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Powołanie
do służby mundurowej
Bóg, honor, ojczyzna – etos postępo-

wania żołnierza Wojska Polskiego, czy
tylko relikt już lat?
„Ja żołnierz Wojska Polskiego przy-

sięgam…”
Ja – żołnierz, a jako żołnierz przysię-

gałem ojczyźnie, jako mąż ślubowałem
żonie, jako ojciec obiecałem dzieciom
– wierność, bronić honoru, stać na stra-
ży, chronić. Ale moje powołanie roz-
poczęło się dużo wcześniej. Bóg powo-
łuje każdego człowieka do życia i daje
mu powołanie. Powołanie to według
mnie ścieżka, którą idę przez życie, ale
tą ścieżką jeszcze nikt nigdy nie szedł i
nikt poza mną nie pójdzie. Każdy z nas
jest tak wyjątkowy, że ma własną ścież-
kę powołania. Powołanie rozpoczęło
się z chwilą, gdy Bóg tchnął we mnie
życie, stworzył mnie mężczyzną i ja
jestem powołany do bycia mężczyzną.
Następne powołania – do bycia mę-

żem, ojcem, żołnierzem potwierdzają
to pierwotne powołanie do życia mojej
męskości we mnie i dla innych. Poprzez
stan małżeński, ojcostwo, służbę żoł-
nierza udowadniam swoją męskość (so-
bie i bliskim). Służbę wojskową trak-

tuje jak prawdziwie męską próbę – pró-
bę życiową. Każde wyzwanie, nowe za-
danie, każdy rozkaz i obowiązek do wy-
pełnienia to próba mojej męskości, a
zwycięskie wyjście z takiej życiowej
próby pozwala mi zwrócić serce ku
Bogu, bo jest wypełnieniem Jego Po-
wołania.
„… Za sprawę mojej Ojczyzny w po-

trzebie krwi własnej ani życia nie
szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg.” D.B.

zmarłych zalecanych w wypominkach. Wypominki za dusze zmarłych możemy skła-
dać w zakrystii lub kancelarii, wypisując je na specjalnych kartkach, które znajdują się
przy wyjściu z kościoła. Imiona i nazwiska zmarłych prosimy wpisywać drukowanymi
literami. Msze za dusze zalecane w wypominkach odprawiać będziemy od 2 do 9.11.

  3.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.

  4.W sobotę (2.11) przypada wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Kościół wspo-
mina wszystkich, którzy w czyśćcu pokutują za swoje grzechy. Aby im przyjść z pomocą,
przedstawia Bogu modlitwy i odpusty zyskane przez żyjących, a przede wszystkim ofiarę
Chrystusa uobecniającą się we Mszy św. Kapłani mogą w tym dniu odprawić trzy Msze
św. Jedną ofiarują według własnej intencji, drugą za wszystkich wiernych zmarłych,
a trzecią w intencji Ojca św.

  5.W sobotę (2.11) o godz. 9.00, na naszym cmentarzu, odprawimy Mszę św. za zmarłych
spoczywających na naszym cmentarzu oraz za dusze zalecane w wypominkach.

  6.Odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące można uzyskać: od południa uroczysto-
ści Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny przez pobożne nawiedzenie kościoła, od-
mówienie Ojcze nasz, Wierzę w Boga i modlitwy w intencjach Ojca św., odprawienie
spowiedzi i przyjęcie komunii św., zachowanie wolności od przywiązania do jakiegokol-
wiek grzechu; w dniach od 1 do 8.11, odwiedzając pobożnie cmentarz, modląc się, choć-
by tylko w myśli za zmarłych, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu.

  7.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.

  8.W przyszłą niedzielę (Pierwsza niedziela miesiąca) po Mszy św. o godz 11.00 zostanie
udzielone specjalne błogosławieństwo dla matek oczekujących potomstwa.

  9.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.

10.W przyszłą niedzielę (3.11) kolekta na renowację katowickiej katedry.
11. W przyszłą niedzielę (3.11) będzie możliwość nabycia książki ks. Krzysztofa Grzywo-

cza pt. "Wybrane na drogę". Ks. Krzysztof w swojej pracy duszpasterskiej łączy głęboką,
zdrową wiedzę psychologiczną, z doświadczeniem prowadzenia człowieka do Boga. Książ-
ka to „poradnik” budowania dobrych, zdrowych relacji: z Panem Bogiem, z drugim czło-
wiekiem i z samym sobą. Cena 30 zł.

12.W sobotę (2.11) nie będzie Bożych Warsztatów, natomiast w niedzielę (3.11)
zapraszamy wszystkie dzieci w przebraniu „za świętego” na Mszę Rodzinną
o godz. 11.00. Za najciekawsze przebranie - przewidziano nagrody!

