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

15 wrzeœnia 2019

Wdzięczni Bogu w Trójcy Jedynemu i wielu dobrym ludziom za 125
lat istnienia parafii św. Jana i Pawła Męczenników w Dębie, pragnie-
my złożyć życzenia i objąć  gorącą modlitwą wspólnotę parafialną Św.
Jana i Pawła Męczenników w Katowicach Dębie.

Z okazji tak pięknego jubileuszu jakim
jest 125-lecie erygowania Parafii Św.
Jana i Pawła Męczenników w Katowi-
cach – Dębie, pragniemy złożyć na ręce
księdza Proboszcza, z serca płynące gra-
tulacje i życzenia dla całej wspólnoty Pa-
rafialnej.

Ojciec Święty Jan Paweł II powie-
dział, że parafia jest uprzywilejowa-
nym miejscem dawania świadectwa
miłości i że stanowi najdogodniejszy
teren jej praktykowania.

Jubileusz jest szczególnym czasem
wdzięczności Bogu za dar wspólnoty, ale
również podziękowań dla tych wszyst-
kich których zaangażowanie i praca po-
zwala cieszyć się dzisiaj ta doniosłą rocz-
nicą.

Parafia Św. Jana i Pawła Męczenników
w Dębie, jest nam bliska ze względu na
swój historyczny wymiar – katolicy
mieszkający na osiedlu Tysiąclecia
przynależeli i uczęszczali do kościoła w
Dębie.

Na ręce księdza Proboszcza
składamy życzenia Bożej opieki

na każdy dzień posługi kapłańskiej,
licznych darów Ducha Świętego

oraz opieki patronów
Jana i Pawła Męczenników.

A wszystkim Parafianom – żywej
wiary, najobfitszych łask Bożych
i błogosławieństwa na wszystkie

przyszłe lata.
Życzą Duszpasterze

oraz wspólnota parafii
na Tysiącleciu Dolnym

w Katowicach.

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

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    (15 września 2019)

  1.We wtorek (17.09) o godz. 18.45 odbędzie się spotkanie Parafialnej Rady Eko-
nomicznej (PRE).

  2.W każdy wtorek o godz. 18.45 zapraszamy na Modlitwę Uwielbienia.
  3.W piątek (III piątek miesiąca) zapraszamy na Mszę św. w intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego,

którą odprawimy o godz. 18.00. Podczas Eucharystii kazanie nt. Chrześcijanin „ochrzczo
ny” w Duchu św. doświadcza Bożej miłości, jest uspokojony i uzdolniony do bycia zna-
kiem sprzeciwu. O godz. 17.30 w czasie nabożeństwa odmówimy Koronkę do Miłosierdzia
Bożego w intencji dusz czyśćcowych. Wypominki za zmarłych przynosimy do zakrystii 20
minut przed nabożeństwem. Na zakończenie można ucałować relikwie św. Faustyny.

  4.W czwartek (19.09), po Mszy św. wieczornej odbędzie się spotkanie Nadzwy-
czajnych Szafarzy Komunii św.

  5.Psycholog dyżuruje w piątek od 17.00 do 18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
  6.Chłopcy, którzy pragną służyć Bogu przy ołtarzu zapraszamy na zbiórki mini-

strantów w soboty o godz. 9.00 w salce ministrantów.
  7.Młodzież zapraszamy na spotkanie formacyjne w ramach ruchu „Światło-Życie”

w piątki o godz. 18.00.
  8.W niedzielę (22.06) zapraszamy na nabożeństwo do św. Rity, patronki spraw

beznadziejnych. Nabożeństwo połączone z obrzędem poświęcenia róż odprawimy
po Mszy św. wieczornej, ok. godz. 18.00.  Do skrzynki przy zakrystii można składać
kartki z wypisanymi prośbami do św. Rity, które odczytamy w czasie nabożeństwa.

  9.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.

10.W przyszłą niedzielę (22.09) kolekta będzie przeznaczona na budowę cmen-
tarza. Codziennie, po każdej Mszy św. w zakrystii indywidualni fundatorzy
mogą złożyć ofiarę i dokonać wpisu do Księgi Fundatorów.

