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PO CO ODMAWIAĆ RÓŻANIEC?

Przed nami kolejny październik i tym
samym kolejna szansa na zrozumienie
istoty tej wcale nie tak łatwej modlitwy.

Różaniec jest jedną z najbardziej popu-
larnych modlitw na świecie. Znany jest
od bardzo dawna w religiach Dalekiego
Wschodu, w prawosławiu i w katolicyź-
mie. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że
nie ma nic prostszego niż wielokrotne po-
wtarzanie tych samych słów. Nie trzeba
się specjalnie skupiać, to tekst, który zna-
my od dziecka. Chyba jednak każdy z nas
zauważył, że czasem nawet modlitwa
sama płynie, a myśli błądzą gdzieś bar-
dzo daleko. I właśnie w tym momencie
warto zauważyć, że modlitwa różańco-
wa powinna być czymś innym niż bezre-
fleksyjnym powtarzaniem tych samych
formułek.

Jan Paweł II w Rosarium Virginis Ma-
riae pisał: „Różaniec, wychodząc z do-
świadczenia Maryi, jest modlitwą wy-
raźnie kontemplacyjną.” Jednak słowo
„ kontemplacja” w wielu wiernych wzbu-
dza respekt. Wydaje się czymś bardzo za-
awansowanym teologicznie, przeznaczo-
nym tylko dla wybranych np. księży,  za-

konnic czy zakonników, którzy podczas
wielu lat formacji duchowej potrafią do
niej przystąpić. To nieprawda. Nie bój-
my się tej formy zjednoczenia z Bogiem
– to nie technika, tylko postawa pozwa-
lająca Bogu działać.

Czego potrzebujemy? Niewielu rzeczy.
Po pierwsze ciszy. Celem różańca jest to,
byśmy pozwolili mówić Bogu, a nie by-
śmy to my cały czas do Niego mówili.

Po drugie czasu. Nie możemy kontem-
plować w biegu, ze świadomością, że za
chwilę musimy już iść dalej.

Po trzecie miejsca. Najlepiej takiego,
w którym nas nic nie rozprasza. A potem
pozostaje nam „tylko” wpatrywanie się
w życie Chrystusa, które dzięki rozwa-
żaniom poszczególnych tajemnic staje się
wzorem postępowania w naszym życiu.
Wzorem miłości. AP
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  5.Osoby, które w ubiegłych latach, z różnych powodów, nie przystąpiły do sakramen-
tu bierzmowania a są zainteresowane przygotowaniem i pogłębieniem relacji z Chrystu-
sem, zapraszamy na spotkanie w piątek (4.10.) po Mszy św. wieczornej w Kościele.

  6.W piątek o godz. 16.30 zapraszamy wszystkie dzieci na Mszę św. pierwszopiątkową.
Wcześniej o godz. 16.00 spowiedź św. dla dzieci. W tej Mszy św. uczestniczą dzieci
przygotowujące się do I Komunii wraz z rodzicami. Wieczorem o godz. 18.00 zapra-
szamy na Mszę św. pierwszopiątkową sprawowaną do NSPJ w intencjach wszyst-
kich rodzin. Podczas Mszy św. Kazanie nt. „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech
świata” (J 1,29). Kolekta w czasie Mszy św.  przeznaczona na biedne rodziny.

  7.W czwartek (3.10) o godz. 18.45. zapraszamy na spotkanie formacyjne mło-
dzież przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowaniana.

  8. W sobotę zapraszamy na Mszę św. w intencji wszystkich czcicieli Niepokalanego
Serca NMP, którą odprawimy o godz. 7.00. Po Mszy św. Nabożeństwo do MB.

  9.W sobotę (5.10) 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.

10.Wszystkich narzeczonych, którzy pragną zawrzeć Sakrament Małżeństwa zapraszamy
do salki nr 2 na pierwszą naukę przedślubną w czwartek (3.10) o godz. 18.45.

11. Od 5 października br., zapraszamy Dzieci i Młodzież na Warsztaty Boże, które będą
odbywać się w każdą sobotę od godz. 10.00 – 11.00. Każdy warsztat będzie tematyczny
i obejmował różne działalności. Warto przyjść i zobaczyć! Zapraszamy uczniów, mło-
dzież naszych szkół, a także osoby dorosłe do grupy teatralnej działającej przy naszej
Parafii. Celem tej nowo powstałej grupy będzie realizacja różnych przedstawień m.in.
Pasji, oraz gra w scenkach ewang. w czasie rodzinnej mszy świętej o godz. 11.00 w każdą
niedzielę. Bliższe informacje i zapisy do Grupy Teatralnej u ks. Leszka. 1 spotkanie chęt-
nych w środę 09 października 2019 r., o godz. 18.45 w salce nr 1. Serdecznie zapraszamy!

