa-
rafialnej Uroczystość Odpustową ku czci
Podwyższenia Krzyża Świętego. Dla nas
chrześcijan uroczystość ta, ma szcze-
gólną wymowę. Tym bardziej wyrazistą,
gdyż wielu ludzi współczesnego świata,
nawet i chrześcijan, nie tylko nie chce
zagłębić się w tajemnicę krzyża, a wręcz
przeciwnie, odrzuca ją lub uważa za nie-
istotną.

Może dziś jest dobra okazja do tego, aby
ten Krzyż na nowo wytrzeć z pyłu, uca-
łować i wziąć na swoje plecy. Może dziś

jest dobra okazja do tego, żeby znowu
podnieść oczy ku górze. Może dziś war-
to zrozumieć, że nie ma w innym znaku
zbawienia, może dziś warto upaść przed
Krzyżem na kolana i prosić Boga o siły,
aby donieść swój krzyż do końca. A
przede wszystkim podziękować Bogu za
Jego wielką miłość i prosić o łaskę, aby-
śmy kochali ukrzyżowanego Chrystusa
bardziej niż kogokolwiek albo cokolwiek
na świecie

Jeśli ktoś nie pokocha Jezusa ukrzy-
żowanego, nie pokocha Go nigdy.

Z okazji Odpustu
życzymy

naszym drogim Parafianom
i przybyłym Gościom,

aby w Krzyżu
naszego Pana Jezusa Chrystusa

odnajdywali siłę,
moc do dobrego
i ofiarnego życia,

do znoszenia trudów
swojej codzienności.

Niech Krzyż
będzie naszym drogowskazem
oraz księgą wiary i miłości,

a w chwili śmierci
niech stanie się

Drzewem Życia Wiecznego.
Redakcja „Być bliżej”
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  5.We wtorek o godz. 16.30 odbędzie spotkanie Zespołu Charytatywnego. Zapra-
szamy wszystkich chętnych, którzy pragną służyć wśród naszych chorych
oraz zajmować się celami charytatywnymi w naszej wspólnocie parafialnej.

  6.W czwartek (12.09) o godz. 18.45 odbędzie się spotkanie Parafialnej Rady
Duszpasterskiej (PRD).

  7.W piątek (13.09) wspominamy dzień objawień Matki Bożej w Fatimie. Za-
praszamy wszystkich na kolejne CZUWANIE FATIMSKIE, które rozpocznie-
my o godz. 18.00 Mszą św. w intencji wszystkich czcicieli MB Fatimskiej. Pod-
czas Mszy św. rozważymy konferencję nt. Maryja wzięta do nieba. Po Euchary-
stii Godzina Fatimska. Wszystkie prośby i podziękowania do Matki Bożej prosi-
my składać do skarbony przy wejściu do kościoła. Na nabożeństwo prosimy przy-
nieść świece z okapnikiem.

  8.Naszych starszych i chorych parafian odwiedzimy z posługą sakramentalną
w sobotę - 14 września. Zgłoszenia prosimy kierować do czwartku włącznie do
kancelarii lub zakrystii.

  9.Chłopcy, którzy pragną służyć Bogu przy ołtarzu zapraszamy na zbiórki mini-
strantów w soboty o godz. 9.00 w salce ministrantów.

10.Młodzież zapraszamy na spotkanie formacyjne w ramach ruchu „Światło-Życie”
w piątki o godz. 18.00.

11. Kancelaria Parafialna jest czynna:
poniedziałek 16.00-18.00; wtorek 7.30-10.00 i 16.00-18.00;
środa - nieczynna; czwartek - 16.00-18.00; piątek 16.00-18.00.

12.Kolekta przyszłej niedzieli na Wydział Teologiczny UŚ.
13.Rodziców zainteresowanych I Komunią dziecka w 2020 roku prosimy o po-

branie zgłoszenia, które jest dostępne na stronie internetowej parafii (zakładka:
aktualności, menu: I Komunia). Wypełnione zgłoszenie należy przynieść do kan-
celarii parafialnej do piątku 20.09.

14.Po wakacyjnej przerwie zapraszamy do czytania naszej gazetki parafialnej „Być bliżej”.
15.W przyszłą niedzielę (15.09) Jubileusz 125-lecia istnienia Parafii Świętych Mę-

czenników Jana i Pawła w Katowicach-Dębie. Msza dziękczynna zostanie od-
prawiona o godz. 12.00 pod przewodnictwem Ks. Abpa Wiktora Skworca.

