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13 października 1886 roku papież
Leon XIII miał widzenie demonów,
które gromadziły się nad Rzymem.
O tym wydarzeniu tak wspomina
o. Domenico Pechenimo:

„Pewnego rana wielki papież Leon XIII
odprawiał swoją Mszę Świętą i uczest-
niczył w drugiej, w ramach dziękczynie-
nia, jak to miał zwyczaj czynić. W pew-
nej chwili zobaczono, że energicznie
podniósł on głowę, potem utkwił mocno
wzrok w czymś nad głową celebransa.
Patrzył nieruchomo, bez poruszania po-
wiekami, ale z uczuciem strachu i zdzi-
wienia, zmieniając kolor i rysy twarzy...
Wreszcie jakby wracając do siebie, czy-
niąc lekki, ale energiczny ruch ręką, wstał
i udał się do swojej Biblioteki Prywat-
nej”.

Widzenie musiało być przerażające, bo
pod jego wpływem Ojciec Święty napi-
sał modlitwę do św. Michała Archanio-
ła. Pragnął, by kapłani wraz z wiernymi
odmawiali ją po każdej Mszy świętej.

Leon XIII wiedział, że walka pomiędzy
złym a dobrym duchem toczy się od mo-
mentu, kiedy szatan wraz z częścią anio-
łów zbuntował się przeciwko Bogu, od-
rzucił Jego samego i Jego królestwo.

Tę modlitwę odmawiamy codziennie
po każdej Mszy świętej. Prośmy, by św.
Michał pomagał nam w walce ze złem.
By pomagał nam w porządkowaniu
naszego życia. Zwłaszcza tam, gdzie po
ludzku nie dajemy rady.

Modlitwa do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele,
wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha
bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył,
pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,
szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz ludzkich
po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła.
Amen.

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

z wypisanymi prośbami do św. Rity, które będą odczytane w czasie nabożeństwa.
  4.Prawnik dyżuruje we wtorek od 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
  5.KIK zaprasza w środę (23.10) na film pt. „Abraham - Przymierze z Bogiem”

o godz. 18.45 do salki nr 1.
  6.Mój teatr" zaprasza Dzieci i Młodzież, które chciałby grać w różnych insceniza-

cjach na spotkanie w środę o godz. 18.45 do salki nr 2. Boże Warsztaty dla
dzieci i młodzieży w sobotę od godz. 10.00 w salce nr 2.

  7.W czwartek (24.10) po Mszy św. wieczornej, w sali JP2 odbędzie się spotkanie
Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD).

  8.Mężczyzn i młodzieńców, chcących podbudować swoje życie duchowe - silnym  poczu-
ciem własnej tożsamości i roli mężczyzny we współczesnym świecie -  zapraszamy na
spotkanie Duszpast. Mężczyzn św. Józefa - w czwartek (24.10) - w salce nr 2 o 18.45.

  9.Katechizm przypomina nam, że „uwielbienie jest tą formą modlitwy, w której człowiek
najbardziej bezpośrednio uznaje, iż Bóg jest Bogiem. Wysławia Go dla Niego samego,
oddaje Mu chwałę nie ze względu na to, co On czyni, ale dlatego że ON JEST” (KKK
2639). Innymi słowy, uwielbienie jest najbardziej bezinteresowną formą modlitwy. Zapra-
szamy wszystkich na wieczór uwielbienia w naszej parafii. Pod hasłem: „Uwielbienie na
Tauzenie”. To czas modlitwy, adoracji, spowiedzi, odpoczynku i pięknego śpiewu, roz-
mowy z Bogiem dla którego jesteś ważny. To czas dla Ciecie. Sobota (26.10) godz. 19.00.
Nie może Cię zabraknąć.

10.W przyszłą niedzielę (27.10) 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. Przypominamy o konieczności potwierdzenia zamówionej intencji najpóź-
niej na trzy tygodnie przed terminem Mszy św. Brak takiego potwierdzenia
jest równoznaczny z rezygnacją z intencji, a termin Mszy św. przekazywany jest
innym zainteresowanym osobom. Intencje mszalne przyjmujemy indywidualnie
w Kancelarii Parafialnej a nie przez telefon.

12.Zbliżamy się do Uroczystości Wszystkich Świętych i naszej modlitwy za zmarłych.
Będziemy jak zawsze odprawiać Msze św. i nabożeństwa za zmarłych zalecanych
w wypominkach. Wypominki za dusze zmarłych możemy składać w zakrystii lub kan-
celarii, wypisując je na specjalnych kartkach, które znajdują się na stojakach przy wyjściu
z kościoła. Imiona i nazwiska zmarłych prosimy wpisywać drukowanymi literami.