12.26 października zapraszamy na Pielgrzymkę do Przegini – Wojkowic Kościelnych –
Będzina i Sosnowca. Zapisy w Kancelarii Parafialnej, oraz z tyłu Kościoła.

13.W przyszłą niedzielę (Pierwsza niedziela m-ca) po Mszy św. o godz. 11.00 zostanie udzie-
lone specjalne błogosławieństwo dla matek oczekujących potomstwa. Również w inne
dni istnieje możliwość takiego błog. po uprzednim poinformowaniu kapłana.

14.W tym roku są jeszcze wolne intencje mszalne, które przyjmuje Kancelaria .
15.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 Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    (29 września 2019)
  1.Od wtorku (1.10) rozpoczynamy październik. Zapraszamy na nabożeństwa różań-

cowe, które odprawiamy w tygodniu o godz. 17.15, zaś w niedziele o godz. 16.15.
Zachęcamy do udziału i przypominamy o możliwości zyskania odpustu zupełnego
przez wypełnienie tej pobożnej praktyki. Decyzją papieża Franciszka tegoroczny
październik będziemy przeżywać jako Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny.

  2.We wtorek o godz. 16.30 spotkanie Zespołu Charytatywnego. Zapraszamy wszyst-
kich chętnych, którzy pragną służyć wśród naszych chorych
oraz zajmować się celami charytatywnymi w naszej wspólnocie parafialnej.

  3. We wtorek (1.10) w s. nr 2 o 18.45 spotkanie Fundatorów Drogi Krzyżowej w KG.
  4.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 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. Po Eucharystii spotkanie Bractwa Ado-
racji w salce nr 1. W czasie tej Mszy św. nasi ministranci odnowią przyrzeczenia wiernej
służby przy ołtarzu Jezusa Chrystusa. Dlatego też bardzo serdecznie zapraszamy całe
rodziny naszych ministrantów na Mszę świętą, a po niej – rodziców i ministrantów – na
spotkanie do sali św. Jana Pawła II.

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (30 WRZESIEŃ - 06 PAŹDZIERNIK 2019)
PONIEDZIAŁEK (30.09.2019 r.) - Wspomnienie św. Hieronima, prezb. i dK
  7.00 1/za + Michalinę Chuderską z ok. imienin

2/za + Jana Wiewiórę w 2 r. śm.
  7.30 - Różaniec
18.00 1/za zmarłych we wrześniu:

2/za + męża Karola Góralczyka w 5 r. śm.
3/za + Bogusława Warmuzińskiego w 1 r. śm.

WTOREK (01.10.2019 r.) - Wspom. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. i dK.
  7.00 1/za + ojca Stanisława Franiaka, ++ synów: Zbigniewa i Leszka i  + córkę Jadwigę

2/w intencji Mariusza o światło Ducha św.
  7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/za+m.Teodora,++rodz.:Michała,Agnieszkę,++s.:Martę z mężem Ryszardem, Irenę

2/za + mamę Annę, + ojca Alfreda, + siostrę Bożenę, + brata Romana
oraz ++ dziadków: Józefa i Florentynę Piecha

3/za ++ Zofię i Mariana Błachut
18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŚRODA (02.10.2019 r.) - Wspomnienie świętych Aniołów Stróżów 
  7.00 1/do Ducha św. o łaskę wiary w pewnej intencji

2/za + Zofię Olko w 5 r. śm. z prośbą o radość życia wiecznego
  7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/w intencji Julii z ok. 12 r. ur., z podziękowaniem za dotychczasowe łaski

z prośbą o Błog. Boże, zdrowie, opiekę MB i Anioła Stróża
2/za + męża Konrada i ++ rodziców z obu stron
3/za ++ Zofię i Mariana Błachut

CZWARTEK (03.10.2019 r.) - Dzień powszedni
  7.00 - za + Jana Rumińskiego z ok. 32 r. śm. z prośbą o radość nieba
  7.30 - Różaniec
  7.30 - 17.15  Adoracja Najświętszego Sakramentu  
12.00 - o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii
17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/w intencji służby liturgicznej i Bractwa Adoracji oraz ich rodzin

2/za ++ rodziców: Helenę i Józefa, ++ teściów: Wiktorię i Stanisława,
++ rodzeństwo z obu stron i ++ z rodziny

3/za ++ rodziców: Wandę i Bolesława Janików, z prośbą o życie wieczne
PIĄTEK (04.10.2019 r.) -Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu
  7.00 1/za+matkę Anielę i +ojca Antoniego Mazurów, ++rodz.: Krystynę, Eryka i Tadeusza

2/za + Irenę Miszkiel (od Diakonii Porządkowej)
  7.30 - Różaniec
16.30 Homilia: „Bóg zawsze na pierwszym miejscu z szacunkiem i miłością” (Przyk. I i II)

Msza św. szkolna: za + Jacka  Łosika w kol.r.śm.,++ Mariannę, Helenę, Franciszka
Nowaków,++Stanisława i Grzegorza Drabów++ z rodziny Nowaków i Więcławów

17.15 - Nabożeństwo różańcowe
Homilia: „Oto Baranek Boży, który gładzi  grzech świata” (J 1,29).

