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„Kto zaufa Bogu,
nie będzie zawiedziony”
Św. Ludwik i Zeli Martin
To już będzie rok jak wstąpiliśmy do

Duszpasterstwa Małżeństw w naszej pa-
rafii. Gdy rok temu jedno z małżeństw
zaprosiło nas do wspólnoty małżeńskiej,
to wydawał mi się to niemożliwe, znając
podejście męża. Ja bardzo pragnęłam
należeć do grupy razem z mężem, spo-
glądając na małżeństw, które razem
uczestniczą w różnych spotkaniach w
kościele, wiedząc, że moglibyśmy wspól-
nie się modlić i pogłębiać wiarę oraz ubo-
gacać się nawzajem duchowo. Mąż nie-
chętnie, ale ku mojemu wielkiemu zdzi-
wieniu wybrał się ze mną na Euchary-
stię, która odprawiana była za małżeń-
stwa, w ostatni piątek miesiąca. Gdy wra-
caliśmy po spotkaniu przy wspólnym sto-
le, powiedział, że to nie dla niego i nie
będzie chodził. Zaczęłam się bardzo
modlić i prosić Jezusa, że jeśli On tak
chce, to niech zmieni decyzję męża. I tak
Pan Jezus zaczął działać, i powoli zaczę-
liśmy się pojawiać na spotkaniach, gdzie
byliśmy serdecznie przyjęci przez mał-
żeństwa i ks. Marka. Ostatnio we wrze-
śniu mieliśmy dni skupienia dla Duszpa-
sterstwa Małżeństw na Szczytniku, u
Misjonarzy Świętej Rodziny. Był to pięk-
ny czas dla duszy i ciała, gdzie mogli-
śmy się lepiej poznać, porozmawiać,
wspólnie się pomodlić, pośpiewać w
uwielbieniu Boga i poczuć się jak wiel-
ka, jedna rodzina w Jezusie Chrystusie.
Pomimo, że każdy z innym stażem mał-

żeńskim, i z innym bagażem życiowym
można wspólnie usiąść przy jednym sto-
le. Ubogacić siebie i dać siebie drugie-
mu człowiekowi. Bóg dał nam piękną
pogodę, pomimo, że zapowiadał się
deszcz i zimno. W słońcu podziwialiśmy
piękne widoki w Górach Stołowych,
wielbiąc Boga za cuda, które stworzył.
Ksiądz Marek mocno zaangażował się w
nasz wyjazd, dużo włożył serca i życzli-
wości oraz opieki - jak prawdziwy pa-
sterz. A my mogliśmy poczuć się bez-
piecznie, jak owieczki w stadzie. Może
te moje refleksje wpłyną na kogoś, kto
przeczyta i zapragnie przyjść z żoną lub
mężem do naszej grupy. Są tu małżeństw
młode i starsze, tak jak ja i mój mąż. Tu
nie ma granic. Każdy może dać siebie, a
dostanie o wiele więcej. Nie bój się tak
jak ja się bałam, myśląc, że to grupa za-
mknięta i nie jesteśmy godni być wśród
nich. Tutaj są wspaniali ludzie. Dzisiaj
dziękuję Bogu, że posyła mnie tam, gdzie
chce On, i wie, co dla nas jest najlepsze,
a najlepsza jest wspólnota, bez której nie
możemy rozwijać się duchowo, daje też
siłę do podnoszenia się nieraz z trudnych
sytuacji i kryzysów, których i tak nie
unikniemy. Wszystko zaczyna się od pra-
gnienia. Dlatego zacznij pragnąć i ufaj
Bogu! B.K.M.
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(11.10) o godz. 18.45 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
  9.Naszych starszych i chorych parafian odwiedzimy z posługą sakramentalną w sobotę -

12.10. Zgłoszenia prosimy kierować do czwartku włącznie do kancelarii lub zakrystii.
10.W sobotę (12.10) wspominamy dzień objawień Matki Bożej w Fatimie. Zapraszamy

wszystkich na ostatnie CZUWANIE FATIMSKIE, które rozpoczniemy o godz. 18.00
Mszą św. w int.wszystkich czcicieli MB Fatimskiej. Homilia nt. Maryja - duchowa Matka
wszystkich. Po Eucharystii Godzina Fatimska, którą połączymy z nabożeństwem różańco-
wym. Wszystkie prośby i podziękowania do Matki Bożej prosimy składać do skarbony
przy wejściu do kościoła. Na nabożeństwo prosimy przynieść świece z okapnikiem.