11. W przyszłą niedzielę (22.09) Słowo Boże wygłosi do nas O. Andrzej Korda -
Misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej. Po Mszy św. będzie można nabyć kalen-
darze misyjne na 2020 rok.

12. Kancelaria Prafialna przyjmuje intencje mszalne w tygodniu na godz. 18.00.
13.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 Wydział Teologiczny UŚ.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (16-22  WRZESIEŃ 2019)

PONIEDZIAŁEK (16.09.2019 r.) - Wspom. św. męcz. Korneliusza, pap. i Cypriana, bpa

  7.00 1/za + Marię Grędel w 5 r. śm., jej ++ męża Jana i córkę Grażynę, ++ rodzi-
ców z obu stron i ++ pokrewieństwo

2/za + syna Wojciecha w kol. r. śm., ++ rodziców: Zofię i Seweryna
oraz + brata Andrzeja

  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + męża Kazimierza Gazdę i ++ rodziców z obu stron

2/za + męża Henryka Puraka w 4 r. śm. oraz ++ rodziców z obu stron

WTOREK (17.09.2019 r.) - Dzień powszedni

  7.00 1/za ++ rodziców i teściów w r. śm., ich ++ rodziców i rodzeństwo oraz wszyst-
kich ++ krewnych z rodzin: Jaroń i Kocot

2/za + męża Jana Wolnego i ++ pokrewieństwo z obu stron
  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + Stanisława Ciuk w 1 r. śm.

2/za + męża Andrzeja Graniewskiego w 4 r. śm. ++ rodziców z obu stron, ++ siostry:
Stanisławę i Wiesławę oraz ++ szwagrów: Aleksandra, Bogdana i Krzysztofa

3/ za + żonę Zofię Czenczek z prośbą o radość życia wiecznego
18.45 - Modlitwa Uwielbienia

ŚRODA (18.09.2019 r.) - ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, zak., patrona
Polski i młodzieży

  7.00 1/za + Ryszarda Krzywonia w kol. r. śm, jego + żonę Jadwigę i + syna
ks. Marka Krzywonia

2/za + Jana Bednarza w 5 r. śm. (od rodziny)
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/w intencji Kazimiery i Adolfa w kol. r. śl., z podziękowaniem za otrzymane

łaski, z prośbą o błog. Boże na kolejne lata
2/za ++ rodziców: Józefa i Małgorzatę Żurków, + brata Michała, ++ teściów: Józefa

i Bronisławę Czardybonów, ++ z rodzin: Sochaczewskich, Pietrzaków, Tyrtaniów
i Osadników

CZWARTEK (19.09.2019 r.) - Dzień powszedni

  7.00 1/za + Henryka Nowaka w 1 r. śm. oraz ++ rodziców: Franciszka i Franciszkę
Nowaków oraz Helenę i Karola Śmieszków

2/za + męża Rudolfa, ++ rodziców z obu stron oraz ++ Lidię i Władysława
  7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu    
18.00 1/za + męża Edwarda Majewskiego w 24 r. śm. oraz ++ z rodzin: Majew-

skich, Wróblów, Kukuczków i + Władysławę
2/za ++ rodziców: Teklę i Józefa Kozoków oraz ++ rodzin: Kozoków i Respondków

PIĄTEK (20.09.2019 r.) -Wspom. św. męcz. Andrzeja Kim Taegon, prezb., Pawła Chong
Hasang i Tow.

  7.00 1/za ++ Stanisława, Ryszarda, Marcina, Paulinę, + dziadka Stanisława Dzię-
gielewskich, ++ Matyldę i Ludwika Wodnioków, ++ z rodzin: Ksiądz,
Kocenka, Pacuła oraz dusze w czyśću cierpiące

2/za + brata Zbigniewa Kasperkiewicza  oraz + ojca Augustyna Kasperkiewi-
cza i ++ z rodziny

  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
18.00 1/w intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego

2/za + matkę Katarzynę w 30 r. śm., + ojca Bolesława, + męża Zygmunta
i wszystkich ++ z rodziny

3/w intencji Mai Matuszyk  w dniu 15 r. ur., z prośbą o Bożą opiekę, dary
Ducha Św. oraz zdrowie

SOBOTA (21.09.2019 r.) - ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA,  APOSTOŁA I EWANGELISTY

