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22 wrzeœnia 2019

Powołanie
małżeńskie
Człowiek został stworzony z miłości i

do miłości. Pierwszym naszym powoła-
niem jest miłość. Możemy je realizować
na różnych drogach. Każdego z nas Bóg
powołuje inaczej i na inną drogę. Jedną
z nich jest małżeństwo.

Powołanie do małżeństwa to nade
wszystko powołanie do miłości. W sa-
kramentalnym małżeństwie chrześcijań-
skim, miłość małżeńska odzwierciedla
miłość Chrystusa do Kościoła. Jest to mi-
łość wierna, uczciwa i na zawsze. Mał-
żonkowie stają się dla siebie darem. W
małżeństwie i rodzinie, człowiek rozwi-
ja się, duchowo wzrasta, odnajduje szczę-
ście, widzi sens swojego życia, pracy,
poświęcenia i wyrzeczeń.

Ofiarna miłość powinna objawiać się w
hojnym poświęcaniu czasu sobie, dzie-
ciom, a także w otwarciu na innych –
dalszą rodzinę, przyjaciół, czy ludzi po-
trzebujących. Jest to bardzo trudne i od-
powiedzialne zadanie, któremu coraz
więcej małżeństw nie potrafi sprostać i
szybko podejmuje decyzję o rozwodzie.

Dzisiejszy świat każe myśleć głównie
o sobie i samorealizacji. Potrzeby dru-
giego człowieka często odbierane są jako
przeszkoda na tej drodze. Pęd życia i sku-
pienie na sobie, zaburza relacje w mał-
żeństwie. Czasem małżonkowie tak bar-
dzo oddalą się od siebie, że nie widzą już
drogi powrotu. Tymczasem powinni pa-
miętać, że gdy kapłan wiązał im ręce stułą

i gdy powtarzali słowa przysięgi małżeń-
skiej, sam Bóg Ojciec wkroczył w ich
związek i pozostanie z nimi na zawsze.
To On jest najpewniejszą ostoją w każ-
dym kryzysie. Do Niego i Matki Naj-
świętszej uciekajmy się w naszych nie-
dolach. Każdego dnia oddawajmy Bogu
nasze małżeństwo i bądźmy pewni, że
odtąd On sam będzie o nas walczył. Pod-
jęcie w jedności z Bogiem trudu małżeń-
skiej i rodzinnej codzienności, zaczyna-
nie każdego dnia od nowa życia z sobą,
w dobrej i złej doli, to droga wiodąca mał-
żonków ku świętości.
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  2.W dzisiajszą niedzielę (22.06) zapraszamy na nabożeństwo do św. Rity, pa-
tronki spraw beznadziejnych. Nabożeństwo połączone z obrzędem poświęce-
nia róż odprawimy po Mszy św. wieczornej, ok. godz. 18.00.  Do skrzynki przy
zakrystii można składać kartki z wypisanymi prośbami do św.  Rity, które będą
odczytane w czasie nabożeństwa.

  3.Prawnik dyżuruje we wtorek od godz. 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
  4.Osoby, które pragną czytać Słowo Boże w czasie liturgii zapraszamy na spotka-

nie Diakonii Liturgicznej we wtorek (24.09) o godz. 18.45.
  5.Chłopcy, którzy pragną służyć Bogu przy ołtarzu zapraszamy na zbiórki mini-

strantów w soboty o godz. 10.00 w salce ministrantów.
  6.Młodzież zapraszamy na spotkanie formacyjne w ramach ruchu „Światło-Życie”

w piątki o godz. 18.00.
  7.W czwartek (26.09), o godz. 18.00 odprawimy Mszę św. w intencji członków

Żywego Różańca oraz Apostolstwa Dobrej Śmierci. Po Mszy św. odbędzie się
spotkanie Żywego Różańca i Apostolstwa Dobrej Śmierci

  8.Pierwsze spotkanie dla Rodziców zainteresowanych I Komunią dziecka w 2020
roku odbędzie się w czwartek (26.09) o godz. 19.00 w kościele. Jest to spotkanie
tylko i wyłącznie dla rodziców/opiekunów – należy przyjść bez dzieci.