13.Dzisiaj, po każdej mszy świętej będzie można zapisać się do Róż Różańcowych
i włączyć w dzieło modlitewne Żywego Różańca.

14.Od 16 listopada rozpoczynamy duszpasterskie odwiedziny rodzin (Kolęda).
Plan Kolędy znajduje się w gablotkach, na stronie internetowej parafii, facebo-
oku oraz w gazetce parafialnej.

15.Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Szczególne podzięko-
wania dla Diakonii Porządkowej oraz wszystkich osób, które sprzątały kościół. W czwar-
tek o godz. 7.30 zapraszamy wszystkich chętnych do sprzątania naszego kościoła. Bóg
zapłać za wszystkie ofiary materialne składane dzisiaj na budowę naszego cmenta-
rza parafialnego. Codziennie, po każdej Mszy św. w zakrystii indywidualni fundato-
rzy mogą złożyć ofiarę i dokonać wpisu do Księgi Fundatorów.



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  (27 października 2019)
  1.Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe, które odprawiamy w tygodniu o godz. 17.15,

zaś w niedziele o godz. 16.15.
  2.W piątek (1.11) obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu Kościół

oddaje cześć wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymu-
jącym na ziemi wskazuje drogę, która ich starszych braci doprowadziła do świętości.
Przypomina również prawdę o naszej wspólnocie ze świętymi otaczającymi nas opieką.
Msze św. odprawiamy jak w niedzielę. Zapraszamy w tym dniu o godz. 14.30 na nabo-
żeństwo za zmarłych, które odprawimy na naszym cmentarzu parafialnym. W ty-
godniu o godz. 17.30 a w niedzielę o 16.30 będziemy odprawiać nabożeństwa za

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (28 PAŻDZIERNIK - 03 LISTOPAD 2019)

PONIEDZIAŁEK (28.10.2019 r.) - ŚWIĘTO ŚW. APOST SZYMONA i JUDY TADEUSZA

  7.00 1/za + żonę Urszulę Łazik w 10 r. śm. i ++ rodziców z obu stron
2/za + męża Henryka w 3 r. śm., jego ++ rodziców: Stanisława i Martę,++ rodzeństwo

  7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/za + Przemysława Suszek w kol. r. śm. oraz wszystkich ++ z rodziny

2/za + męża Adama w 31 r. śm., jego ++ rodziców i braci
3/za + Mieczysława Naczas w 5 m-cy po śm., z prośbą o radość wieczną w niebie

WTOREK (29.10.2019 r.) - Dzień powszedni

  7.00 1/za + Józefę Wiącek w 5 r. śm.,
2/za + męża Michała w kol. r. śm. (od żony i synów z rodzinami)

  7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/za + męża, ojca i dziadka Józefa Ziemnika, o życie wieczne (od żony i córek z rodz.)

2/za + męża Zdzisława w 8 r. śm., ++ rodziców, ++ teściów, ++ siostry i ++ szwagrów
3/za + Mariana Błachut w 2 r. śm.

18.45 - Modlitwa Uwielbienia

ŚRODA (30.10.2019 r.) - ŚWIĘTO ROCZ.POŚW. KOŚC. KATEDRALNEGO WK-CACH

  7.00 1/za ++ teściów: Walerię i Stanisława Rutkowskich, ich ++ synów: Henryka i Jerzego,
+ wnuczkę Joannę Rutkowską, ++ przyjaciół: Helenę i Wojciecha Kusiów

2/za++rodz:Katarzynę,Antoniego Cioska,++córki:Leokadię Sidło z m.Czesławem,He-
lenę Skrzypek z m.Pawłem,Marię Stenzel z m.Bolesławem,Danutę Piotrowską
z mężem Stanisławem,++koleżanki: Mariannę Wrzesińską i Magdalenę Flegowską

  7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/za + męża Antoniego Serokę, ++ rodziców z obu stron i wszystkich

++ z pokrewieństwa z obu stron
2/za + męża Tadeusza Polkowskiego, ++ z rodziny: Urbańskich i Polkow-

skich oraz + brata Marka Urbańskiego
3/za + Irenę Miszkiel (od Żywego Różańca)

CZWARTEK (31.10.2019 r.) - Dzień powszedni

  7.00 1/do Miłosierdzia Bożego za + męża Romualda Jakubowskiego i ++ rodzi-
ców z obu stron, z prośbą o szczęśliwe życie wieczne

2/za + Zofię Czenczek z prośbą o życie wieczne
  7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/za zmarłych w październiku

2/w intencji członków Żywego Różańca oraz Apostolstwa Dobrej śmierci
3/za + Wacławę Krzakiewicz