  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/za + męża Stanisława oraz jego ++ rodziców: Weronikę i Henryka, prosząc

o spokój wieczny
2/w intencji ks. Tomasza Labusa w dniu urodzin, dziękując Bogu za dar życia,

prosząc o żywą wiarę, miłość i wierność łasce powołania oraz o dar zdrowia
i Boże błog. w posłudze kapłańskiej

14.00 - Ślub konkordatowy: Steć - Pokojska
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za + Wojciecha Wójcika i ++ z rodziny

2/za ++ rodziców: Juliannę i Piotra, Marię i Józefa, + brata Józefa, + córkę
Helenę, + ciocię Genowefę, ++ dziadków: Józefa i Katarzynę

NIEDZIELA (22.09.2019 r.) - XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

  7.30 - za + Elżbietę Lisocką w 1 r. śm., + Stefana Lisockiego w 7 r. śm.,
++ z rodziny: Lisockich, Malików i Majerowiczów

  9.30 - w intencji Zyty i Władysława z ok. ur., córek: Grażyny i Krystyny oraz ich
rodzin, z prośbą o dary Ducha św. i opiekę MB Nieustającej Pomocy

11.00 - w intencji Mariusza z ok. 50 r. ur., z podziękowaniem za dotychczasowe
łaski, z prośbą o dalszą Bożą opiekę i błog. dla jubilata oraz rodziny (TD)

12.30 - w intencji Barbary w 80 r. ur., z prośbą o zdrowie i opiekę Matki Bożej
17.00 - w intencji Stanisławy i Józefa w 60 r. śl., z podziękowaniem za odebrane

łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę MB dla jubilatów oraz dla dzieci
z rodzinami (Te Deum)

18.00 - Nabożeństwo do św. Rity
20.00 - za + Zdzisława Kaźmierskiego w 3 r. śm. oraz ++ z rodzin z obu stron,

z prośbą o spokój ich duszy

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00
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Jak s³u¿ba w grupie pog³êbia moj¹ wiarê

Przynależność do Klubu Inteligencji
Katolickiej daje wiele możliwości dla po-
głębienia wiary. W działalności tej gru-
py można wyróżnić trzy oddzielne płasz-
czyzny, które w konkretny sposób wpły-
wają  na pogłębienie mojej wiary, ale i
innych uczestników.

Pierwsza płaszczyzna to Krąg Biblijny,
gdzie jest rozważane Słowo Boże z prak-
tycznym wdrażaniem Go w własne co-
dzienne życie. Poznaje się też historię
Kościoła Chrystusowego od jego powsta-
nie przez różne zawirowania, jak też róż-
nice do innych wierzeń religijnych.

Druga płaszczyzna to rekolekcje, które
w stałym cyklu we wrześniu odbywają
się w Archidiecezjalnym Domu Rekolek-
cyjnym w Kokoszycach. W zaciszu w
pięknej scenerii środowiska naturalnego
można skupić się nad własną duszą i
przemyśleć własne życie, aby  przy po-
mocy wspaniałych rekolekcjonistów
wejść do wnętrza swojej przestrzeni du-
chowej, tam odnaleźć Boga, rozmawiać
z Nim, oddać się  w Jego moc do umiło-
wania Go i drugiego człowieka. Reko-
lekcje uzupełniane są dniami skupienia
w okresie adwentu i w okresie wielkiego
postu, aby posprzątać przestrzeń własne-
go ducha i do tego mieszkania godnie
przyjąć Nowonarodzonego, a potem
Zmartwychwstałego Syna Bożego .

Trzecia płaszczyzna to pielgrzymki do
miejsc uświęconych przez Syna Bożego,
Jego Matkę i przez Istoty Niebiańskie
jako wysłannicy Boży w celu zrozumie-
nia Woli Bożej w naszym krótkim poby-
cie w przestrzeni ziemskiej, dla przygo-
towania do życia wiecznego, w przestrze-
ni  niebiańskiej. Centralnym punktem w
programie każdej naszej pielgrzymki jest
codzienna Msza Święta, śpiewy Godzi-
nek do Najświętszej  Maryi  Panny z roz-
ważaniem ich treści, czyli Starego Testa-
mentu Pisma Świętego, modlitwa Różań-
cowa z rozważaniem Pisma Świętego