18.00 1/do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin
2/za + męża Stanisława Szremskiego (od żony z dziećmi)

SOBOTA (05.10.2019 r.) - Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dz.
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/w intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

2/wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy nasze i całego świata
16.00 - Msza św. Chrztów: Knapp Hanna, Zaśkiewicz Zuzanna, Perlitius Laura, Jędrych

Stanisław, Jadach Piotr, Kucharczyk Michał, oraz  w I rocz. sakr.Chrztu:
17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/za ++ rodziców: Andrzeja i Katarzynę Szywaczów, ++ braci: Stefana i Mieczysła-

wa, + bratową Leokadię, + bratanka Andrzeja, ++ Wojciecha i Magdalenę Słabo-
niów, ++ Józefa i Jana Słaboniów

2/za + męża Henryka Fiołkowskiego w 1 r. śm. oraz ++ rodziców i rodzeń-
stwo z obu stron (od żony i syna z rodziną)

NIEDZIELA (06.10.2019 r.) - XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
  7.30 - za ++ rodziców: Władysławę i Jana Jaroszów oraz + siostrę Danutę
  9.30 - w intencji Magdaleny i Dawida w kol. r. śl. oraz ich rocznego syna Ryszar-

da, dziękując Bogu za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę MB Częstochow-
skiej i Boże błog. dla całej rodziny (Te Deum)

11.00 - w intencji Łucji i Tomasza z ok. 50 r. śl., z podziękowaniem za dotychczasowe łaski,
z prośbą o dalsze błog. Boże dla jubilatów i całej rodziny (Te Deum)
Błogosławieństwo dla matek oczekujących potomstwa

12.30 - za wstawiennictwem MB Uzdrowienia Chorych w intencji Zdzisława Szczy-
kały z ok. 65 r. ur., z podzięk. za dotychczasowe łaski, z prośbą o dalsze
zdrowie i Bożą opiekę dla niego i całej rodziny (Te Deum)

16.15 - Nabożeństwo różańcowe
17.00 - za + Piotra Piliszko w 10 r. śm.
20.00 - za + Mieczysława Kleina w 3 m-ce po śm.

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00



Powo³anie kap³añskie

Św. Jan Paweł II w liście na Wielki
Czwartek z 1996 r. napisał: „Kapłaństwo
jest jednym z powołań, jedną z możli-
wych form realizacji wezwania do pój-
ścia za Chrystusem, który wiele razy
kieruje w Ewangelii wezwanie: »Pójdź
za Mną!«”. W liście tym papież stwier-
dza, że powołanie jest Bożym planem.
Bóg chce, abyśmy realizując go, byli
szczęśliwi teraz i w wieczności. Ten Boży
plan urzeczywistnia się o tyle, o ile jest
przez nas rozpoznany i przyjęty, jako nasz
własny plan i program życia.

Powołanie nie jest spełnieniem osobi-
stych ambicji, czy realizacją własnego
„pomysłu na życie”. Powołanie jest da-
rem Boga dla człowieka, ale zarazem wy-
zwaniem, na które trzeba dać zdecydo-
waną odpowiedź. Ten dar Boga, człowiek
powinien rozpoznać, przyjąć i zrealizo-
wać w swoim życiu. Aby go rozeznać,
winien modlić się o dary Ducha Święte-
go, o łaskę rozpoznania własnego miej-
sca w świecie, w Kościele, w Bożym pla-
nie. Powołanie jest tajemnicą Stwórcy
wobec stworzenia. Święty Jan Paweł II
po pięćdziesięciu latach kapłaństwa
stwierdził, że powołanie jest „darem i
tajemnicą”.

Jak rodzi się powołanie kapłańskie?
Kapłani pochodzą z normalnych rodzin,

z naszych środowisk. Duże znaczenie w
odkrywaniu powołania ma najbliższa ro-
dzina. Wielu kapłanów stwierdza, że
swoje powołanie zawdzięcza rodzicom,
a szczególnie matkom i ich gorliwym
modlitwom. Ale nie zawsze. Czasem
łaska powołania prowadzi przez kontrast
ze środowiskiem, zdarza się nawet, że
mimo oporu najbliższych.