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 Misje.



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  (20 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
Franciszka tegoroczny październik przeżywamy jako Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny.

  2.Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje mszalne na rok 2020. Zadbajmy
o to, by w niedziele rezerwować intencje mszalne za żywych, a więc urodziny,
jubileusze itp. Intencje zgłaszamy osobiście, nie telefonicznie.

  3.We wtorek (22.10) zapraszamy na nabożeństwo do św. Rity, patronki spraw
beznadziejnych. Nabożeństwo połączone z obrzędem poświęcenia róż odprawi-
my po Mszy św. wieczornej. Do skrzynki przy zakrystii można składać kartki

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW  (20-27 PAŻDZIERNIK 2019 )

PONIEDZIAŁEK (21.10.2019 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + Mariana Żyłkę z ok. 10 r. śm., ++ rodziców i rodzeństwo

oraz ++ przodków z obu stron, prosząc o radość życia wiecznego
2/za + męża Władysława Raźniaka w 5 r. śm. oraz ++ rodziców z obu stron

  7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/za + męża Henryka Szymika oraz + matkę Janinę Wojtynek i jej + męża Pawła

2/za + Wandę Per w 1 r. śm oraz jej + męża Eugeniusza
3/za ++ Zofię i Mariana Błachut

WTOREK (22.10.2019 r.) - Wspomnienie św. Jana Pawła II, pap.
  7.00 1/za + męża Tadeusza w 23 r. śm. ++ z rodzin: Brachaczków, Bednorzów i Chwilów

2/za + Zygmunta Koźmińskiego w 1 r. śm (od żony i córki)
  7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/za + Janinę Kołodziej

2/za ++ rodziców: Mariana i Helenę Kiliańczyków, + męża Zdzisława Grębę, jego
++ rodz. oraz ++ rodz. chrzestnych, ++ dziadków, ++ wujostwo i ++ szwagrów

3/do Miłosier. Bożego za wstawiennictwem św. JPII w intencji Jadwigi, sióstr :Teresy
i Zofii z rodz., z podzięk. za otrzym. łaski, z prośbą o zdrowie, B.błog. i dary D.św.

18.45 -  Nabożeństwo do św. Rity

ŚRODA (23.10.2019 r.) - Dzień powszedni 
  7.00 1/za + tatę Henryka Bąk, + mamę Helenę, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące

2/intencja wolna
  7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/za + Gertrudę Wyrwas w 13 r. śm.

2/za+męża Wojciecha w 13r.śm.,++rodz.,++teściów Nowoków,+ojca Jana
w 80r.śm.,+matkę Cecylię,++rodz. Rejbajn,++z najbliż. pokr.,++z rodz: Maślan-
ków,Baczyńskich,Wiśniewskich,Binieckich Rozmusów,Horlickich,Ganstych,Hrac-
kich,Segietów,Morków,Góreckich,Ćmoków,Holewów i Dewalskich,+ Ewę Hof-
man i dusze w czyśćcu cierpiące

3/za + Kazimierę Aptazy w 7 r. śm, oraz ++ rodziców: Katarzynę i Stanisława

CZWARTEK (24.10.2019 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za ++ Edwarda i Łucjana oraz ich ++ rodziców: Stanisławę i Franciszka

oraz ++ Marię i Władysława z prośbą o radość nieba
2/w intencji Jolanty Niemczyk z podziękowaniem za dotychczasowe błog.

Boże i opiekę MB z prośbą o powrót do zdrowia
  7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/za + Magdalenę Deloch w 2 r. śm. oraz ++ Romana, Karola i Józefa Pietrzyków

2/za ++ Stanisławę i Tadeusza Czarneckich
3/w intencji Piotra Szramowskiego w 1 r. ur., z prośbą o opiekę Anioła Stróża

PIĄTEK (25.10.2019 r.) -Dzień powszedni
  7.00 1/za + mamę Mariannę i + ojca Józefa oraz ++ braci: Alfreda i Zdzisława

2/za ++ Adama i Krzysztofa Piastowiczów, + Annę Kusiek, + Stanisława Ciasz-
czyka oraz + Stanisława Bogusia

  7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/ za + siostrę Krystynę, ++ rodziców: Bolesławę i Wacława oraz + siostrę Teresę

2/za ++ rodziców: Edytę i Huberta Wójcików
3/za + Mariana Jurczyka w 3 r. śm., ++ rodziców z obu stron, + Józefa Hupacza,

+ Helmuta Breitkopfa, ++ Jana i Krystynę Jurczyków oraz + Jana Chruściela

SOBOTA (26.10.2019 r.) - Dzień powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/w intencji ofiarodawców i budowniczych naszego kościoła,w int. ks. P. Furczyka

2/za ++ Łucjana i Edwarda oraz ++ rodziców: Marię i Władysława, Stanisła-
wę i Franciszka, z prośbą o radość nieba

17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/za + ojca Teodora Klosek w 20 r. śm.