11. W przyszłą niedzielę (13.10) obchodzimy XIX Dzień Papieski pod hasłem: Wstańcie,
chodźmy! Młodzież oazowa przed kościołem będzie zbierać ofiary materialne na fundację
„Dzieło Nowego Tysiąclecia” - fundusz stypendialny na rzecz wyrównywania szans edu-
kacyjnych wybitnie uzdolnionej i ubogiej młodzieży. Stypendia przyznawane są gimna-
zjalistom, licealistom i studentom.

12.Zapraszamy Dzieci i Młodzież na Warsztaty Boże, które odbywają się w każdą sobotę
od godz. 10.00 – 11.00. Każdy warsztat będzie tematyczny i obejmował różne działalno-
ści. Warto przyjść i zobaczyć! Zapraszamy uczniów, młodzież naszych szkół, a także
osoby dorosłe do grupy teatralnej działającej przy naszej Parafii. Celem tej nowo powsta-
łej grupy będzie realizacja różnych przedstawień m.in. Pasji, oraz gra w scenkach ewange-
licznych w czasie rodzinnej Mszy św. o godz. 11.00 w każdą niedzielę. Bliższe informacje
i zapisy do Grupy Teatralnej u ks. Leszka. Pierwsze spotkanie chętnych w środę 09 paź-
dziernika, o godz. 18.45 w salce nr 1. Serdecznie zapraszamy!

13.26 października zapraszamy na Pielgrzymkę do Przegini – Wojkowic Kościel-
nych – Będzina i Sosnowca. Zapisy i bliższe informacje w Kancelarii Parafial-
nej oraz na plakatach z tyłu Kościoła.

14.Przy wyjściu z kościoła można odebrać deklarację na potrzeby naszego kościoła - na
prace remontowe - kolejne stacje Drogi Krzyżowej w kościele górnym oraz remont
schodów wyjściowych. Będzie je można złożyć w przyszłą niedzielę - 13 paździenika.

15.W tym roku są jeszcze wolne intencje mszalne, które przyjmuje Kancelaria
Parafialna.

16.Od poniedziałku (7.10) Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje mszalne
na rok 2020. Zadbajmy o to, by w niedziele rezerwować intencje mszalne za
żywych, a więc urodziny, jubileusze itp.

17.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 potrzeby naszego kościoła.



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   (06 października 2019)
  1.Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe, 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
tegoroczny październik będziemy przeżywać jako Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny.

  2.Spotkanie kręgu Domowego Kościoła odbędzie się dzisiaj (6.10) o godz. 17.00.
  3.Prawnik dyżuruje we wtorek od godz. 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
  4.W środę (9.10), nabożeństwo różańcowe połączymy z nabożeństwem do Matki Bo-

żej Uzdrowienia Chorych i błogosławieństwem lourdzkim. W czasie Mszy św. homi-
lia nt. Rodzina chrześcijańska domowym Kościołem - jedność ze wspólnotą parafialną.

  5.W czwartek (10.10) o godz. 18.00. zapraszamy na spotkanie formacyjne mło-
dzież przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania.

  6.Wszystkich narzeczonych, którzy pragną zawrzeć Sakrament Małżeństwa zapra-
szamy do salki nr 2 na drugą naukę przedślubną w czwartek (10.10) o godz. 18.45.

  7.W piątek (11 .10)  Duszpasterstwo Małżeństw zaprasza małżeństwa naszej parafii
na kolejne spotkanie grupy, które rozpocznie się Mszą św. w kaplicy św. Józefa o godz.
19.00, a później będzie spotkanie w sali św. JP2. Zapraszamy nowe małżeństwa do dzie-
lenia się różnymi refleksjami na temat kondycji dzisiejszej rodziny. Spotkania odbywają
się w miłej atmosferze, są dyskusje, prezentacje, wspólne wyjazdy. Może to jest ta właści-
wa grupa dla niejednego małżeństwa, które pragnie zaangażować się w naszej parafii.