Decyzja syna o oddaniu się na służbę
kapłańską, zwłaszcza, gdy chodzi o pra-
cę na misjach, stanowi niemałą ofiarę dla
rodziców. Każde powołanie do kapłań-
stwa ma jednak swoją odrębną historię,
wiąże się z jakimś ściśle określonym

momentem. Chrystus wzywa czasem w
sposób zaskakujący, chociaż nie jest to
wezwanie całkowicie nieoczekiwane.

Ks. Dr Marek Dobrzeniecki z Papie-
skiego Wydziału Teologicznego w War-
szawie opisał 7 kroków do rozpoznania
powołania kapłańskiego:

1. Głos sumienia - usłyszeć wezwanie
od Boga

2. Miłość do Kościoła – aby móc my-
śleć o poświęceniu mu całego swego
życia. Kapłaństwo jest pracą dla wier-
nych, takich, jakimi oni są, a nie takich,
jakimi chcielibyśmy by byli.

3. Duch służby – Kapłaństwo jest słu-
żebne. Nie jest łatwa posługa w hospi-
cjach, szpitalach, więzieniach

4. Umiłowanie sakramentów – radość
uczestnictwa w liturgii, ze sprawowania
sakramentów i głoszenia Słowa Bożego.

5. Powołanie do ojcostwa - rodzenia
wiary wśród wiernych: własnym przykła-
dem życia, modlitwy, głoszeniem Słowa.
Zadaniem księdza jest przywracanie lu-
dzi Bogu Ojcu. Branie na siebie odpo-
wiedzialności za innych, troska o nich i
ochrona przed niebezpieczeństwami.

6. Racjonalna ocena tego, czy jest się
powołanym - Decyzja o pójściu drogą ka-
płaństwa jest decyzją całego człowieka,
a ponieważ rozum jest tym, co stanowi o
naszym człowieczeństwie, dlatego i ro-
zum winien być włączony w proces po-
dejmowania tej decyzji. Uczucia, prędzej
czy później, mijają. Czy ksiądz, któremu
mija takie uczucie, ma stwierdzić, że już
nie jest powołany i iść w świat?

7. Poddanie się ocenie Kościoła - w
praktyce oznacza to biskupa diecezji, któ-
remu doradza rektor seminarium du-
chownego. By utwierdzenie przez Ko-
ściół wyboru powołania było rzetelne,
potrzebna jest szczerość i przezroczy-
stość kandydata do kapłaństwa w czasie
lat rozeznawania tego powołania w se-
minarium duchownym.
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kających parafian na Osiedlu Tysiąclecia
– zaproponowano odprawienie Mszy Św.
w dniu 14.09.2019 r. w intencji najdłużej
mieszkających parafian na Osiedlu Tysiąc-
leciu. Jednak ta inicjatywa nie spotkała się
z zainteresowaniem parafian. Podczas
Mszy św. zostały poświęcone, przez Ks.
Biskupa, nowopowstałe witraże, z ubole-
waniem stwierdzamy, że w tej uroczysto-
ści wzięło udział bardzo mało osób.

- Kursy Alpfa w 2019 r. – od 13 września
rozpoczęła się edycja Kursu Alfa. – Kurs
Alpfa jest skierowany dla osób poszuku-
jących swojego miejsca w kościele, we
wspólnocie, osób nowo nawróconych.
Kurs obejmuje 10 spotkań. Kurs ma po-
móc uczestnikom w rozeznaniu swojej dro-
gi życiowej, religijnej i stworzyć możli-
wość zaangażowania się w życie parafii i
kościoła, aby wspólnie ewangelizować.

- Ponowiono zaproszenie do redagowania
gazetki parafialnej „Być Bliżej – stworzyć
rubrykę „Podsłuchane – Zasłyszane”, w któ-
rej można umieszczać felietony, dotyczące
tego, co słychać na naszym Osiedlu np. ro-
biąc zakupy w sklepie, czekając u lekarza,
spacerując czy jadąc komunikacją miejską.

- Zmieniono formę przygotowania do Bierz-
mowania – zaplanowano 4 czwartki miesią-
ca: Nauka i spowiedź świętej, Msza św. dla
bierzmowanych, Spotkania w grupach, Spo-
tkanie indywidualne z ks. Dawidem lub Go-
ściem.

- Festyn Parafialny przybierze nową for-
mułę, w związku z tym konieczne jest za-
angażowanie wszystkich parafian w jego
organizację. Przygotowania do Festynu na-
leży zacząć jeszcze w tym roku, aby móc
pozyskać ewentualnych sponsorów, zapro-
szonych gości, wykonawców. Wszystkie
Diakonie i Grupy Parafialne powinny ak-
tywnie włączyć się w przygotowanie czę-
ści artystyczno-rozrywkowej Festynu, aby
było to święto wszystkich parafian. Pro-
pozycje można zgłaszać do organizatorów.