Nowego Testamentu, Koronka do Miło-
sierdzia Bożego z rozważaniem w duchu
części Bolesnej  Pisma Świętego, czyli
części Bolesnej Różańca Świętego.  Są
też śpiewy pieśni religijnych, ale nie tyl-
ko, bo też śpiewy piosenek świeckich i
wspólne przeżycia radości pięknej przy-
rody jako ukształtowanej z Woli Bożej.
Oprócz natury Bożej też można się za-
chwycać dziełami jako wytworem rąk i
umysłu człowieka, natchnionych talen-
tami   danymi jako dar Ducha Świętego.
Msza Święta, modlitwa, wspólne prze-
bywanie w grupie ludzi  w różnym wie-
ku życia i różnym usposobieniu emocjo-
nalnym i zdrowotnym, wzajemne tolero-
wanie siebie, trud i wysiłek  pielgrzymi,
dyscyplina programowa, wzajemna po-
moc, to wyzwala w nas ducha prawdy o
naszym przygotowaniu do przejścia na
drugą stronę brzegu naszego życia.

Jan Mikos
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w lipcu:

Dudek Krystyna, Tysiąclecia 6
Bańka Józef, Mieszka I 15
Kałuża Urszula, Piastów 16
Strumień Adam, Piastów 26
Rówiński Edward, Mieszka I 15
Lesiecka Joanna, Tysiąclecia 13
Andrzejewski Adam, B.Chrobrego 2
Wrzesińska Marianna, Piastów 26
Majewski Wiktor, B.Chrobrego 26
Mróz Piotr, Piastów 18
Wyszogrodzka Marianna, Tysiąclecia 6
Mazur Kazimierz, B.Chrobrego 26
Cokot Rafał, Piastów 5

W lipcu i sierpniu odeszli do Pana:

Wieczny odpoczy-
nek racz im daæ Pa-
nie. A œwiat³oœæ wie-
kuista niechaj im
œwieci.. Niech odpo-
czywaj¹ w pokoju
wiecznym. Amen.

w sierpniu:

Pakosz Gertruda, Tysiąclecia 1
Czapla Irena, Piastów 26
Bajc Stefania, B.Chrobrego 32
Gawron Zofia, Piastów 11
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chach-Wilkowyjach. Pamiętajmy o
księdzu Marcinie w naszych modlitwach.

05.09. – O godz. 18.00 została odpra-
wiona Msza św. w intencji ks. Leszka,
który obchodził swoje urodziny. Pamię-
tajmy o Solenizancie w naszych modli-
twach.Również w tym dniu, po wakacyj-
nej przerwie odbyło się spotkanie orga-
nizacyjne Bractwa Adoracji Najświętsze-
go Sakramentu. Ks. Marek prosił o mo-
dlitwę za młodzież, która coraz częściej
rezygnuje z nauki religii w szkole.

06.09. – O godz. 18.45 odbyło się spo-
tkanie Diakonii Słowa, która spotkała się
z ks. Proboszczem celem ustalenia tema-
tów artykułów na nowy rok duszpaster-
ski. Zachęcamy wszystkich chętnych do
redagowania gazetki.

07.09. – O godz. 18.00 została odpra-
wiona Msza św. w intencji ofiarodawców
i wykonawców witraży w kościele gór-
nym oraz w intencji Parafian najdłużej
mieszkających na naszym osiedlu. Mszy
św. przewodniczył biskup Marek Szku-
dło, który poświęcił witraże.

W homilii ks. biskup zwrócił się do
wiernych z prośbą, aby spoglądając w
domu na krzyż zobaczyć, że w życiu nic
nie jest stracone, bo z krzyża zawsze
wypływa nadzieja. Bowiem to właśnie

krzyż łączy trzy cnoty: wiarę, nadzieję i
miłość. Biskup Marek podkreślił rów-
nież, abyśmy w naszym życiu świecili
świętością, tak jak światło, które wpada
przez witraże przedstawiające sceny z
życia Jezusa.