16.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 dzisiaj na potrzeby naszego kościoła - na prace remontowe - ostatni
witraż i Drogę Krzyżową w kościele górnym.



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  (8 września 2019)
  1.W dzisiejszą niedzielę (08.09) obchodzimy nasz Odpust Parafialny. Słowo Boże

odpustowe głosi do nas ks. prof. Arkadiusz Wuwer. Sumę Odpustową odprawi-
my o godz. 12.30. W czasie Mszy św. będzie śpiewał Chór parafialny „Dei Patris”.
Po każdej Mszy św. będzie można ucałować relikwie Krzyża św. Z tyłu kościoła
można zabrać okolicznościowe foldery z wczorajszego poświęcenia naszych witra-
ży. Zapraszamy na Nieszpory Odpustowe, które odprawimy o godz. 16.30.
W tym dniu w naszym kościele można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi wa-
runkami: spowiedź sakramentalna, komunia św., modlitwa w intencjach Ojca św.
brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego oraz pobożne
odwiedzenie kościoła i odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”.

  2.W poniedziałek (9.09) o godz. 9.00 odprawimy Mszę św. na naszym Cmenta-
rzu Parafialnym za wszystkich zmarłych z naszej wspólnoty parafialnej.

  3.W poniedziałek (9.09) o godz. 18.00 zapraszamy na Eucharystię wszystkich
członków diakonii i grup parafialnych. Mszę św. odprawimy za nich, prosząc
o błogosławieństwo Boże w ich służbie dla naszej wspólnoty. Komunię św. bę-
dziemy rozdzielać pod dwiema postaciami: Ciała i Krwi Pańskiej. Po Mszy św
będzie można poznać grupy i diakonie działające w naszej parafii. Na początek
poznamy diakonię porządkową i diakonię słowa.

  4.Prawnik dyżuruje we wtorek od 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW (09-15  WRZESIEŃ 2019)

PONIEDZIAŁEK (09.09.2019 r.) - Dzień powszedni

  7.00 1/za ++ z rodzin: Chromików, Nieszwców i Przełożnych
2/za + ojca Henryka Biskupa w kol. r. śm. + matkę Jadwigę, + ciocię Klotyldę

oraz ++ rodziców z obu stron
  7.30 - Różaniec
  9.00  -  za wszystkich  zmarłych z naszej wspólnoty parafialnej (Msza na cmentarzu)
18.00 - w intencji wszystkich członków diakonii i grup parafialnych oraz ich rodzin

WTOREK (10.09.2019 r.) - Dzień powszedni

  7.00 1/za ++ Bolesława i Zofię Maciejowskich, + brata Stanisława i + siostrę Filomenę
2/za + męża i ojca Alfreda Komorek, ++ rodziców i rodzeństwo oraz ++ teściów

  7.30 - Różaniec
18.00 1/za ++ rodziców: Irenę i Leopolda Bulandrów, ++ dziadków, + ciocię Wandę

Wróblewską, ++ wujków: Tadeusza i Zbigniewa Wróblewskich, + ciocię
Wandę Auleytner, z prośbą o szczęście wieczne

2/w intencji Anny i Jana Cofała z ok. urodzin, z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej

ŚRODA (11.09.2019 r.) - Dzień powszedni

  7.00 1/za + Alfreda Kastka i jego ++ rodziców, z prośbą o radość życia wiecznego
2/za + ojca Jakuba w 29 r. śm. oraz ++ rodziców: Wacława i Marię

  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za ++ rodziców: Reginę i Mikołaja Schmid, Helenę i Ewalda Ciupek

oraz + siostrę Renatę Ciupek i ++ pokrewieństwo z obu stron
2/za ++ rodziców: Jana i Henrykę Curyło oraz dusze w czyśćcu cierpiące

CZWARTEK (12.09.2019 r.) - UROCZ. NMP PIEKARSKIEJ, gł. patronki archidiecezji

  7.00 1/za++rodz: Zofię i Józefa Wilków,+męża Józefa Dudę,++ dziadk: Wilków i Froniów
2/za ++ dobroczyńców, przyjaciół i rodziców chrzestnych z prośbą o spokój ich dusz