- Warsztaty Boże dla dzieci – spotkania.
- Nowy podział duszpasterski 2019/

2010- wg przedstawionego grafiku:

Ks. Proboszcz:
Grupa Górników, wg. ustaleń
Rodzice Kapłanów i Sióstr Zakonnych,
wg. ustaleń
Zespół Charytatywny, I wtorek m-ca 16.30
Diakonia Słowa, wg. ustaleń
Diakonia Porządkowa, wg. ustaleń
Nadzwyczajni Szafarze, I czwartek, 18.45
Diakonia Liturgiczna, II czwartek, 18.45
Posługa kolektowania, wg. ustaleń
Chór„Dei Patris”, Poniedziałki i środy, 17.00
Nauki przedślubne, wg. ustaleń
Spotkanie grup i diakonii
II poniedziałek m-ca, 18.00
Ks. Marek Wachowiak:
Duszpasterstwo Małżeństw,
2 i ostatni piątek m-ca, 19.00
Ministranci, sb. godz. 9.00
Ks. Artur Grabiec:
Duszpasterstwo Mężczyzn
św. Józefa, wg. ustaleń
Bractwo Adoracji N.S., I czw. m-ca, 18.45
Kościół Domowy, wg. ogłoszeń
Odnowa w Duchu Św.,
Poniedziałek, godz. 18.45
Spotkanie KIK, III i IV środa m-ca, 19.00
Ks. Dawid Majka:
Oaza młodzieżowa, Piątek, godz. 18.45
Modlitwa Uwielbienia, Wtorek, godz. 19.00
Bierzmowańcy, każdy czwartek
Wieczór uwielbienia, wg. ustaleń
Ks. Leszek Flis:
Warsztaty Boże, sobota 10.00
Apostolstwo Dobrej Śmierci, ostatni
czwartek m-ca, 17.30
Żywy Różaniec, ostatni czwartek, 18.45
- Katecheza przedchrzcielna odbywa się

w I piątek przed I sobotą m-ca g. 18.45 –
kapłan, który udziela chrztu.

- Katechumenat Przedmałżeński – wg
ustaleń z kapłanem

5. Członkowie PRD podjęli dyskusję na
przedstawione tematy.

Spotkanie Parafialnej Rady Duszpaster-
skiej zakończono wspólną modlitwą w
intencji całej naszej Parafii.

Protokół sporządziła:
Beata Krzakiewicz-Karcz



Jak troszczyć się o powołania kapłań-
skie? Co trzeba robić, aby nigdy nie bra-
kowało głosicieli Ewangelii oraz szafa-
rzy świętych sakramentów?

Święty Jan Paweł II tak napisał: „Tam,
gdzie brakuje powołań, Kościół musi
się o nie troszczyć. I troszczy się, trosz-
czy się bardzo. A troska ta jest udzia-
łem także świeckich w Kościele”. Pa-
pież wielokrotnie prosił o modlitwę w
intencji powołań. W 2004 r. napisał:
„Tak, powołania są darem Boga, o który
nieustannie należy prosić. (...) trzeba
przede wszystkim prosić Pana żniwa, aby
posłał robotników na swoje żniwo (por.
Mt 9, 37)”.

W czwartą Niedzielę Wielkanocną,
zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza cały
Kościół modli się o powołania.

cha Świętego oraz Jego darów.
Wpieraj naszych pasterzy i wszystkie

osoby konsekrowane. Kieruj krokami tych,
którzy wspaniałomyślnie odpowiedzieli na
Twoje wezwanie i przygotowują się do
przyjęcia święceń albo do ślubów opartych
na radach ewangelicznych.

Wejrzyj z miłością na tylu pełnych goto-
wości młodych ludzi i wezwij ich, by po-
szli za Tobą. Pomóż im zrozumieć, że tyl-
ko w Tobie mogą w pełni realizować sa-
mych siebie.

Zawierzając te wielkie sprawy Twojego
Serca możnemu wstawiennictwu Maryi,
która jest naszą Matką i wzorem wszyst-
kich powołań, prosimy Cię o podtrzyma-
nie naszej wiary, w przekonaniu, że Ojciec
wysłucha nas, gdy modlimy się o to, o co
Ty sam kazałeś nam prosić.  Amen.D.M.

Modlitwa Ojca Świętego
Jana Pawła II o powołania
Jezu, Dobry Pasterzu, wzbudź we wszyst-

kich wspólnotach parafialnych powołania
do kapłaństwa, do diakonatu, do zakonów
męskich i żeńskich, do świeckiego życia
konsekrowanego i misyjnego, wedle po-
trzeb całego świata, który Ty miłujesz i pra-
gniesz zbawić.