  9.W piątek, o godz. 17.30 odprawimy Drogę Krzyżową, polecając Bogu dusze na-
szych zmarłych. Wypominki za zmarłych przynosimy do zakrystii 20 minut przed
nabożeństwem. Po nabożeństwie będzie można ucałować relikwie Krzyża św.

10.W sobotę o godz. 7.00 odprawimy Mszę św. w intencji ofiarodawców i budowni-
czych naszego kościoła oraz w intencji Ks. Pawła Furczyka.

11. W przyszłą niedzielę kolekta na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach.
12.Dorosłych zapraszamy do Sakramentu Pokuty i Pojednania codziennie pół godziny

przed Mszą św. (w czwartki i soboty zawsze od 17.00). kapłani nie będą spowiadać po
rozpoczęciu Mszy św. W razie konieczności ksiądz będzie do dyspozycji po Mszy św.
Osoby słabo słyszące będą mogły skorzystać z zamykanego konfesjonału, który znajduje
się przy kaplicy św. Antoniego. Chęć odbycia takiej spowiedzi prosimy zgłaszać kapłano-
wi, który spowiada obok. W konfesjonale tym spowiadamy również na siedząco.

13. Kancelaria Prafialna przyjmuje intencje mszalne w tygodniu na godz. 18.00.
14.Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Szczególne po-

dziękowania dla Diakonii Porządkowej oraz wszystkich osób, które sprzątały ko-
ściół. W przyszłą sobotę o godz. 7.30 zapraszamy wszystkich chętnych do sprząta-
nia naszego kościoła. Bóg zapłać za wszystkie ofiary materialne składane dzisiaj
na budowę cmentarza. Codziennie, po każdej Mszy św. w zakrystii indywidualni
fundatorzy mogą złożyć ofiarę i dokonać wpisu  do Księgi Fundatorów.



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    (22 września 2019)

  1.Dzisiaj (22.09) Słowo Boże głosi do nas O. Andrzej Korda - Misjonarz Oblat
Maryi Niepokalanej. Po Mszy św. przy wyjściu z kościoła można nabyć kalen-
darze misyjne na 2020 rok.

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW  (23-29  WRZESIEŃ 2019)

PONIEDZIAŁEK (23.09.2019 r.) - Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezb.

  7.00 1/za + Stefana Dyktyńskiego (od brata Jana z  żoną z Chełma)
2/o dary Ducha św., zdrowie, Boże błog. i opiekę MB dla pana Jacka i jego

opiekunki Elżbiety
  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + Henryka Zwyrtek, ++ rodziców, ++ teściów, + brata Józefa, ++ siostrę

Irenę i szwagierkę Irenę oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
2/za + siostrę Anielę Badura w 1 r. śm.
3/za ++ rodz.: Władysławę i Władysława w 25 r. śm., + teścia Henryka w 15 r. śm.,

+ szwagra Kazimierza, + swatową Marię Kamińską, ++ z rodziny Chrzanowskich

WTOREK (24.09.2019 r.) - Dzień powszedni

  7.00 1/za + ojca Jerzego w kol. r. śm. + mamę Weronikę i ++ z rodziny: Gabor i Gawlik
2/za + Waldemara Żółtaszka w 5 r. śm.

  7.30 - Różaniec
18.00 1/w intencji Janiny z ok. 70 r. ur., dziękując za dotychczasowe łaski, z prośbą

o dalszą Bożą opiekę, błog i zdrowie dla solenizantki i synów z rodzinami
2/za ++ rodziców: Stanisławę i Stefana Segiet oraz ++ Helenę i Wilhelma Fuchs
3/za ++ Klarę i Leonarda Przygodów