  8.Osoby, które nie ukończyły katechizacji w zakresie szkoły ponadpodstawowej
i ponadgimnazjalnej, a pragną z różnych powodów uzupełnić braki zapraszamy
na rozpoczynający się katechumenat. Pierwsze spotkanie odbędzie się w piątek

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (07-13 PAŹDZIERNIK 2019)
PONIEDZIAŁEK (07.10.2019 r.) - Wspomnienie NMP Różańcowej
  7.00 1/za dusze w czyśćcu cierpiące (intencje ze skarbonki)

2/w intencji Jadwigi z ok. 60 r. ur., z podziękowaniem za dar życia, z prośbą
o błog. Boże i opiekę MB (od siostry Heleny z mężem)

  7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/za wspólnotę Żywego Różańca o jej duchowy rozwój, łaskę umiłowania

modlitwy i wytrwania w odmawianiu różańca
2/za + męża i ojca Eugeniusza w 8 r. śm. oraz ++ rodziców i pokrewieństwo

WTOREK (08.10.2019 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za ++ rodziców: Bronisława i Elżbietę i ++ Antoniego i Józefę, ++ z rodzin:

Bednorzów, Chwilów, Kaniów i Wacławików o radość życia wiecznego
2/za + babcię Gertrudę Kraczla

  7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/za + żonę Marię, ++ rodziców z obu stron i + szwagra Tadeusza

2/za ++ Zdzisława Jarzynkę i Gabrielę Zasłonka oraz ++ z rodziny Gąsiorów
18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŚRODA (09.10.2019 r.) - Dzień powszedni 
  7.00 1/za ++ Irenę i Wacława, ++ Monikę i Stanisława, ++ Annę i Wilhelma, + Henryka

2/za + Krzysztofa Charchuta (od siostrzenicy Anny z rodziną)
  7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo różańcowe z błogosławieństwem lourdzkim
18.00 1/za + męża Józefa Odelgę w 15 r. śm., + syna Stanisława, + synową Grażynę,

++ rodziców: Franciszkę i Jacka, ++ siostry: Helenę i Marię, ++ braci: Jana i Stefana
2/za ++ Zofię i Stanisława Świerczków, + Zofię Laskowską, + Franciszkę Kuśnierz

CZWARTEK (10.10.2019 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + Andrzeja w 4 r. śm. ++ rodziców: Stanisława i Marię, + brata Henryka,

++ teściów i ++ pokrewieństwo z obu stron
2/za + Krzysztofa Charchuta (od siostrzenicy Marty)

  7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/za + matkę Karolinę Turek w 11 r. śm., + ojca Szczepana i + brata Jana,

z prośbą o życie wieczne
2/za ++ Stefana i Zofię Grocholów, ++ Zofię i Teofila Kądziołów, + Wernera Kocika

PIĄTEK (11.10.2019 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + mamę Małgorzatę Kugler z ok. ur., + ojca Józefa, + brata Karola,

+ bratową Krystynę i ++ szwagrów: Gerarda i Mariana
2/intencja wolna

  7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/za + męża Stanisława Stanek, ++ rodziców z obu stron, ++ siostry: Marię

i Emilię oraz ++ szwagrów: Zbigniewa i Władysława
2/za ++ Eugeniusza i Anetę Romańskich

SOBOTA (12.10.2019 r.) - Dzień powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/za ++ rodz.: Aleksandrę i Jana, + brata Andrzeja i ++ z rodziny Brzyckich i Migulów

2/za + Stefanię Soćko (od sąsiadów ul.Tysiąclecia 35)
18.00  Czuwanie Fatimskie - w intencji czcicieli Matki Bożej Fatimskiej
ok. 18.45 - Godzina Fatimska i nabożeńtwo różańcowe oraz procesja ze świe-

cami i Apel Jasnogórski

NIEDZIELA (13.10.2019 r.) - XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
  7.30 - za + Helenę Ciurzyńską w 6 m-cy po śm.
  9.30 - za + męża Bolesława Skorodzieja, + brata Witolda, ++ z rodzin: Grudzień,

Lisowski i dusze w czyśćcu cierpiące
11.00 - w int.Mai z ok.8r ur. i Neli z ok.2r.ur., z podzięk. za otrzy. łaski, z prośbą o światło

D. św., błog. B. i opiekę Aniołów Stróżów na każdy dzień dla nich i rodziców
12.30 - w intencji Doroty i Lidii w kol. r. ur., dziękując Bogu za dar życia, otrzymane łaski,

prosząc o błog. Boże i opiekę MB na dalsze lata dla nich oraz ich rodzin
16.15 - Nabożeństwo różańcowe
17.00 - do Trójcy Przenajświętszej w intencji Ojczyzny, wszystkich Polaków, o nawrócenie

tych, którzy odwrócili się od Boga, zniewolonych przez nałogi i zagubionych pro-
sząc o wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy oraz patronów Polski

20.00 - za + męża Andrzeja w 2 r. śm.
Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00
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Rady Jednostek Pomocniczych Miasta Katowice

W pierwszych wyborach do Rady Jed-
nostki Pomocniczej nr 9 na Osiedlu Ty-
siąclecia “w Katowicach, które odbyły się
w 2015 r. frekwencja była minimalna.