Tobie zawierzamy w szczególności naszą
wspólnotę, stwórz w nas taki duchowy kli-
mat, jaki panował wśród pierwszych chrze-
ścijan; abyśmy stali się wieczernikiem
modlitwy i pełnego miłości przyjęcia Du-

P r o t o k ó ³
ze spotkania Parafialnej Rady

Ekonomicznej

W dniu 17 września 2019 r. odbyło się
kolejne spotkanie Parafialnej Rady Eko-
nomicznej. W spotkaniu uczestniczyli:
Bogusław Bernad, Zdzisław Czenczek,
Adam Jurczyk, Janusz Królik, Piotr Sta-
siak, Dorota Mochnacka.

Ksiądz Proboszcz przedstawił aktualny
stan zaawansowania wszystkich wykony-
wanych prac remontowych i inwestycji
oraz zamierzenia na przyszłość.

Kościół.
1. Zainstalowano już 6 stacji Drogi Krzy-

żowej, a do końca roku zostaną zainstalo-
wane kolejne 2 stacje. Poszczególne sta-
cje są fundowane przez pojedynczych dar-
czyńców, rodziny lub składkowe. Miesz-
kańcy jednego z bloków na naszym osie-
dlu złożyli się i ufundowali jedną ze stacji.
Darczyńcy, chętni do sponsorowania ko-
lejnych stacji mogą zgłaszać się do Księ-
dza Proboszcza.

2. Zakończono remont i wymianę okien w
ostatniej już remontowanej salce katechetycz-
nej. Wszystkie salki już są wyremontowane.

3. Zgodnie z obietnicą, zakończono mon-
taż witraży. W czasie odpustu parafialne-
go zostały one uroczyście poświęcone.

4. Postawiono kolejny, nowy konfesjo-
nał w kościele górnym. Obecnie w kościele
górnym znajdują się 4 konfesjonały trady-
cyjne oraz 1 zamykany dla osób słabosły-
szących.

5. W bocznym wejściu zamontowano
drzwi wahadłowe. Jest nadzieja, że kościół
przestaną odwiedzać gołębie.

6. W kościele górnym nowe ławki zastą-
piły krzesła. W kościele dolnym ławki rów-
nież zastąpią krzesła. Planuje się, że za-
równo w kościele górnym, jak i dolnym
nie będzie już krzeseł.

7. W kościele dolnym kontynuowana jest
zabudowa rur doprowadzających ogrzewa-
nie.

8. Konieczny jest remont schodów do
salki św. Jana Pawła II.

Cmentarz.
1. Trwają prace porządkowe na cmenta-

rzu oraz czyszczenie chodników. Do usu-
wania chwastów z chodników stosuje się
mocno nasycony wodny roztwór soli.

2. Kontynuowane są prace związane z
tzw. małą architekturą oraz wykonywa-
niem tynków akrylowych w Kolumbarium.

3. Przygotowywane do pochówku są ko-
lejne sektory cmentarza.

Sprawy bieżące.
1. Schody i posadzka prowadzące do

kościoła górnego, zarówno główne, jak i
boczne, są w bardzo złym stanie. Koniecz-
ne będzie, usuniecie pęknięć i ubytków.
Dla lepszego zabezpieczenia schodów i
posadzki planuje się pokrycie ich spe-
cjalną, bardzo odporną żywicą.

2. W dalszym ciągu trwają starania o prze-
kazanie parafii gruntów dookoła kościoła.
Pozwoli to w przyszłości na wybudowanie
obok kościoła, groty poświęconej Matce Bo-
żej z Lourdes oraz usytuowanie tam ławek.

3. Dyskutowano nad optymalizacją kosz-
tów ogrzewania kościoła. Rozważano róż-
ne warianty rozwiązań.

4. Zastanawiano się nad poprawą dojścia
i dojazdu do kościoła dla niepełnospraw-
nych i matek z wózkami. Rozważano moż-
liwości zamontowania windy.

5. Omawiano pomysł aranżacji w koście-
le Kaplicy Zmartwychwstania. Konieczne
będzie zwołanie Komisji Sztuki Sakralnej.

Ksiądz Proboszcz poinformował zebra-
nych, że szeroki zakres remontów i in-
westycji jest możliwy dzięki hojności
Parafian i innych darczyńców oraz spon-
sorów. Zebrani wyrazili swoje wielkie
uznanie dla ofiarności Parafian.
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Protokó³
ze spotkania Parafialnej Rady

Duszpasterskiej

Zebranie w dniu 12.09.2019 r. prowa-
dził ksiądz Proboszcz Józef Włosek.

W zebraniu uczestniczyli: Ks. Artur Grabiec,
Ks. Marek Wachowiak, Ks. Leszek Flis.