2/za ++ Jadwigę i Józefa, Mariannę i Stanisława Kałuża, ++ Helenę i Józefa
Siejka oraz ++ z rodzin z obu stron

NIEDZIELA (27.10.2019 r.) - XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
  7.30 - do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Uzdr. Chorych w intencji Marka z ok. 50 r. ur.,

z podzięk. za dotychczasowe łaski, z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie
  9.30 - do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB Nieust.Pom. w int.Tadeusza z ok.

75 r. ur., z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą odalszą opiekę dla solenizanta oraz
żony, córki i syna z rodzinami (TD)

11.00 - w intencji Marii z ok. kol. r. ur., z podzięk za otrzymnane łaski z prośbą
o zdrowie i błog. Boże dla rodziny

12.30 - w intencji Jolanty i Jerzego Sewiołów z ok. 50-lecia śl., z podzięk.za dotychczasowe
łaski, z prośbą o Boże błog. i opiekę MB dla jubilatów na kolejne wspólne lata (TD)

16.15 - Nabożeństwo różańcowe
17.00 - w intencji Zbigniewa z ok. 60 r. ur., dziękując Bogu za dar życia, wszelkie łaski,

prosząc o Bożą opiekę, błog. i zdrowie na dalsze lata dla solenizanta i rodziny (TD)
20.00 - za + ojca Stanisława Bogusza w 1 r. śm. oraz + brata Stanisława w 10 r. śm.
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Drodzy Bracia i Siostry w wierze!

W naszej parafii działają rożne gru-
py modlitewne, jedną z nich jest Gru-
pa Różańca Św. i Żywego Różańca.

 W każdy ostatni czwartek miesią-
ca o godz. 18.00 sprawowana jest
Msza św., w intencji członków gru-
py, po której w salce odbywa się spo-
tkanie formacyjne.

W wielu krajach na całym świecie od
drugiej połowy XIX w. rozwinęła się
idea Żywego Różańca. Młoda Fran-
cuzka z Lyonu - Sługa Boża Paulina
Maria Jaricot – zmobilizowała ogrom-
ne rzesze ludzi do codziennego odma-
wiania różańca. Utworzono małe gru-
py - 15 osobowe, zwane „żywymi ró-
żami”, w których każda osoba indy-
widualnie (w wybranym przez siebie
miejscu i czasie) odmawiała i rozwa-
żała codziennie 1 dziesiątkę różańca.
Od 2002 roku, gdy Ojciec Św. Jan
Paweł II wprowadził tajemnice świa-
tła, „Róże” Żywego Różańca składają
się z 20 osób.

W Polsce Żywy Różaniec istnieje

niemal w każdej parafii. W naszej pa-
rafii również oprócz Grupy Różańco-
wej, która modli się codziennie rano
w kościele, istnieją Róże Różańcowe.
Każda osoba ma przydzieloną do roz-
ważenia na dany miesiąc jedną z ta-
jemnic różańca świętego. Tajemnice
zmieniają się pierwszego dnia kolej-
nego miesiąca: np. radosna 1 zmienia
się na radosną 2, po tajemnicach ra-
dosnych następują tajemnice światła,
następnie bolesne i w końcu chwaleb-
ne. W ten sposób każde 20 osób od-
mawia cały różaniec. Każdy członek
„Róży” otrzymuje kalendarzyk - ter-
minarz, dzięki któremu łatwiej może
zapamiętać, którą dziesiątkę aktualnie
odmawia.

Zapraszamy do włączenia się do
wspólnej modlitwy!