  7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu    
18.00 1/za + męża Bronisława Bańczyka, ++ rodziców: Jana i Aleksandrę Tokarskich,

+ brata Waldemara, ++ z rodzin: Tokarskich, Dudków oraz + Małgorzatę Waliczek
2/za + Józefa Podsiada w kol. r.śm., + Wojciecha Gawlika, ++ z rodziny Podsiadów

PIĄTEK (13.09.2019 r.) -Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, bpa i dK

  7.00 1/za ++ rodz: Halinę i Huberta oraz ++ dziadków: Gertrudę i Pawła, Barbarę i Jana
2/za ++ Władysława, Władysławę i Danutę Stój oraz + Helenę Marecką

  7.30 - Różaniec
18.00 Czuwanie Fatimskie - wprowadzenie figury MB Fatimskiej

1/w intencji czcicieli Matki Bożej Fatimskiej            
2/za ++ rodziców: Teresę i Antoniego, + siostrę Annę i + brata Andrzeja

SOBOTA (14.09.2019 r.) - ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/za + męża i ojca Henryka Galaszik w 14 r. śm., ++ rodziców i rodzeństwo

z obu stron oraz ++ Luizę i Huberta Siedlaczek
2/w intencji wnuka Marcina o łaskę wiary, światło Ducha św., błog. Boże i opiekę MB

17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za + syna Andrzeja, ++ rodziców: Leopolda i Katarzynę, ++ teściów: Mieczysława

i Reginę,++ brata i bratową, ich syna, + szwagra Stanisława i ++ pokrew. z obu stron
2/w intencji Pawła, z podziękowaniem za dotychczasowe łaski, z prośbą

o dalszą Bożą opiekę, błog. i zdrowie
NIEDZIELA (15.09.2019 r.) - XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
  7.30 - za + Krystynę Sykosz (od Zakładu Pogrzebowego Abiasz)
  9.30 - do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem MB Uzdrowienia Chorych w intencji

rodzin Dziechczarczyków i Jankowskich, z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o błog. Boże, zdrowie i dalszą opiekę i łaskę zbawienia dla ++ rodziców

11.00 - za + męża Rudolfa Wojciechowskiego w 9 r. śm., ++ rodziców, teściów
i rodzeństwo z obu stron oraz ++ z rodziny

12.30 - za + ojca, męża i syna Adama, + Jana, ++ rodziców z obu stron, ++ rodzeń-
stwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 - w int. Krystyny z ok. 78 r. ur., z prośbą o błog. Boże i opiekę MB Częstochowskiej
20.00 - w intencji Richarda O`Connell o łaskę uzdrowienia z choroby nowotworo-
wej oraz za + Irenę Dzierżak w 9 r. śm. i + Kazimierza Dzierżaka

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00
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Œwiêto Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego
Co stało się z Krzyżem po zdjęciu z nie-

go Ciała Chrystusa, po Jego pogrzeba-
niu i Zmartwychwstaniu? Nie wiadomo.
Istnieje na ten temat wiele podań, legend
i teorii. Przyjmuje się, że po okresie wiel-
kich prześladowań chrześcijan, około
roku 320, matka cesarza rzymskiego
Konstantyna Wielkiego, święta Helena
kazała szukać Krzyża, na którym umarł
Pan Jezus. Po długich poszukiwaniach
Krzyż znaleziono 14 września 320 r.

W najbardziej znanej wersji tej historii
mowa jest o znalezieniu trzech krzyży i
identyfikacji tego prawdziwego poprzez
wskrzeszenie zmarłego, przez dotknięcie
prawdziwym krzyżem Chrystusowym.