Członkami Rady zostali wtedy ludzie,
którzy otrzymali zaledwie po kilkadzie-
siąt głosów.

Z roku na rok jednak świadomość
mieszkańców poszczególnych dzielnic
Katowic jest coraz większa, a radni rad
jednostek pomocniczych mają coraz wię-
cej do zrobienia.

Dzielnice posiadają kompetencje decy-
zyjne przy wyborze powierzonych im ta-
kich szczegółowych zadań, jak: prace
remontowe szkół podstawowych, przed-
szkoli i żłobków, dróg, chodników i
oświetlenia, modernizacji ogródków jor-
danowskich, tworzenia zieleńców i skwe-
rów wraz z małą architekturą, budowy “i
modernizacji ulic lokalnych wraz z
oświetleniem, organizacji lokalnych wy-
darzeń kulturalnych, realizacji programu
poprawy bezpieczeństwa dla Katowic.

Podstawowymi celami rad osiedli są:
• współdziałanie z organami miasta w

realizacji zadań na terenie osiedla,
• umożliwienie mieszkańcom osiedla

udziału w realizacji zadań miasta zwią-
zanych z osiedlem,

• stworzenie mieszkańcom możliwości
uczestniczenia w życiu wspólnoty dla za-
spokojenia ich potrzeb.

Warto nadmienić, że na obszarze dzia-
łania RJP nr 9 znajdują się 2 spółdziel-
nie mieszkaniowe, 5 szkół (3 podstawo-
we, 2 średnie) oraz 2 parafie: na Dolnym
Osiedlu - pod wezwaniem Podwyższe-
nia Krzyża Świętego i Matki Bożej
Uzdrowienia Chorych oraz Matki Bożej
Piekarskiej na Tysiącleciu Górnym.

W skład Rady wchodzi 21 radnych, jej
siedziba znajduje się przy ul. Piastów 5
(w pawilonie handlowym na I piętrze).
Sesje Rady odbywają się średnio, co dwa
miesiące lub częściej w razie potrzeby.

Do Rady wpływają m.in. do zaopinio-
wania projekty uchwał w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego lub jego zmiany w zakresie
dotyczącym osiedla, a także informacje
o przygotowywanych projektach uchwał
Rady Miasta. RJP współpracuje z Mło-
dzieżową Radą Miasta oraz innymi or-
ganizacjami.

W ramach jej działania organizowane
były spotkania z przedstawicielami Poli-
cji, Straży Miejskiej oraz Prezesem Spół-
dzielni Mieszkaniowej.

Część radnych systematycznie podej-
muje działania w sprawach:

• remontów ulicy,
• dofinansowania programów kultural-

no-edukacyjnych,
• komunikacji miejskiej, miejsc parkin-

gowych,
• placów zabaw i wielu innych.
Niektóre z podjętych inicjatyw i dzia-

łań nie zostały do końca i w sposób sa-
tysfakcjonujący załatwione, ale radni  nie
poddają się. Największym problemem, z
jakim spotykają się radni na zebraniach,
jest słaba frekwencja i brak współpracy.
Wiele osób chce jednak pracować na
rzecz swojej dzielnicy i mimo, że ich pro-
pozycje są notorycznie negowane, po-
święcają swój czas i uczestniczą w pra-
cach na rzecz swojej dzielnicy.

Pozytywne efekty podejmowanych
przez radnych działań, zwiększają z
każdą kadencją zainteresowanie ich
pracą w radach osiedlowych i dzielni-
cowych. Miejmy zatem nadzieję, że w
kolejnych wyborach  frekwencja zde-
cydowanie sie poprawi.