1. Ks. Proboszcz powitał członków PRD.
2. Wybrano sekretarza spotkania (B.

Krzakiewicz-Karcz).
3. Sprawy organizacyjne – aktualizacja list

członków Diakoni i Grup Parafialnych
4. Sprawy duszpasterskie wg planu:
- Katecheza dla dorosłych – wyznaczona

na II poniedziałek miesiąca będzie zmienio-
na na przedstawienie Diakonii i Grup Para-
fialnych i modlitwę. Moderatorzy Grup i Dia-
konii otrzymali plan prezentacji swoich grup.

- Apel do członków Diakonii i Grup Para-
fialnych o umieszczanie świadectw wiary w
gazetce parafialnej, najlepiej, w każdą niedzie-
lę (opisać przeżycia religijne, doświadczenia
Boga na modlitwie itp.)

- Odnowienie Misji Św. – jest zaplanowa-
ne na początek Wielkiego Postu, podczas któ-
rych kazania wygłosi OO. Andrzej Korda.

- Apostolstwo Dobrej Śmierci – koniecz-
ność aktualizacji członków ADŚ, z uwagi na
dużą liczbę osób zgłoszonych, a nieuczestni-
czących w bieżących spotkaniach.

- Organizacja spotkania najdłużej miesz

Protokół sporządziła
Dorota Mochnacka



WARSZTATY BO¯E
NOWA PROPOZYCJA W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI…

Dzisiejszy Kościół, wraz ze swoimi pro-
pozycjami dla dzieci to nie co inny Ko-
ściół, niż ten sprzed kilkunastu lat. Dla-
czego? Odpowiedź jest prosta… Kościół
może ten sam ze swoim ewangelicznym
fundamentem, lecz dzieci i młodzież
wychowana w dobie facebook’a, Twite-
ra i Instagrama jest dziś inna, niż ich ro-
dzice w wieku szkolnym przed kilkuna-
stu czy kilkudziesięciu lat. Są chętni na
coś więcej…

Jeden z chorzowskich młodych księży
Proboszczów kiedyś stwierdził, iż dzi-
siejszy Kościół o pozyskanie młodzieży
i dzieci do grup przegrywa z różnymi
kółkami, nauką języków, zajęciami  z
karate czy tańca itp.

Dlatego nasza Parafia chce wyjść z pro-
pozycją czegoś nowego. Mamy nadzie-
ję, iż stanie się to atrakcyjną alternatywą
i zachęci. Proponujemy „Warsztaty
Boże dla dzieci  i młodzieży”. Co ty-
dzień będzie się co innego działo. Chce-
my rozpocząć od pierwszej soboty Paź-
dziernika (5.X) – wówczas nastąpi
START Warsztatów pod hasłem: „Po-
znajemy się”.

 Nasze spotkania będą co sobotę od
godziny 10.00 – 11.00 nie tylko w salce
parafialnej, ale też i w innych miejscach.
W ramach warsztatów – co tydzień bę-
dziemy realizować inne zajęcia np. two-
rzyć arcydzieła malarskie, pokonywać
tory przeszkód, odwiedzać ciekawe miej-
sca, śpiewać i bawić się, ponadto spoty-
kać się z ciekawymi ludźmi, a także przy-
gotowywać coś dobrego na miarę „Ma-
sterChef Juniora”.

Każdej soboty coś innego, a każdy
warsztat będzie się powtarzał co kilka
tygodni – abyśmy się nie nudzili, że to
samo – chociaż nawet przy powtórce bę-
dzie coś innego!

Serdecznie zapraszamy dzieci i mło-
dzież naszych szkół. Ponadto mile wi-

dziane osoby dorosłe, które chciałyby
pomóc w warsztatach. Na każdych
warsztatach czeka wszystkich  wiele nie-
spodzianek. Tak sobie myślę, że warto
przyjść i zobaczyć, oraz zostać z  Nami.
To tylko godzinka w sobotnie przedpo-
łudnie…

WSPÓLNOTA
MINISTRANTÓW

Jesteśmy jedną z grup naszej Parafii,
w której chcemy odpowiedzieć Jezuso-
wi na Jego pytanie: „Czy miłujesz Mnie
bardziej?”. To nasze - bardziej - chcemy
wyrazić w służbie, którą podejmujemy
w czasie Mszy św. w tygodniu i w nie-
dzielę. Jak również w czasie nabożeństw
roku liturgicznego.
Oprócz tego na naszych co sobotnich

spotkaniach o godz. 9.00
poznajemy tajemnice

liturgii Kościoła
i roku liturgicznego.

Budujemy również naszą wspólnotę
zawierając przyjaźnie między sobą,
do czego sposobnością są wspólne
wycieczki i czas spędzony razem.