Św. Helenie przypisuje się także udział
w zbudowaniu dwu bazylik w Jerozoli-
mie. Jedna, obejmowała Grób Chrystu-
sa, a druga, zbudowana w sąsiedztwie,
przyległa do skały Golgoty nazwana była
Bazyliką Krzyża. Bazyliki poświęcono w
335 r. Uroczystość Podwyższenia Krzy-
ża Świętego obchodzono 14 września
najpierw w tych kościołach, które posia-
dały relikwie Krzyża, a później rozpo-
wszechniono to święto w całym Koście-
le. Od czasów Konstantyna, kiedy chrze-
ścijanie uzyskali wolność wyznawania
swojej wiary, krzyż stał się znakiem roz-
poznawczym chrześcijan. Miał on być
wyznaniem wiary, chronić od nieszczęść,
sprowadzać Boże błogosławieństwo. Był
on traktowany, jako credo katolickie,
streszczenie najważniejszych prawd wia-
ry. Słowami podkreślano wiarę w Boga
w Trójcy Świętej jedynego, a ruchem ręki
podkreślano nasze zbawienie przez Chry-
stusową mękę i śmierć.

Krzyż używany jest w liturgii, przy
wszelkich błogosławieństwach, zaczyna
i kończy modlitwę, dzień i każdą waż-
niejszą czynność. Święto Podwyższenia
Krzyża Świętego przypomina nam zna-
czenie krzyża, jako symbolu chrześcijań-
stwa.

Święty Jan Paweł II nauczał: „Umi-
łowani bracia i siostry, nie wstydźcie się
krzyża. Starajcie się, na co dzień podej-
mować krzyż i odpowiadać na miłość
Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwól-
cie, aby Imię Boże było obrażane w wa-
szych sercach, w życiu społecznym czy
rodzinnym. Dziękujmy Bożej Opatrzno-
ści za to, że krzyż powrócił do szkół, urzę-
dów publicznych, szpitali. Niech on tam
pozostanie! Niech przypomina o naszej
chrześcijańskiej godności i narodowej
tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd
zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie.
Niech przypomina nam o miłości Boga
do człowieka, która w krzyżu znalazła
swój najgłębszy wyraz”. (Zakopane, 6
czerwca 1997) D.M.
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Proœba o œw. Ritê

Wielebny nasz księże Proboszczu, mam
ogromną prośbę: proszę więcej nie za-
stanawiać się co z nabożeństwami do św.
Rity i czekać na korespondencję, bo lu-
dzie są zabiegani i leniwi. A kontynuować
na pewno trzeba bo:

- byłam bardzo sceptyczna, nie poszła-
bym gdyby nie Misje, a potem spotkało
mnie tyle cudów /i spotyka nadal/, że z
pewnością trzeba to kontynuować,

- dla przykładu powiem tylko to, że w
obydwu przypadkach jakoś tak "przy
okazji" ściągnęłam do kościoła dodatko-
wych uczestników tego nabożeństwa,
przy czym w drugim przypadku sąsiad-
kę, którą spotkałam w windzie. Jechała
w windzie do której wsiadłam, a ponie-
waż miałam róże  (dwie), powiedziałam
jej że idę do kościoła na nabożeństwo św.
Rity i żeby poszła ze mną, bo kiedyś
mówiła mi, że ma problemy z synem al-
koholikiem. Na to ona odpowiedziała, że
w św. Ritę nie wierzy a jak już będzie
chciała iść na to nabożeństwo, to pójdzie
do św. Jadwigi w Chorzowie. Powiedzia-
łam, że u nas też jest ładnie i ze jak pój-
dzie, ze mną, to dam jej drugą różę. Od-
powiedziała stanowczo że „nie” i poszła
w drugą stronę. Zrobiło mi się smutno,
pomodliłam się za nią i poszłam szybko
do kościoła, bo jak zwykle dla mnie było
już późno. Jakie było moje zdziwienie jak
zobaczyłam ją na procesji. Oczywiście
zaraz dałam jej różę a ona powiedziała
że muszę mieć jakąś szczególną łaskę u
Boga bo ona była już na przystanku ale
jakaś siła zaciągnęła ją do naszego ko-
ścioła i jest. I ze w tej sytuacji koniecz-
nie mam modlić się za jej syna, bo widać
mam "oko" u Pana Boga. Roześmiałam

się i powiedziałam jej, żeby sama się
modliła do św. Rity. Ale może pomodli-
my się wszyscy na następnym nabożeń-
stwie?

Serdecznie pozdrawiam i życzę wytrwa-
łości w kontynuowaniu niewątpliwych
natchnień Ducha Św. Przecież nie bez
powodu ma Ksiądz ten obraz św. Rity.