PIĄTEK (01.11.2019 r.) - UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

  7.30 - za + męża Jana Kasprzyka w 4 r. śm. oraz ++ rodziców z obu stron
  9.30 - w int.śp.Anieli Gwizdoń,++z rodziny: Tracz i Gwizdoń z prośbą o Miłosierdzie B.
11.00 - w intencji mamy Anieli z ok. 85 r. ur., z podziękowaniem za dotychczasowe łaski,

z prośbą o dalszą Bożą opiekę, błog. i zdrowie (od córek z rodzinami) (Te Deum)
12.30 - za++Teresę,Jana,Edwarda,Romana Wojtowiczów,++Ryszarda i Jadwigę Krzywoń,

+ks.Marka Krzywonia+Helenę i Franciszka Stasiaków,++Ernestynę, Elżbietę i Rutę
14.30 - Nabożeństwo za zmarłych (na cmentarzu)
17.00 - do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin
20.00 - za Parafian

SOBOTA (02.11.2019 r.) - WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

  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
  9.00 - za zmarłych spoczywających na cmentarzu parafialnym oraz za dusze

zalecane w wypominkach (Msza na cmentarzu)
17.30 - Nabożeństwo za zmarłych zalecanych w wypominkach       
18.00 1/za dusze zalecane w wypominkach

2/za ++ Stanisława, Ryszarda, Marcina, Paulinę, + dziadka Stanisława Dzię-
gielewskich, ++ Matyldę i Ludwika Wodnioków, ++ z rodzin: Ksiądz, Ko-
cenka, Pacuła oraz dusze w czyśćcu cierpiące

NIEDZIELA (03.11.2019 r.) - XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

  7.30 - w intencji Barbary prosząc Opatrzność Bożą za wstawiennictwem MB
Uzdrowienia Chorych o zdrowie i opiekę

  9.30 - za + męża Romana Mikołajskiego w 1 r. śm. z prośbą o radość życia wiecznego
11.00 - w intencji Julii Głód z ok. 10 r. ur., z podziękowaniem za otrzymane łaski

z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB
Błogosławieństwo dla matek oczekujących potomstwa

12.30 - za+Barbarę Czuczeło w 5 m-c po śm.o radość zycia wiecznego(od m.Mieczysława)
16.30 - Nabożeństwo za zmarłych zalecanych w wypominkach
17.00 - za dusze zalecane w wypominkach
20.00 - za + męża Teodora w 18 r. śm., ++ teściów: Michała i Agnieszkę

oraz + brata Antoniego z prośbą o łaskę życia wiecznego
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Jak nawracaæ w rodzinie?

Nawrócenie jest długotrwałym proce-
sem polegającym na stopniowym budo-
waniu relacji z Bogiem. Jak sama nazwa
wskazuje oznacza ono jakiś zwrot w
życiu, zmianę postępowania na takie, któ-
re opiera się na dekalogu, a nie na ludz-
kich zachciankach. Nawrócenie jest świa-
domą decyzją, która musi zrodzić się w
sercu i której nie da się na nikim wymu-
sić. Człowiek, który w życiu kieruje się
własnymi zasadami i tkwi po uszy w grze-
chu, potrzebuje jakiegoś konkretnego
impulsu, silnej motywacji, aby chcieć to
zmienić i stać się praktykującym katoli-
kiem. Wielu ludzi musi dojść w życiu do
przysłowiowej ściany, aby całkowicie
zmienić i przewartościować swój sposób
myślenia i postępowania.

Chcąc nawracać członków rodziny,
trzeba być bardzo czujnym i ostrożnym,
aby przypadkiem nie zniechęcić ich do
wiary. Przymusem nic nie osiągniemy,
możemy natomiast zdziałać wiele mo-
dlitwą, rozmową i własnym przykładem.”
Aby zapalać innych, samemu trzeba pło-
nąć”- to mądre powiedzenie jest kwinte-
sencją tego, co powinniśmy robić. Czło-
wiek, który chce nawracać innych ludzi,
powinien przede wszystkim sam żyć w
zgodzie z przykazaniami.

Wiara jest wielką siłą przyodzianą w
piękne zalety takie jak: miłość do bliź-
nich, czyste serce, wewnętrzny pokój,
cierpliwość, godność, mądrość i wdzięcz-
ność. Zdecydowanie widać różnicę po-
między osobą, która tylko mówi, że wie-
rzy, a taką, która naprawdę pozwala Bogu
kierować całym swoim życiem.