Reasumując. Wśród mieszkańców osie-
dli brakuje dostatecznej wiedzy na temat
roli, jaką mogą odgrywać rady dzielni-
cowe, osiedlowe. Warto nadmienić, że
zwłaszcza wśród mieszkańców już nie-
aktywnych zawodowo (emerytów) i
wśród młodzieży znalazłoby się dużo
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Dzień Papieski ma również wymiar cha-
rytatywny. Pod hasłem „Dzielmy się miło-
ścią”, przeprowadzana jest powszechna
zbiórka pieniędzy przeznaczonych na fun-
dusz stypendialny dla uzdolnionej młodzie-
ży i dzieci, z ubogich rodzin, głównie z
małych miast i wsi. Fundacja dba również
o formację młodzieży, organizuje dla sty-
pendystów obozy wakacyjne i językowe.

Obecnie programem stypendialnym ob-
jętych jest pond 2000 całorocznych stypen-
dystów. Fundacja przez 18 lat swojego ist-
nienia wydała na stypendia prawie 130 mln
zł i dorobiła się ponad 4 tys. absolwentów.
Ponad 50 proc. stypendystów fundacji to
studenci, a reszta to gimnazjaliści i liceali-
ści.

W tym roku Dzień Papieski obchodzo-
ny jest 13 października pod hasłem:
„Wstańcie, chodźmy”. Hasło to jest jak-
by odpowiedzią na propozycję Ojca Świę-
tego zawartą w jego książce „Wstańcie,
chodźmy”. W ten sposób Jan Paweł II,
chciał wówczas zachęcić wszystkich do
tego, aby obudzeni i zmobilizowani we-
szli w nowe, trzecie tysiąclecie chrześci-
jaństwa.

„Boża miłość nie nakłada na nas cię-
żarów, których nie moglibyśmy unieść,
ani nie stawia nam wymagań, którym
nie moglibyśmy sprostać. Jeśli wzywa,
przychodzi z konieczną pomocą. (…)
»Wstańcie, chodźmy!«  Chodźmy ufni
w Chrystusie. On będzie towarzyszył
nam w drodze, aż do celu, który zna tyl-
ko On” (Jan Paweł II).

Jak nawróciæ mê¿a?

Gdyby odpowiedź na to pytanie była
prosta, nie byłoby tylu poranionych
związków, nieszczęśliwych mał-
żeństw. Droga do każdego człowieka
jest inna. Każdy z nas na różne rzeczy
reaguje inaczej i nie ma jednoznacz-
nej odpowiedzi jak tego dokonać. Tym
bardziej, że osoba, która pragnie na-
wrócenia współmałżonka, też ma swo-
je ograniczenia i to co udało się jed-
nemu, nie zawsze uda się drugiemu.
Pozostaje nam rozglądać się, słuchać,
czytać o tym, jak tego dokonali inni i
próbować, każdego dnia zaczynać od
nowa. Inna będzie droga do nawróce-
nia z alkoholizmu, inna z niewierno-
ści małżeńskiej, inna z przemocy mał-
żeńskiej, inna z zerwanych relacji z
Bogiem i  jeszcze inna z egoizmu i
obojętności na współmałżonka i dru-
giego człowieka.

Jeśli nie ma woli rozmowy, wspól-
nego szukania pomocy, pozostaje wy-
trwała modlitwa. Wsparciem mogą
być historie kobiet – św. Moniki, czy
św. Rity, które całymi latami modliły
się o nawrócenie swoich małżonków.
Może się okazać, że modlitwa ta bę-
dzie konieczna aż do końca wspólnych
dni i tu potrzebna jest wielka wiara,
że Bóg o nas nie zapomniał i nic nie
dzieje się bez Jego woli, a to co nas
spotyka, nieraz wielkie, i wydaje się
niekończące się cierpienie, ma jakiś
głębszy sens. Warto modlić się za mał-
żeństwa przeżywające kryzys, a także
ofiarować w tej intencji jałmużnę lub
post. Sam Jezus powiedział Aposto-
łom, że pewien rodzaj złych duchów
można wyrzucić tylko modlitwą i po-
stem. Módlmy się za siebie nawzajem,
bo tak naprawdę każdy z nas, musi się
codziennie nawracać!

D.M.
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osób chętnych do działania pro publico
bono i w imię interesów lokalnej społecz-
ności.

Rady jednostek pomocniczych, aktywi-
zują miejscową społeczność w sprawach
porządkowych, dotyczących estetyki
osiedla, organizują imprezy okoliczno-
ściowe, patriotyczne, zgłaszają potrzeby
inwestycyjne, komunalne, informują or-
gany statutowe o problemach i trudno-
ściach w życiu mieszkańców osiedla.