18.45 - Modlitwa Uwielbienia

ŚRODA (25.09.2019 r.) - Dzień powszedni

  7.00 1/za + Piotra Lauterbach w 2 r. śm. z prośbą o radość życia wiecznego
2/w intencji Michaliny Ciaszczyk z ok. 1 r. ur., z prośbą o zdrowie, Boże

błog.i opiekę Anioła Stróża
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za ++ Emilię i Mariusza Płaszczyk

2/do Opatrzności Bożej w intencji Ireny Miszkiel z prośbą o zdrowie
3/za + Ewę Van der Coghen, jej + męża Stanisława, z prośbą o życie wieczne

CZWARTEK (26.09.2019 r.) - Dzień powszedni

  7.00 1/za + męża Mieczysława z prośbą o radość życia wiecznego
2/za + Mariana Nowakowicza w 1 r. śm.

  7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu    
18.00 1/w intencji członków Żywego Różańca oraz Apostolstwa Dobrej śmierci

2/za ++ Feniksę, Józefa, Kazimierę i Franciszka Iwańczyków
3/do Chrystusa Najwyższego Kapłana za wstawiennictwem MB, przebłagal-

no-dziękczynna w intencji pewnej rodziny i pokrewieństwa

PIĄTEK (27.09.2019 r.) -Wspomnienie św. Wincentego a Paulo, prezb.

  7.00 1/za + Aleksandrę Gralec (od córki)
2/za + Stefana Dyktyńskiego (od chrześnicy Mirosławy z rodziną z Ciechanowa)

  7.30 - Różaniec
17.30 - Droga Krzyżowa
18.00 1/za ++ dziadków: Katarzynę i Władysława Podsiadło, ++ rodz.: Janinę i Bolesława

2/za ++ rodziców: Natalię i Jana Trzasków
3/do Najświętszego Serca Pana Jezusa za wstawiennictwem MB, przebłagal-

no-dziękczynna w intencji pewnej rodziny i pokrewieństwa

SOBOTA (28.09.2019 r.) - Wspomnienie św. Wacława, męcz.

  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/w intencji ofiarodawców i budowniczych naszego kościoła, w int. ks. P. Furczyka

2/za + Horsta Mynarka, + żonę, ++ rodziców z obu stron oraz + córkę Janinę
3/intencja wolna

17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za + męża Wojciecha Gawlika w 6 r. śm., jego ++ rodziców oraz ++ babcie:

Julię i Genowefę
2/za + męża Mariana w 7 r. śm., ++ rodziców z obu stron, ++ siostrę i szwagra

oraz ++ z rodziny

NIEDZIELA (29.09.2019 r.) - XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

  7.30 - do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB Uzdrowienia  Chorych
w intencji  małżonków Marii i Józefa z ok. 55 r. śl., z podziękowaniem za
dotychczasowe łaski, z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie dla jubilatów

  9.30 - za + męża Mieczysława, + teściową Halinę w kol. r. śm., ++ rodziców
oraz + brata i + bratową

11.00 - w intencji Jolanty i  Andrzeja Kowalczyków z ok. ukończenia przez nich 60 r. życia
oraz 38 r. śl., z prośbą o Bożą opiekę, błog., i zdrowie na dalsze wspólne lata (TD)

12.30 1/w intencji Mateusza Młodzika z ok. 18 r. ur., niech w dorosłym życiu otacza
go miłość Boga i ludzi, a dary Ducha św. niech pozwalają mu dokonywać
dobrych i mądrych wyborów na życiowej drodze

2/w intencji Andrzeja Milera w 70 r.ur., dziękując Bogu za opiekę, z prośbą o dalsze
błog., opiekę MB, dary Ducha św., wszelką pomyślność i zdrowie (Te Deum)

17.00 - w intencji Hanny i Romana Piela w 30 r. śl., z podzięk. za dotychczasowe
łaski, z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla jubilatów i całej rodziny

20.00 - za + Zygmunta Gralca (od córki)
Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00
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„Gdzie s³yszysz œpiew, tam wchodŸ…”