Smutny był fakt, że tak wielkie – po-
trójne wydarzenie w naszej parafii było
obojętne dla wielu parafian. Puste miej-
sca w kościele, puste miejsca dla służby
liturgicznej. Spoglądając na krzyż, do
słów, o które prosił ks. biskup, może na-
leżałoby jeszcze dodać: Jezu przemień
moje życie i pomóż mi pokochać Twój
Kościół, tak jak Ty pokochałeś mnie w
Nim. Jeśli Kościół jest mi obojętny, tzn.,
że Chrystus również jest mi obojętny.
Zatem czy naprawdę jestem prawdziwym
chrześcijaninem, uczniem Jezusa Chry-
stusa?

08.09. – O godz. 12.30 została odpra-
wiona Suma Odpustowa, podczas której
Słowo Boże wygłosił do nas ks. prof.
Arkadiusz Wuwer. Zwrócił on uwagę, że
krzyż jest w centrum całego świata, a
wszystko inne kręci się wokół niego. Je-
śli krzyż będzie w centrum naszego życia,
to wszystko inne będzie w nim uporząd-
kowane. Czy w moim życiu krzyż jest w
centrum? Bożena S.



KOMUNIKAT O WYBORACH
do Rad Jednostek Pomocniczych miasta Katowice (Dzielnic)

nr 1 Śródmieście, nr 2 Załęska Hałda-Brynów część zachodnia, nr 4 Osiedle
Paderewskiego-Muchowiec, nr 9 Osiedle Tysiąclecia, nr 10 Dąb,

nr 11 Wełnowiec-Józefowiec i nr 20 Zarzecze
w dniu 24 listopada 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24
listopada 2019 r. na terenie Śródmieścia,
Załęskiej Hałdy-Brynowa części zachod-
niej, Osiedla Paderewskiego-Muchowca,
Osiedla Tysiąclecia, Dębu, Wełnowca-
Józefowca i Zarzecza odbędą się wybo-
ry do Rad tych Dzielnic.

Czynne i bierne prawo wyborcze do
ww. Rad Dzielnic przysługuje osobom,
które najpóźniej w dniu wyborów
kończą 18 lat, stale zamieszkują na te-
renie ww. Dzielnic i figurują w reje-
strze wyborców. Kandydat na radnego
nie może być ponadto skazany prawo-
mocnym wyrokiem sądu orzeczonym za
przestępstwo umyślne.

Zgłoszenia kandydatów do ww. Rad
Dzielnic, poparte przez co najmniej 20
wyborców – mieszkańców odpowiednio
Śródmieścia, Załęskiej Hałdy-Brynowa
części zachodniej, Osiedla Paderewskie-
go-Muchowca, Osiedla Tysiąclecia,
Dębu, Wełnowca-Józefowca i Zarzecza,
będzie można dokonywać na specjalnych
drukach, do Okręgowych Komisji Wy-
borczych, które będą do odbioru w sie-
dzibach tych Komisji zlokalizowanych na
terenie ww. Dzielnic. W stosownym cza-
sie (początek września) druki będzie
można pobrać ze strony internetowej Biu-
letynu Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Katowice (zakładka: Ogłoszenia
i Aktualności/Wybory i Referenda/Wy-
bory do Rad Jednostek Pomocniczych).

Listę poparcia (nazwiska i adresy z pod-
pisami) należy dołączyć do zgłoszenia
kandydata na radnego.

Do zgłoszenia kandydata na radnego
uprawnionych jest dwóch pierwszych
wyborców na liście poparcia lub sam
kandydat. Zgłoszenie może zawierać ad-

notację o poparciu kandydata przez or-
ganizację polityczną lub społeczną, po-
twierdzonym pisemnie przez właściwy
statutowo organ. W Okręgowych Komi-
sjach Wyborczych na specjalnych dru-
kach można też będzie zgłaszać kandy-
datów do obwodowych komisji wybor-
czych (kandydaci do tych komisji muszą
stale zamieszkiwać na terenie miasta Ka-
towice i nie mogą być w stosunku do
kandydujących do RJP: zstępnymi,
wstępnymi, rodzeństwem, ani małżonka-
mi).

Dyżury Okręgowych Komisji Wybor-
czych, podczas których można będzie
pobierać druki i zgłaszać kandydatu-
ry na radnych ww. Rad Jednostek Po-
mocniczych i kandydatury do obwo-
dowych komisji wyborczych, odbędą
się w dniach: 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23,
24 i 25 października 2019 r.