Z a p r o s z e n i e
Chóru mieszanego "Dei Patris"

Chór mieszany "Dei Patris" działa
przy naszej parafii od wielu lat. Za-
rząd chóru zaprasza każdego miłośni-
ka śpiewu chóralnego, a szczególnie
młodzież żeńską i męską, która chcia-
łaby poświęcić swój czas i talent mu-
zyczny innym, do uczestnictwa w śpie-
wie chóralnym lub solowym naszego
chóru. Zainteresowanych zachęcamy
i zapewniamy, że w naszym gronie
można pożytecznie i miło spędzić
czas, a na próbach chóru pod batutą
doświadczonego dyrygenta, można się
wiele nauczyć. W naszym chórze, w
gronie miłych koleżanek i kolegów

przełamiesz wszelkie opory, a także
odniesiesz prawdziwą satysfakcję z
podjętego na zajęciach trudu, kiedy
uwieńczony on zostanie Twoim oso-
bistym uczestnictwem w dobrze wy-
konanych, pięknych koncertach nasze-
go chóru.

Zapraszamy Cię do chóru.
Przyjdź, zobacz, posłuchaj! A jak się
zdecydujesz śpiewać razem z nami,
to się ucieszymy i Cię powitamy.

Zapisy do chóru przyjmujemy w
każdy poniedziałek w godz. 17.00 -
19.00, w salce chóralnej nr 12, przy
kościele.

Polscy œwiêci i b³ogos³awieni (1)
Św. Jozafat (Jan) Kuncewicz  –  apo-

stoł pojednania,  męczennik za jedność
Kościoła.

Jan Kunczyc (nazwisko zmienił później
na Kuncewicz) urodził się w 1580 r. we
Włodzimierzu Wołyńskim (wówczas w
Rzeczypospolitej) w bardzo religijnej
rodzinie prawosławnej.

W Wilnie gdzie terminował u znajome-
go kupca, zetknął się z unitami – katoli-
kami obrządku wschodniego. (W wyni-
ku Unii brzeskiej w 1596 r. część wy-
znawców prawosławia uznała papieża za
głowę Kościoła i przyjęła dogmaty kato-
lickie, zachowując bizantyjską liturgię).

 W 1604 roku Jan wstąpił do Zakonu
Świętego Bazylego Wielkiego w Wilnie
(to jedyny w Polsce męski zakon obrząd-
ku greckokatolickiego) i złożył śluby w
monasterze św. Jerzego. Od tego czasu
nosił imię Jozafat. W 1609 r. otrzymał
święcenia kapłańskie w obrządku unic-
kim. Jego praca duszpasterska doprowa-
dziła  wielu prawosławnych na Wileńsz-
czyźnie do przejścia  na stronę unii.

W roku 1613 powierzono mu funkcję
przełożonego klasztoru i kościoła bazy-
lianów w Wilnie, a w roku 1617 został
mianowany arcybiskupem Połocka.
Święty Jozafat nosił stale habit zakonny,
nigdy nie jadał mięsa, mieszkał w jednej
izbie, którą dzielił z pewnym bezdom-
nym. Dla siebie niczego nie potrzebował,
natomiast troszczył się o podwładnych.
Szczególną opieką otaczał chorych i ubo-
gich. Był zwolennikiem wczesnej i czę-
stej Komunii świętej. Wprowadził obo-
wiązek odprawiania codziennie Świętej
Liturgii, a sam przy każdej okazji głosił
Słowo Boże. Dla mniej wykształconych
kapłanów ułożył katechizm oraz wyja-
śniał różnice między katolicyzmem a pra-
wosławiem.

Prawosławnym nie podobała się jego
działalność,  podgrzewali nastroje nacjo-
nalistyczne i szkalowali abpa Kuncewi-

cza jako zdrajcę Cerkwi. Uknuto spisek
na jego życie. W 1623 r. po odprawieniu
mszy św. w Witebsku został napadnięty i
zabity. Sponiewierane ciało Jozafata uto-
piono w Dźwinie.

Jozafat został beatyfikowany przez pa-
pieża Urbana VIII w 1643 r., a kanoni-
zowany w 1867 r. przez Piusa IX. Jest
patronem zakonu bazylianów, Rusi, Li-
twy i Wilna. Z okazji 300-lecia męczeń-
skiej śmierci św. Jozafata w 1923 r. pa-
pież Pius XI wydał ku jego czci encykli-
kę Ecclesiam Dei admirabili. Napisał w
niej: „Nikt chyba nie wsławił bardziej ich
imienia (Słowian wschodnich), nikt bar-
dziej nie przyczynił się do zbawienia tych
ludów, jak właśnie ów pasterz i apostoł,
zwłaszcza gdy swą krew przelał za jed-
ność świętego Kościoła”.