W minione wakacje miałem okazję
wypoczywać w okolicach Świeradowa
Zdroju, gdzie w niedzielę, wraz z żoną i
córką wybraliśmy się na niedzielną Mszę
Świętą. Jakież było moje zdziwienie, gdy
okazało się, iż w tym kościele nie ma or-
ganisty! Starszy ksiądz rozpoczął śpiew
na wejście i ludzie sami włączyli się w
dalsze zwrotki. Nie było śpiewników, wy-
świetlacza ani organisty. Pomyślałem
sobie, iż gdybym wiedział wcześniej,
mógłbym pomóc. Ale nie wiedziałem.
Widziałem jednak wspólnotę, która po-
mimo tego swym śpiewem chciała nadać
uroczystości niedzielnej wyjątkowy cha-
rakter. Te doświadczenie uświadomiło mi
jednak w jak dobrym położeniu jest na-
sza parafia, gdyż mamy i ekran z tekstem
i organistów i instrument, z którego moż-
na „wyciągnąć” w miarę przyzwoite
kombinacje głosów organowych.  Nasz
kościół jest coraz piękniejszy. Jest też bez
wątpienia kościołem o dużej kubaturze.
Determinuje to także pewne akustyczne
warunki, z którymi zmagamy się na co
dzień.

Gdy przychodzi niedziela – dzień Pań-
ski, udajemy się na spotkanie z Bogiem.
Chcemy mu zawierzać nasze życie, suk-
cesy i porażki, radości i smutki. Naszą

radość ze spotkania wyrażamy również
modląc się w pieśni. Bo kto dobrze śpie-
wa, dwa razy się modli – pisał św. Augu-
styn.

Pomimo tego, iż znakomita większość
wiernych angażuje się w śpiew, są osoby
pośród nas, które nie śpiewają, bądź
mruczą coś pod nosem. Są osoby, które
stoją na chórze czy z tyłu kościoła, a
nawet w pobliżu organów i nie śpiewają,
bądź czynią to tak cicho, że chyba tylko
sami siebie słyszą. Dlatego zwracam się
z apelem i prośbą, abyśmy swoim przy-
kładem ukazali im wartość i piękno śpie-
wu. Abyśmy pokazali, że nasza świąty-
nia może wybrzmieć potęgą ludzkiego
śpiewu.  Grałem kiedyś w niewielkim
kościele w Rudzie Śląskiej, gdzie ludzie
byli bardzo blisko siebie z uwagi na nie-
wielką kubaturę kościoła. Śpiewał każ-
dy. Dziecko, matka, ojciec, babcia i dzia-
dek, młody i starszy. Byłem ogromnie
zbudowany tym, że nikt się śpiewu nie
wstydził.  Śpiewali wszyscy tak jak umie-
li. Może dlatego, że skoro śpiewa sąsiad
z lewej, sąsiad z prawej, osoba z tyłu i z
przodu, to przecież ja nie będę milczeć,
prawda? Najpiękniejszym jednak moty-
wem i naszą zachętą powinno być to, iż
śpiewamy samemu Bogu! Modlimy się
pieśnią! Wyrażamy w niej wszystko co
nas dotyka. Wspólny śpiew nas jednoczy
wokół ołtarza. Sprawia, że nasze litur-
giczne zgromadzenie nie jest tylko zwy-
kłym spotkaniem, ale nasz wspólny śpiew
zanoszony przed Tron Boży, jest wyra-
zem głębokiego modlitewnego zjedno-
czenia z Bogiem obecnym w Jego Sło-
wie i na ołtarzu Chleba.

Śpiewajmy zatem chętnie, gromko, ra-
dośnie, odważnie. Nie bójmy się niczy-
jej reakcji. Może akurat, ktoś spogląda-
jąc na nasz przykład zapyta sam siebie,
dlaczego ja nie śpiewam? Ileż pięknych
pieśni mamy, ileż bogactwa treści? Do
Boga Ojca, Matki Bożej, Serca Pana Je-
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Migawki z ¿ycia naszej parafii

07.09. - Na Mszy św. o godz. 18.00
powitaliśmy nowego wikariusza - ks.
Artura Grabca, który dekretem ks. Arcy-
biskupa Wiktora Skworca został powo-
łany do służby w naszej parafii. Życzy-
my Mu owocnej pracy oraz ludzkiej życz-
liwości i serdeczności. Pamiętajmy o ks.
Arturze w naszych modlitwach.