Miejsca i godziny dyżurów Komisji
Okręgowych podane zostaną do pu-
blicznej wiadomości w pierwszej po-
łowie września 2019 roku.

Aby wybory się odbyły musi się zgło-
sić odpowiednio co najmniej 32 kan-
dydatów na radnych dla Dzielnic: nr
1 Śródmieście i nr 9 Osiedle Tysiącle-
cia oraz co najmniej 23 kandydatów
na radnych dla każdej z pozostałych
Dzielnic.

Wybory poprzez tajne głosowanie zo-
staną przeprowadzone przez obwodowe
komisje wyborcze w dniu 24 listopada
2019 r. w godz. od 7:00 do godz. 19:00
w stałych lokalach wyborczych zlokali-
zowanych odpowiednio na terenie ww.
Dzielnic. Będzie można oddać głos na 1
kandydata.

Rady Jednostek Pomocniczych nr 1

Śródmieście oraz nr 9 Osiedle Tysiącle-
cia będą liczyły 21 radnych, a pozostałe
Rady Jednostek Pomocniczych będą li-
czyły 15 radnych.

Bliższe i dokładniejsze informacje do-
tyczące wyborów będą publikowane na
bieżąco – po podjęciu odpowiednich
ustaleń przez komisje wyborcze – w
pierwszej połowie września 2019 r. na
stronie internetowej Biuletynu Informa-
cji Publicznej Urzędu Miasta Katowice
(zakładka: Ogłoszenia i Aktualności/
Wybory i Referenda/Wybory do Rad Jed-
nostek Pomocniczych). Informacje będą
również podawane w inny sposób do wia-
domości publicznej.

Gorąco zachęcamy do kandydowania
do ww. Rad Dzielnic!

Biuro Rady Miasta Katowice
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NASZ KRZY¯

kach krzyża, poprosił, aby zebrać je i
przenieść do parafii w Dębie. Kościół
nigdy nie powstał w miejscu usuniętego
krzyża. Jednak po długoletnich stara-
niach otrzymano zgodę na budowę ko-
ścioła w miejscu, w którym obecnie się
znajduje. Na znak budowy został posta-
wiony drewniany krzyż, a następnie za-
montowano krzyż metalowy. Pod nim
złożono szczątki zniszczonego krzyża.
Ks. Arcybiskup Herbert Bednorz poświe-
cił to miejsce, jako znak kamienia wę-
gielnego pod budowę kościoła. Dlatego
też nazwa parafii Podwyższenia Krzyża
Świętego została zainspirowana tym wy-
darzeniem, w celu uwielbienia Krzyża
Chrystusowego niszczonego przez sys-
tem komunistyczny.

W ostatnim numerze gazetki „Być bli-
żej” umieszczony został artykuł nt. histo-
rii naszego osiedla. Dziś kolejna historia
- historia krzyża.

Przy głównym wejściu do kościoła gór-
nego, każdy z nas z pewnością zauważył
stojący tam metalowy krzyż. Jednak kto
wie, co mieści się pod jego konstrukcją?
Otóż pod owym krzyżem znajdują się
szczątki zniszczonego przez komunistów
betonowego krzyża, który przez kilkaset
lat stał w środkowej części osiedla Ty-
siąclecia (obecnie bliżej ul. Chorzow-
skiej). To właśnie w tym miejscu miał
powstać kościół. Jednak ze względu na
to, iż osiedle miało być wyłącznie komu-
nistyczne, kościół i krzyż były niewy-
godną wizytówką. To właśnie władze ko-
munistyczne zwróciły się z prośbą do
mieszkańców pobliskich posesji, aby
usunęli krzyż. Ze względu na opór Ślą-
zaków komuniści wybrali robotnika spo-
za Śląska, który spychaczem usunął
krzyż. Arcybiskup Herbert Bednorz oba-
wiając się rozruchów i ataków na osoby
gromadzące się na modlitwie przy szcząt-

Bożena Stencel
przy współpracy z Janem Mikosem

Migawki z ¿ycia naszej parafii

03.09. – O godz. 18.00 została odpra-
wiona Msza św. dziękczynna za posługę
w naszej parafii ks. Marcina Piaseckie-
go, który został mianowany proboszczem
w parafii Matki Bożej Aniołów w Ty