Święty Jozafat Kuncewicz jest wzorem
i nadzieją dla ruchu ekumenicznego.

Wspomnienie liturgiczne przypada
12 listopada.
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Œwiêta Rita z Cascia

Rita należy do najbardziej popularnych
świętych na świecie. Urodziła się około
1380 r. w rodzinie ubogich górali w Roc-
ca Porena, niedaleko Cascii (Umbria)
jako jedyne dziecko. Według podania
miała być dzieckiem wymodlonym przez
pobożnych rodziców. Na chrzcie otrzy-
mała imię Małgorzata (Rita jest jego
zdrobnieniem). Na życzenie rodziców
wyszła za mąż. Związek
ten był jednak bardzo nie-
udany. Porywczy, brutalny
mąż był powodem wielu jej
dramatów. Rita znosiła
swój los z anielską cierpli-
wością. Mąż Rity zginął
zabity w porachunkach
zwaśnionych rodów.

Rita była matką dwóch
synów, z którymi miała
kłopoty wychowawcze.
Bojąc się, by nie kontynu-
owali wendety, prosiła
Boga, aby raczej zabrał ich
ze świata niż mieliby stać się zabójcami.
Bóg wysłuchał tej prośby. Obaj mło-
dzieńcy, którzy planowali pomścić ojca,
zmarli podczas epidemii. Rita jako trzy-
dziestokilkuletnia wdowa wstąpiła do
zakonu augustianek, które miały swój
klasztor w Cascii. Ponieważ była analfa-
betką, została przyjęta do sióstr "konwer-
sek", które były przeznaczone do co-
dziennej posługi w klasztorze. Z całą ra-
dością, z miłości dla Oblubieńca, speł-
niała najniższe posługi w klasztorze.
Często w ciągu dnia i nocy całowała z
miłością obrączkę zakonną, która sym-
bolizowała jej mistyczne zaślubiny z Je-
zusem.

Miała szczególne nabożeństwo do Bo-
żej męki. Widziano ją nieraz, jak leżała
krzyżem, zalana łzami. Kiedy pewnego
dnia kaznodzieja miał kazanie o męce
Pańskiej, prosiła gorąco Jezusa, by dał
jej zakosztować męki chociaż jednego

ciernia, który ranił Jego przenajświętszą
głowę. Została wysłuchana. W czasie
modlitwy poczuła nagle w głowie silne
ukłucie. Na tym miejscu wytworzyła się
bolesna rana, która zadawała jej niezno-
śne cierpienia przez 15 lat, aż do śmier-
ci. Aby jednak uniknąć sensacji, Rita pro-
siła Chrystusa, by rana była ukryta, na-
dal jednak sprawiając cierpienia. Tak się
też stało. Rita odznaczała się posłuszeń-
stwem, duchem modlitwy i cierpliwości.

Będąc prostą i niewykształ-
coną osobą, osiągnęła
szczyty kontemplacji.

Zmarła na gruźlicę 22
maja 1457 r. w Cascii. Tam
jej nienaruszone ciało spo-
czywa do dziś. Sanktu-
arium Świętej, obejmujące
jej rodzinny dom w Rocca
Porena oraz klasztor i ko-
ściół w Cascii, w którym
została pochowana, jest
miejscem tłumnych piel-
grzymek. Sława świętości
zaczęła ściągać do Cascii

wielu pielgrzymów. Przy grobie Rity
działy się nadzwyczajne rzeczy, które na-
pełniły sławą tamtejszy klasztor. Kiedy
po kilku latach wybuchł w kościele gwał-
towny pożar, mimo że spalił się cały ko-
ściół, cyprysowa trumna z ciałem Rity
pozostała nietknięta. Zaczęły mnożyć się
wizerunki i modlitwy do służebnicy Bo-
żej. Papież Urban VIII w roku 1628 za-
twierdził jej kult. Jednak jej uroczysta ka-
nonizacja odbyła się dopiero 24 maja
1900 r. Dokonał jej papież Leon XIII, na-
zywając św. Ritę "drogocenną perłą Um-
brii".

Św. Rita jest patronką w sprawach trud-
nych i beznadziejnych. Jest opiekunką
wielu dzieł charytatywnych i bractw. W
Polsce kult św. Rity jest bardzo żywy.
Szczególnym jego miejscem jest klasz-
tor sióstr augustianek w Krakowie, gdzie
w kościele św. Katarzyny przechowywa-
ne są relikwie św. Rity.