08.09. - Jak co roku chórzyści naszego
parafialnego chóru „Dei Patris” uświet-
nili śpiewem Sumę Odpustową o godz.
12.30 w naszym Kościele, wznosząc
modlitwy poprzez śpiew, powiedzieliśmy
Panu Jezusowi – tak!

Otwieramy nasze serca dla Jezusa, i
szeroko otwieramy drzwi naszej salki pa-
rafialnej w każdy poniedziałek o godz.
17.00, oczekując nowych chórzystów.
Wstań z kanapy, przyjdź do nas, wspól-
nie wychwalajmy Pana!    Aldona K-H

09.09. - O godz. 9.00 została odprawio-
na Msza św. za zmarłych Parafian. Ze
względu na niesprzyjające warunki at-
mosferyczne Msza św. została odprawio-
na w kościele, a nie na cmentarzu.

Również w tym dniu o godz. 18.00 roz-
poczęła się Msza św. w intencji wszyst-
kich grup i diakonii parafialnych. Komu-
nia św. rozdzielana była pod dwiema po-
staciami: Ciała i Krwi Pańskiej. Po Eu-
charystii animatorzy Diakonii Porządko-
wej i Diakonii Słowa przedstawili w skró-
cie charakter funkcjonowania w/w grup.
Spotkanie zakończyło się krótkim nabo-
żeństwem w intencji grup i diakonii dzia-
łających przy naszej parafii.

10.09. - O godz. 18.45 rozpoczęła się
modlitwa uwielbienia, skupiona na mo-
dlitwie prośby. Na zakończenie ks. Da-
wid udzielił każdemu indywidualnego
błogosławieństwa Najświętszym Sakra-
mentem.

12.09. - O godz. 19.00 rozpoczęło się
spotkanie Parafialnej Rady Duszpaster-
skiej. Bliższe informacje nt. spotkania w
protokole, zamieszczonym w gazetce
„Być bliżej”

13.09. - O godz. 18.45 rozpoczęło się
Czuwanie Fatimskie. Podczas nabożeń-
stwa rozważona była konferencja nt.
„Maryja wzięta do nieba”. Ks. Leszek
podkreślił byśmy byli prawdziwym świa-
tłem dla innych, wskazując na Chrystu-
sa. Tak jak czyniła to Maryja. Wskazu-
jąc drogę do Boga innym, torujemy ja
również dla siebie.  Nabożeństwo zakoń-
czyło się procesją ze świecami wokół
kościoła.

Również w tym dniu o godz. 20.00 w
sali Św. Jana Pawła II Duszpasterstwo
Małżeństw spotkało się wraz ks. Mar-
kiem, by świętować urodziny solenizan-
tów z miesięcy wakacyjnych. Zostały tak-
że omówione sprawy wyjazdu weeken-
dowego do Szczytna.

Zapraszamy wszystkich małżonków na
nasze spotkania, dzięki którym pogłębia-
my relacje z Bogiem i między sobą. Za-
chęcamy, by spróbować doświadczyć ra-
dości Wspólnoty Małżeństw.

14.09. - W ramach akcji „Polska pod
krzyżem” w naszej parafii o godz. 15.00
ks. Marek poprowadził nabożeństwo,
które odbyło się pod „historycznym krzy-
żem”. Podczas nabożeństwa przybliżył
historię naszego kamiennego krzyża oraz
zwrócił uwagę na to, czym dla nas chrze-
ścijan jest krzyż. Bożena S.