Okazuje się, że jednostka pomocnicza
staje się nieodzownym elementem lokal-
nej demokracji “i dobrze służy mieszkań-
com. Jednostki te, chociaż z jednej stro-
ny mają umocowanie prawne w ustawie,
“to z drugiej rzeczywiście posiadają dość
mały zakres kompetencji i środków. Naj-
ważniejsze, podstawowe ograniczenia to
brak osobowości prawnej jednostek oraz
brak samodzielności finansowej lub jej
ograniczenie do dokonywania drobnych
wydatków i to pod ścisłym nadzorem
władz miejskich.

Jednocześnie pokreślenia wymaga, że
środki finansowe przekazywane jednost-
kom pomocniczym przez gminy stano-
wią zaledwie niewielki ułamek ich rocz-
nego budżetu.

Potrzeby materialne jednostek po-
mocniczych sprowadzają się, bowiem
głównie do realizacji opisanych wyżej
działań polegających na integracji
wspólnoty lokalnej oraz organizowa-
niu samopomocy “i przedsięwzięć na
rzecz swojego miejsca zamieszkania.
Podejmowane przez rady osiedlowe
działania zazwyczaj nie wymagają
wielkich nakładów finansowych.

WYBOR DO RADY JEDNOSTKI
POMOCNICZEJ MIASTA KATO-
WICE NR 9 OSIEDLE TYSIĄCLE-
CIA ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 24 LI-
STOPADA 2019 R. OD GODZ. 7.00
DO GODZ. 19.00

Poznajmy kandydatów na Radnych z
naszej dzielnicy, oceńmy, co do tej pory
zrobili dla naszego osiedla, ich zaanga-

żowanie i pomoc w rozwiązywaniu zgła-
szanych problemów, wniosków i uwag.

Ważne jest, aby podjąć działania na
rzezacz współpracy wszystkich lokal-
nych instytucji i ośrodków aby reali-
zować wspólne cele dla dobra wszyst-
kich mieszkańców naszego Osiedla.

BKK

Migawki z ¿ycia naszej parafii

23.09. - O godz. 19.00 w sali Św. Jana
Pawła II rozpoczęło się kolejne spotka-
nie kursu Alpha. Tym razem po wykła-
dzie pana Adama Dylusa staraliśmy się
w małych grupach odpowiedzieć na py-
tanie: „Kim dla mnie jest Jezus?” To py-
tanie zawsze jest aktualne dla każdego.
Nawet dla tych, którzy nie uczestniczą
w kursie.

24.09. - O godz. 18.45 rozpoczęła się
modlitwa uwielbienia, której temat
brzmiał: „Bóg się o mnie troszczy’. Ks.
Dawid przygotował fragment tekstu Łk
10, 30-37 (Miłosierny Samarytanin). To
właśnie na modlitwie można wejść w
głąb siebie. To właśnie podczas niej spo-
tykam się sam na sam ze swoim Stwórcą
– Tym, który troszczy się o mnie w każ-
dej chwili mojego życia. Dlaczego cza-
sami tego nie zauważam? Bo może zbyt
rzadko troszczę się o żywą relację z Bo-
giem. Spróbuj włączyć się we wtorkową
modlitwę, zasmakować spotkania z Je-
zusem ukrytym w Najświętszym Sakra-
mencie. Doświadczenie odpoczynku w
ramionach Jezusa zmienia spojrzenie na
życie i przemienia je.

Również w tym dniu w kaplicy Św. Jó-
zefa swoje spotkanie z ks. Proboszczem
miała Diakonia Liturgiczna. Podczas spo-
tkania poruszone były sprawy organiza-
cyjne związane z posługą lektora podczas
mszy św. oraz rozmawialiśmy nt. ewan-
gelizacji w naszej parafii.

26.09. - O godz. 18.45 w salce nr 1 od-
było się spotkanie grupy Żywego Różań-
ca. Podczas spotkania poruszone były

sprawy bieżące. Ks. Leszek omówił rów-
nież program pielgrzymki szlakiem Sank-
tuariów Zagłębia: Przeginia – Wojkowi-
ce Kościelne – Będzin – Sosnowiec.
Wszystkich serdecznie zapraszamy. Wy-
jazd 26.10.2019 r.