Jeżeli i Ty chcesz wraz z nami dać
odpowiedź Jezusowi,

dołącz do nas, a będzie to dla nas
ogromna radość.

Z A P R A S Z A M Y !

Ks. Leszek
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Tematy kazań w czasie Mszy św.
do NSPJ w 2019/2020 r.

Eucharystia to „tajemnica wiary”
(I piątek miesiąca, godz. 18.00)

Wrzesień: Eucharystia - „streszczenie i
podsumowanie całej naszej wiary”.
Październik: „Oto Baranek Boży, który
gładzi grzech świata” (J 1,29).
Listopad: Błogosławionym są ci „którzy
zostali wezwani na ucztę Baranka” (Ap 19.9).
Grudzień: Eucharystia to ofiara składa-
na Bogu z samego siebie.
Styczeń: Przez Eucharystię Bóg prowa-
dzi na prawą drogę.
Luty: Poznanie Chrystusa prowadzi do
komunii w Jego Tajemnicach.
Marzec: Chrystus najpełniej działa w
celu przemiany człowieka w Eucharystii.
Kwiecień: Kościół otrzymał od Chrystusa
Eucharystię jako dar Jego dzieła Zbawienia.
Maj: Cudowne rozmnożenie chleba są za-
powiedzią Eucharystycznego Chleba.
Czerwiec: Chrześcijanie modlą się pod-
czas Eucharystii: „Przyjdź Panie”.
Lipiec: Skuteczny znak Bożego przeba-
czenia znajdujemy w Eucharystii.
Sierpień: Udział w Eucharystii udoskonala
w nas to, co zostało nam dane w chrzcie.

Tematy kazań w czasie Mszy św. dla
dzieci w 2019/2020 r.

Przykazania Boże
(I piątek miesiąca, godz. 16.30)

Wrzesień: Przykazania Boże
Październik: „Bóg zawsze na pierw-
szym miejscu z szacunkiem i miłością”
(Przykazanie I i II)
Listopad: „Każda niedziela – moim spo-
tkaniem z Bogiem” ( Przykazanie III)
Grudzień: „ Moi rodzice – Kocham
Was” (Przykazanie IV)
Styczeń: „Życie ważne jest” (Przykaza-
nie V)
Luty: „To co dobre – wzmacnia nas”
(Przykazanie VI)
Marzec: „Jestem uczciwy wobec in-
nych” (Przykazanie VII)

Kwiecień: „Prawda zawsze na pierw-
szym miejscu” (Przykazanie VIII)
Maj: „Bliźni i jego szczecie – moim
szczęściem” (Przykazanie IX)
Czerwiec: „Cieszę się, a nie zazdrosz-
czę” (Przykazanie x)
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16.09. - O godz. 19.00 w sali Św. Jana
Pawła II rozpoczęła się pierwsza edycja
kursu „Alpha”. Spotkanie miało na celu
wspólne poznanie się i zapoznanie z tym,
co daje uczestnictwo w kursie.

17.09. - O godz. 18.45 rozpoczęła się
modlitwa uwielbienia, której tematem była
miłość Boża - „Bóg kocha mimo wszyst-
ko”. Wraz z ks. Dawidem rozważaliśmy
Ewangelię Łk 19, 1-10. Również w tym
dniu o godz. 18.45 rozpoczęło się spotka-
nie Parafialnej Rady Ekonomicznej. Bliż-
sze informacje w protokole.

19.09. - O godz. 18.45 w kaplicy Św. Jó-
zefa Nadzwyczajni Szafarze Komunii Św.
wraz z ks. Proboszczem spotkali się na
modlitwie brewiarzowej. Podczas spotka-
nia omówione zostały również sprawy bie-
żące.

20.09. - Duszpasterstwo Małżeństw wraz
z ks. Markiem wyjechało na weekendowe
rekolekcje do Domu Rekolekcyjnego Św.
Rodziny na Szczytniku. Spędziliśmy cu-
downy czas z Bogiem i z sobą. Mieliśmy
okazję kolejny już raz prowadzić interne-
tową modlitwę różańcową „Różaniec bez
granic”, której przewodniczył ks. Roman
Siatka. Odwiedziliśmy Sanktuarium MB
Strażniczki Wiary Św. w Bardzie Śl.
Oprócz spraw duchowych ks. Marek za-
dbał również o naszą kondycję fizyczną
zabierając nas na wyprawę na Szczeliniec.
Odwiedziliśmy także Duszniki Zdrój oraz
Twierdzę Kłodzką i jej podziemia. W imie-
niu wszystkich uczestników bardzo dzię-
kujemy ks. Markowi za włożone serce w
przygotowanie i zorganizowanie wyjazdu
oraz ks. Romanowi za tak ciepłe przyję-
cie.

Migawki z ¿ycia naszej parafii

Bożena S.