zusa i wielu innych! Nie bądźmy tylko
widzami w liturgii, ale czynnymi i świa-
domymi uczestnikami. Gdy przychodzą
różne święta, kościół jest wtedy bardziej
wypełniony, i nasz śpiew też jest wtedy
mocniejszy. Lecz liczę na to, że nasz
wspólny piękny śpiew będzie taki nie
tylko w święta, ale w każdą niedzielę i
każdego dnia. Mamy tyle pięknych me-
lodyjnych pieśni, która ukazują nam bo-
gactwo Ewangelii i miłości Boga do czło-
wieka, że nie wiem, jak można milczeć
gdy organy grają i ludzie wokół śpie-
wają…

Na koniec znany wielu cytat, który
niech nas też motywuje do gorącego,
mocnego śpiewu nie tylko w domu, pod-
czas uroczystości rodzinnych, ale i też a
może i przede wszystkim w kościele!

„Gdzie słyszysz śpiew – tam wchodź,
tam dobre serca mają. Źli ludzie - wie-
rzaj mi, Ci nigdy nie śpiewają.” – Jo-
hann Wolfgang von Goethe.

Kurs Alpha – to dzia³a!

O kursie Alpha słyszałem różne opinie
– zazwyczaj dobre lub entuzjastyczne od

osób które przeżyły ten kurs i zazwyczaj
ostrożne lub nieprzychylne od tych, któ-
rzy w nim nie uczestniczyli.

Znajomi, którzy uczestniczyli w Kursie
Alpha mówili o dużym wpływie tego,
czego doświadczyli na ich przeżywanie
wiary i relację z Jezusem.  Głównym ar-
gumentem sceptyków był fakt, że Alpha
to „produkt protestancki” i już samo to
jest mocno podejrzane i nie do przyjęcia
przez prawdziwego katolika. Jako, że
jestem w wieku poabrahamowym, wy-
chowany na wczesnym ruchu oazowym
- uważam się jak najbardziej za prawdzi-
wego katolika  (nawet z lekką domieszką
tradycjonalizmu). Dlatego postanowiłem
się sam przekonać co to jest Kurs Alpha
-  mając pewność, że dotychczasowa for-
macja w „bardzo katolickich” wspólno-
tach pozwoli mi zachować czujność w
przypadku podejrzanych treści, które
ewentualnie pojawiłyby się  na Kursie.

Nie będę oczywiście opisywał szczegó-
łowo Kursu Alpha, bo pewnych zjawisk
nie da się rzetelnie opisać - trzeba je po
prostu przeżyć. Zresztą nie taki jest cel
moich refleksji – to co piszę jest jedynie
moją osobistą fascynacją pomysłowością
Pana Boga.

W czasach mojej młodości Pan Bóg
natchnął skromnego kapłana – Francisz-
ka Blachnickiego, aby powołał do życia
tzw. ruch oazowy i za pomocą 15 dnio-
wych rekolekcji przekazywał młodzieży
kerygmat wiary i ukazał wartość osobo-
wej relacji z Jezusem jako Panem i Zba-
wicielem. Ewangelizacja jaka dokonywa-
ła się poprzez Ruch Światło- Życie mia-
ła niesamowity wpływ na życie moje i
pokolenie moich rówieśników. Trudno
mi zliczyć kapłanów których znam, a któ-
rzy swoje powołanie odkryli dzięki
uczestnictwu w Oazie. I co jeszcze bar-
dziej niesamowite – stare znajomości i
przyjaźnie oazowe są wciąż żywe nawet
po kilkudziesięciu latach. Czasy jednak
się zmieniły i ruch oazowy nie ma już,
niestety takiej „siły rażenia”. Myślę, że

w Kościele dokonuje się powoli zmiana
– trochę jakby powrót do źródeł chrze-
ścijaństwa. Słychać coraz częściej odwo-
łanie  do ewangelicznego obrazu, że Pan
Jezus błogosławił dzieci - a nauczał do-
rosłych.