Maria Nogaj

Prosimy o prowadzenie nabożeństwa do
Św Rity. Prośbę swą motywuję tym iż
parafianie będąc w beznadziejnej sytu-
acji proszą o jej zmianę,a po przez takie
publiczne, anonimowe przedstawienie
swojej prośby uwalniają się z trosk i jest
im lepiej na duszy To poprzez Św Ritę
wierzą, że prośby zostaną wysłuchane,
wierzą bardziej w siłę modlitwy. Teraz
w obecnej sytuacji nałogów i ciągłego
zabiegania jest nam takie wsparcie po-
trzebne. Prosimy i dziękujemy
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Nasza historia

Ponad pół wieku temu miejsce, w któ-
rym dziś stoi osiedle, wydawało się po-
zbawione obiecujących perspektyw. Te-
ren był niestabilny, zryty kopalnianymi
korytarzami i w porównaniu z resztą za-
dymionego Śląska, w tym miejscu wa-
runki były szczególnie szkodliwe. Jed-
nak ze względu na napływające do Ka-
towic tłumy ludzi w poszukiwaniu pracy
były potrzebne nowe mieszkania. Ogło-
szono konkurs architektoniczny na osie-
dle mające pomieścić 20 tys. mieszkań-
ców. Wśród wielu projektów decydują-
cy głos mieli architekci: Henryk Buszko
i Aleksander Franta.

7 lipca 1959 zapada decyzja o budowie
nowego i nowoczesnego osiedla, zajmu-
jącego powierzchnię 200 hektarów. Osie-
dle powstaje na terenie dawnych przemy-
słowych kolonii Sośnina, Klimzowiec i
Bederowiec.

Pierwsze budynki nowego osiedla po-
wstają na początku lat 60. Nie wyróżniają
się niczym szczególnym, choć miało być
to wielkie przedsięwzięcie nowoczesno-
ści. Dość niskie, foremne, mało spekta-
kularne bloczki, w kontekście tego, jak
zagospodarowano resztę osiedla pozo-
stają niemal całkowicie niewidoczne.

Niewiele osób zapewne pamięta, że
pierwotnie część osiedla znajdowała się
na terenie nie Katowic, ale Chorzowa.
Dopiero korekta map i „wymiana tere-
nów” sprawiła, że granice osiedla i Ka-
towic wyglądają tak jak dziś. Któż z nas
pamięta brak chodników, czy widoki z
okna na pola, na których pasły się krowy
i spacerowały konie, a gospodarze dbali
o swoje ogrody warzywno-owocowe.
Pierwsi mieszkańcy wprowadzili się do
nowych bloków w roku 1964. W miarę
upływu czasu na osiedlu przybywało bu-
dynków o wiele wyższych. Te z drugiej
połowy lat 60-tych i następnej dekady to
już dwunastopiętrowe, gigantyczne „sza-
fy mieszkalne”. Są tak wysokie ze wzglę-

Z nauczania Jana Paw³a II.

Fragment rozważań
Drogi Krzyżowej (2000r.):
Czym przyciąga ten konający na krzy-

żu Skazaniec?
Z pewnością sam obraz niewypowie-

dzianego cierpienia mógł budzić współ-
czucie. Jednak współczucie to za mało,
aby związać swe życie z Tym, który za-
wisł na krzyżu.

A więc czym tłumaczyć, że ten przera-
żający widok przyciąga kolejne pokole-
nia tych, którzy krzyż uczynili znakiem
swojej wiary — mężczyzn i kobiet, któ-
rzy przez wieki pod tym znakiem żyli i
oddawali życie?

Chrystus przyciąga do krzyża potęgą
miłości —

Miłości Bożej, która nie cofnęła się
przed oddaniem siebie bez reszty;

Miłości nieskończonej, która na drze-
wie krzyża wyniosła nad ziemię ciężar
Chrystusowego ciała, aby zrównoważyć
ciężar starodawnej winy;

Miłości nieogarnionej, która wypełniła
wszelki brak miłości i pozwoliła człowie-
kowi na nowo ukryć się w dłoniach mi-
łosiernego Ojca.

Niech wywyższony na krzyżu Chrystus
przyciągnie i nas, ludzi przełomu tysiąc-
leci!