W ikonografii Święta przedstawiana
jest w stroju zakonnym - w czarnym ha-
bicie i w białym welonie, z cierniem na
czole. Jej atrybutami są: dwoje dzieci,
krucyfiks, cierń, figa, pszczoły, róża.

Zapraszamy we wtorek (22.10)
na nabożeństwo do św. Rity, patron-
ki spraw beznadziejnych.
Nabożeństwo połączone z obrzędem
poświęcenia róż odprawimy po Mszy
św. wieczornej. Do skrzynki przy za-
krystii można składać kartki z wypisa-
nymi prośbami i podziękowaniamy do
św. Rity, które będą odczytane w cza-
sie nabożeństwa.
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07.10. - O godz. 19.00 w sali Św. Jana
Pawła II rozpoczęło się kolejne spotka-
nie kursu Alpha. Gościem był ks. Mar-
cin Piasecki, który przybliżył nam temat
modlitwy - dlaczego i jak się modlić. Po
skończonej konferencji uczestnicy kur-
su dzielili się swoim doświadczeniem
modlitwy w grupach.

08.10. - O godz. 18.45 rozpoczęła się
modlitwa uwielbienia, której tematem
było: „Podejmij ryzyko”. Ks. Dawid
przygotował pod rozwagę fragment z
Księgi Rodzaju (Rdz 12, 1-4). Czy ryzy-
kuję w życiu dla Chrystusa? Czy jestem
w stanie tak zaufać Chrystusowi, żeby
oddać i zostawić Mu wszystko?

09.10. - O godz. 17.15 rozpoczęło się
nabożeństwo do Matki Bożej Uzdrowie-
nia Chorych z błogosławieństwem lo-
urdzkim. Podczas Mszy św. Tematem
homilii była: „Rodzina chrześcijańska
domowym Kościołem - jedność ze wspól-
notą parafialną”. Ks. Marek podkreślił,
że pierwszą komórką odpowiedzialną za
wychowanie dziecka jest rodzina. To
właśnie ona staje się domowym Kościo-
łem, w którym jest obecny Chrystus.
Wprowadzając dziecko w życie Kościo-
ła tworzymy z innymi rodzinami wspól-
notę parafialną. Sakrament Małżeństwa
zobowiązuje nas do pokazania swoim
dzieciom, że nie można przeżywać chrze-
ścijańskiego życia w oderwaniu od
wspólnoty Kościoła.

Jakim domem jest moja rodzina? Czy
naprawdę jest obecny w niej Chrystus?
Czy mój dom mogę nazwać domowym
Kościołem? Jakie jest moje zaangażowa-
nie w życie Kościoła - we wspólnotę pa-
rafialną?

10.10. - O godz. 18.00 rozpoczęło się
spotkanie młodzieży przygotowującej się
do Sakramentu Bierzmowania. Spotka-
nie rozpoczęło się wspólną modlitwą do
Ducha Św., a następnie uczestnicy spo-
tkali się w grupach ze swoimi animato-
rami. Podczas spotkania poznawaliśmy
się wzajemnie i rozważaliśmy fragment
Pisma Św. (Mk 1, 16-18)

11.10. - O godz. 19.00 w kaplicy Św.
Józefa Duszpasterstwo Małżeństw
uczestniczyło w Mszy św. sprawowanej
w intencji solenizantów z miesiąca paź-
dziernika. Po Eucharystii wraz z ks. Mar-
kiem spotkaliśmy się na wspólnym świę-
towaniu przy stole oglądając slajdy i
wspominając nasz weekendowy wyjazd.
Cieszymy się bardzo, że nasza grupa po-
większyła się o kolejne małżeństwa.

12.10. - O godz. 10.00 rozpoczęły się,
„Warsztaty Boże”. Ku naszej ogromnej
radości, a przede wszystkim ku radości
ks. Leszka, grupa przychodzących dzie-
ci powiększyła się do 15 osób.

Również w tym dniu o godz. 18.45 roz-
poczęło się ostatnie w tym roku Czuwa-
nie Fatimskie. Ks. Artur rozważył kon-
ferencje nt. „Maryja - duchowa Matka
wszystkich”. Ks. Artur podkreślił, że
Maryja stojąc z Janem pod Krzyżem sta-
ła się nie tylko Matką Jana, ale także du-
chową Matką każdego z nas. Czy pamię-
tam o tym? Czy oprócz zwracania się do
Maryi z prośbami, jako dziecko naśladuję
Ją w swoim życiu?

Migawki z ¿ycia naszej parafii

Bożena S.