Nauczanie religii w przedszkolu czy
szkole na niewiele się zda, jeżeli dla ro-
dziców tych nauczanych dzieci przeży-
cie wiary, osobowa relacja z  Jezusem czy
wspólnotowe życie Kościoła – będą po-
jęciami abstrakcyjnymi. Dlatego chyba
znakiem czasu jest przeniesienie akcen-
tu na ewangelizowanie dorosłych – bo-
wiem większość z nas zakończyła kate-
chizację na etapie szkolnym i ze sprawa-
mi wiary ma sporadyczny kontakt jedy-
nie na niedzielnej Mszy Św.

Czym więc jest kurs Alpha?  Jest
świetną okazją do świadomego przyję-
cia i przeżycia swojej wiary i poznaniem
jej podstaw (Kerygmatu)? Tej metody
głoszenia Ewangelii wcale nie wymyśli-
li protestanci, ale wskazał ją sam Pan
Jezus, który siadał do stołu z grzesznika-
mi, jadł z nimi, nauczał ich i rozmawiał
– a to zmieniało ich życie?  Wiadomo, że
każde dobre dzieło Boże poznaje się po
owocach. Jakie owoce widziałem po kur-
sie Alpha? Ano takie, że zupełnie obcy
dla siebie ludzie, często „nie narzucają-
cy się Panu Bogu” lub z pretensjami do
Niego – po dziesięciu spotkaniach i
weekendzie zmieniali się nieraz w spo-
sób zaskakujący dla nich samych. I co
niezmiernie ważne – zaczęli tworzyć
wspólnotę i zobaczyli jak wielka jest
wartość w byciu razem w Kościele. Od-
kryli również, że warto w to życie Ko-
ścioła się angażować i innym mówić o
Bogu. Wiele z tych osób zaangażowało
się organizację kolejnych kursów Alpha
lub w życie wspólnot parafialnych.

Tej jesieni pojawia się okazja uczest-
nictwa w tym Kursie w naszej parafii.
Myślę, że warto spróbować. Na pewno
nie będzie to czas stracony – zyskać moż-
na niewymiernie wiele…
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KRĄG BIBLIJNY 2019
18 września  2019 - Stary Testament :
„początki wiary w Boga symbolika
i znaczenie i wpływ na wiarę Chrześci-
jańską”
16 października  2019 –  „Krucjaty
i czarne karty  kościoła”
20 listopada  2019 – „Schizmy w ko-
ściele katolickim – powody i skutki”
18 grudnia 2019 – Godzinki do NMP
– historia powstania i znaczenie w od-
niesieniu do Pisma Świętego Starego
Testamentu

PROGRAM Filmów 2019
25 września – Genesis -  Księga Ro-
dzaju – film o początkach  świata i czło-
wieka.
23 października – Abraham – Przymie-
rze z Bogiem.
27 listopada – Mojżesz Prawodawca
część   I.
18 grudzień – Mojżesz Prawodawca
część  II .

Jak służba w Diakonii pogłębia moją
wiarę.

Służba w Diakonii KIK (Krąg Biblij-
ny) pogłębia moją wiarę, głównie w za-
kresie znajomości spraw Bożych zapisa-
nych w Biblii Nowego i Starego Testa-
mentu. Szczególnie  ważne dla mnie  jest
znajomość tego co Bóg mówił i w jakich
warunkach przemawiał do ludzi w tam-
tych czasach przed Chrystusem. Ważne
jest jakie wnioski z tego można wycią-
gnąć dzisiaj i jakie moje wzajemne rela-
cje z Bogiem są tożsame z sytuacjami
biblijnymi (wzajemna miłość, Opatrz-
ność, Miłosierdzie itp.). Andrzej Perkosz

Bogusław

Oaza
M³odzie¿owa

Szukamy Boga,  uczymy się od-
różniać dobro od zła, prawdę od
fałszu, by w dorosłe życie wkro-
czyć z sercem pełnym wartości
trwałych i nieprzemijających.
Nasze spotkania to nie tylko po-
ważne rozmowy, jest miejsce na
zabawę, śpiew. Wszyscy są życz-
liwi i mają dla siebie czas.

Gromadzimy się w każdy pią-
tek o 18.00 na Mszy św., zaś po
niej spotykamy się w salce.

    Rafał S.
organista