W cieniu krzyża «postępujmy drogą
miłości, bo i Chrystus nas umiłował i sa-
mego siebie wydał za nas w ofierze i dani
na wdzięczną wonność Bogu» (por. Ef
5, 2)

MODLITWA
Chryste wywyższony, Miłości ukrzy-

żowana, napełnij nasze serca swoją mi-
łością, abyśmy w Twoim krzyżu roz-
poznali znak naszego odkupienia i
przyciągnięci do Twych ran żyli i umie-
rali z Tobą, który żyjesz i królujesz z
Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świę-
tego, przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

du na troskę architektów o odpowiednią
cyrkulację powietrza na całym osiedlu.
Ich rozmieszczenie zależało też często od
zniszczeń górniczych, jakimi dotknięty
jest cały ten obszar.

Oprócz budynków mieszkalnych zespół
Buszki i Franty zaprojektował także sze-
reg obiektów obsługujących osiedle.
Wśród nich szkoły, przedszkola, żłobek,
pawilony handlowe czy ośrodek zdrowia.
Jednym z największych atutów osiedla
jest bliskość Parku Śląskiego.

Zgodnie z obowiązującą w tamtym cza-
sie doktryną, na osiedlu nie miało być
żadnego kościoła. Dlatego też mieszkań-
cy przy wsparciu ówczesnego arcybisku-
pa Karola Wojtyły przez kilkanaście lat
zabiegali o budowę kościoła. Ostatecz-
nie, pod budowę kościoła wybrano teren
na Osiedlu Dolnym. Główni architekci
osiedla pod koniec lat 70 rozpoczęli pra-
ce projektowe nad kościołem p.w. Pod-
wyższenia Krzyża Świętego i Matki Bo-
żej Uzdrowienia Chorych. 13 grudnia
1981 roku biskup Herbert Bednorz po-
święcił kościół, natomiast 14 września
1991 został on konsekrowany przez bi-
skupa Damiana Zimonia. W 1983 biskup
Herbert Bednorz postanowił na Osiedlu
Górnym utworzyć nową parafię. Budo-
wę kościoła parafialnego (formalnie jako
kaplicy) rozpoczęto 13 czerwca 1984.
Parafia ta została erygowana 1 września
1985, a jej patronką została Matka Boża
Piekarska. Kościół parafialny został kon-
sekrowany 17 grudnia 1990 przez bisku-
pa Damiana Zimonia

Na początku lat osiemdziesiątych syl-
weta Tysiąclecia wzbogaciła się o kilka
nowych budynków, o tak zwane „kuku-
rydze”, jeszcze wyższe od dwunastopię-
trowych wieżowców.

Od 2009 roku zostają podjęte próby
dogęszczania osiedla. Pojawiają się nowe
obiekty niszczące misterną, urbani-
styczną strukturę całego osiedla. Rozpo-
częto budowę nowych, deweloperskich
bloków wciśniętych między starsze blo-

ki osiedla. Ich architektoniczna forma w
niczym nie nawiązuje do tego, co stoi
obok. Przewiduje się wg statystyk, że w
2020 roku osiedle będzie zamieszkiwało
około 28 tyś. mieszkańców. To ogromna
liczba, która sprawia, że coraz bardziej
jesteśmy wobec siebie anonimowi. Jest
jednak miejsce, w którym nie musi tak
być – to Dom Boży – nasz parafialny
kościół, którego drzwi otwarte są dla każ-
dego. To właśnie w nim czeka na nas Ten,
bez którego nic i nikogo by tu nie było.
Chcąc podziękować Bogu za ten wielki
dar życia, powstania naszego osiedla i ko-
ścioła ks. biskup Marek Szkudło 7 wrze-
śnia, o godz. 18.00 odprawił Mszę świętą.

Bożena S.

„DZIWNE WYDARZENIE”

A cóż to się stało, co się wydarzyło,
że w wierzącej Polsce piekło się ruszy-
ło?
I zły zaczął taniec od morza do Tatr
będąc przekonany, że pokona świat.
Może gdzieś na świecie ktoś zaprosił go,
ale tu na polskiej ziemi miłość zbiera
plon.
Miłość, wiara i nadzieja strzeże każdy
próg,
a z wysoka na tę ziemię patrzy Dobry
Bóg.
Więc nie walcz już piekło gdyż wśród
świata dróg,
tam gdzie stanie Polak, tam stanie i Bóg!

Aleksandra Molicka-Maler
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