Rozpoczął się miesiąc październik, w
szczególny sposób poświecony M.B. Ró-
żańcowej. Może to właśnie czas, by
wzbudzić w sobie refleksję: „Czym dla
mnie jest modlitwa różańcowa?” Może
to moment, by włączyć się w modlitwę
różańcową wspólnoty i zasilić progi gru-
py Żywego Różańca. Jestem wdzięczna
Bogu za łaskę powołania Mnie do tej
wspólnoty. Dziękuję Bogu za tych ludzi,
z którymi każdego dnia mogę łączyć się
duchowo poprzez modlitwę. Wiem, że
dzięki nim otrzymuję tak wiele łask od
Pana. Trwajmy razem w miłości na mo-
dlitwie!

28.09. - O godz. 9.00 Diakonia Porząd-
kowa oraz członkowie innych grup wraz
z ks. Proboszczem wyjechali do Skoczo-
wa, by odwiedzić dom narodzenia Św.
Jana Sarkandra oraz przejść na Kapliców-
kę, gdzie znajduje się Krzyż Papieski,
przeniesiony z lotniska na Muchowcu. To
właśnie w tym miejscu 22.05. 1995 roku
Jan Paweł II odprawił pokanonizacyjną
Mszę św. ku czci Św. Jana Sarkandra. Ze
wzgórza mogliśmy podziwiać przepiękną
panoramę miasta i Beskidu Śląskiego.
Następnie odwiedziliśmy Chlebową Cha-
tę w Górkach Małych. To właśnie tam
zapoznaliśmy się z dawnym życiem na
wsi (niezbędnym wyposażeniem domu i
zabudowań gospodarczych). Poznać dro-
gę „od ziarenka do bochenka”, proces
wyrobu masła i sera oraz samodzielnie
wypiec podpłomyki i degustować swoj-
ski chleb, masło, smalec, kawę zbożową,
a także miód z własnej pasieki. Oprócz
tego dowiedzieliśmy się wielu ciekawo-
stek z życia pszczół oraz sposobów po-
zyskiwania miodów i ich rodzajów. Je-
steśmy wdzięczni ks. Proboszczowi za
okazane serce i zorganizowanie tego

wyjazdu, który nie tylko wzmocnił na-
szego ducha, ale również ciało.

Podczas wyjazdu ks. Proboszcz w mo-
dlitwie różańcowej pamiętał także o
wszystkich pogubionych, którzy odeszli
od Boga. Jako wspaniały gospodarz daje
się poznać również, jako wspaniały
Duszpasterz, któremu zależy na każdej
zagubionej „owieczce”.

Dzieñ Papie¿a Jana Paw³a II

Bożena S.

Dzień 16 października – Dzień Papie-
ża Jana Pawła II - jest świętem, które usta-
nowił Sejm RP „w hołdzie największemu
autorytetowi XX wieku, człowiekowi, któ-
ry sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył
nas solidarności, odwagi i pokory”.  Rów-
nocześnie, co roku, w niedzielę bezpośred-
nio poprzedzającą rocznicę wyboru kardy-
nała Karola Wojtyły na następcę Świętego
Piotra obchodzony jest  Dzień Papieski.
Dzień ten zgodnie z decyzją Konferencji
Episkopatu Polski jest wyrazem wdzięcz-
ności za dar, jakim był dla nas Ojciec Świę-
ty oraz ma służyć do promocji jego naucza-
nia. Obchody tego Dnia koordynowane są
przez Fundację Dzieło Nowego Tysiącle-
cia. Mają one wymiar duchowy, intelektu-
alny i kulturalny.

Na wymiar duchowy składają się uroczy-
stości liturgiczne, spotkania i czuwania
modlitewne. Wymiar intelektualny mają
zapewnić sesje naukowe, seminaria, publi-
kacje oraz upowszechnienie nauczania
Jana Pawła II w środkach masowego prze-
kazu. Organizowane są także liczne impre-
zy kulturalne - koncerty, wieczory poezji,
zloty i rajdy.

W Dniu tym wręczane są - przyznawane,
co roku nagrody TOTUS - zwane często
„katolickimi Noblami”. Uhonorowano
nimi dotychczas m.in. ks. Jana Twardow-
skiego, prof. Henryka Mikołaja Góreckie-
go, program „Ziarno”, internetowy portal
OPOKA i Redakcja Programów Katolic-
kich TVP.
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