Nie bójmy się mówić ludziom o
łaskach, które na nas spływają, o wysłu-
chanych modlitwach, o spokoju serca,
który odczuwamy żyjąc w łasce uświę-
cającej i o nadziei, którą daje wiara w to,
że życie jest tylko mostem przez który
trzeba przejść nie budując na nim swoje-
go mieszkania. Zachęcajmy najbliższych

do uczestnictwa w Mszy Świętej całą
rodziną oraz do wspólnej modlitwy w
domu. Bądźmy tymi, którzy przypomi-
nają, że wiara jest w życiu najważniej-
sza, i że to Chrystus, a nie ktoś inny, po-
winien być naszym przewodnikiem w
codziennych zmaganiach. Mówmy o
tym, że przestrzeganie Bożych przyka-
zań chroni nas przed popełnianiem strasz-
nych błędów, które utrudniają i niszczą
nam życie. Informujmy ludzi, że dbanie
o duszę jest ważniejsze od dbania o cia-
ło i że do tego właśnie służą sakramenty.
Róbmy odważnie znak krzyża przed po-
siłkiem, doceniajmy wszystko co mamy
i chętnie dzielmy się tym z innymi. Sta-
rajmy się być zawsze uprzejmi i poma-
gajmy potrzebującym. Ubierajmy i wy-
sławiajmy się godnie. Bądźmy żywym
dowodem na to, że bycie Dzieckiem Bo-
żym to przywilej i wielki zaszczyt, a
wcześniej czy później nasi bliscy zechcą
do nas dołączyć.

Agnieszka Kołowicz

W przyszłą niedzielę (3.11) będzie
możliwość nabycia książki ks.
Krzysztofa Grzywocza pt. "Wybra-
ne na drogę". Ksiądz Krzysztof był ce-
nionym rekolekcjonistą zapraszanym do
wielu parafii w Polsce i poza jej grani-
cami. Pełnił posługę Egzorcysty, ale był
też terapeutą. W swojej pracy duszpa-
sterskiej łączył głęboką, zdrową wiedzę
psychologiczną, z doświadczeniem pro-
wadzenia człowieka do Boga.

Książka "Wybrane na drogę" stanowi
zbiór jego artykułów, w których poru-
sza takie tematy: - jak zaakceptować w
sobie uczucia;- jak wnieść emocje w
relację z Panem Bogiem;-jak towarzy-
szyć innym na drodze rozwoju;-inspi-
rujące treści dotyczące sakramentu spo-
wiedzi. Książkę będzie można nabyć w
cenie 30 zł po Mszach świętych.

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
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comiesięcznych Mszach św. sprawowa-
nych w intencji wszystkich grup i diakonii
parafialnych – „Abyśmy stanowili jedno”!

Po Mszy św. przedstawiane były grupy
Żywego Różańca i Apostolstwa Dobrej
Śmierci oraz odprawione zostało nabożeń-
stwo w intencji grup i diakonii.

Również w tym dniu, w Sali Św. Jana
Pawła II odbyło się spotkanie dla uczest-
ników kursu Apha. Tematem spotkania
była wiara, na czym ona się opiera. W gru-
pach dyskusyjnych dzieliliśmy się naszy-
mi doświadczeniami wiary.

Drogi czytelniku i Ty odpowiedz sobie
na to pytanie: Co dla Ciebie oznacza wia-
ra? Czy żyjesz nią na co dzień?

15.10. – O godz. 18.45 rozpoczęła się
modlitwa „odpocznienia”. Temat modli-
twy: „Otwórz oczy”. Ks. Dawid przygoto-
wał pod rozwagę fragment Pisma Św.(Łk
18, 35-43) Na zakończenie każdy z uczest-
ników otrzymał indywidualne błogosła-
wieństwo. Mając wzrok, czy ja naprawdę
widzę? Czy jako chrześcijanin patrzę na
życie, na drugiego człowieka oczami Je-
zusa?

17.10. – O godz. 18.45 w kaplicy Św.
Józefa odbyło się spotkanie Diakonii Li-
turgicznej. Podczas spotkania z ks. Pro-
boszczem ćwiczyliśmy poprawne czytanie
Słowa Bożego oraz poruszaliśmy sprawy
organizacyjne związane z ustalaniem dni i
godzin czytań przez poszczególne osoby
podczas Mszy św.

18.10. – Uczestnicy kursu Alpha wraz z
animatorami i ks. Dawidem wyjechali na
weekendowe rekolekcje do Kokotka.

Uczestniczyliśmy w Mszach św., a także
wieczornej modlitwie uwielbienia wraz z
modlitwą wstawienniczą. Ks. Dawid przy-
gotował również konferencje o Duchu
Świętym i Eucharystii. Był także czas na
dzielenie się w grupach oraz podziwianiu
piękna tamtejszych okolic.

19.10. – O godz. 10.00 rozpoczęły się
„Warsztaty Boże”. Kilkunasto osobowa
grupka dzieci wraz z ks. Leszkiem wyko-
nywała piękne kompozycje przyrodnicze.
Jeśli pragniesz, by Twoje dziecko na róż-
ne sposoby doświadczało radości tworze-
nia i obecności w tym działaniu Pana Boga
przyprowadź je w sobotę o godz. 10.00 na
spotkanie do salki nr 2. Bożena S.



Polscy œwiêci i b³ogos³awieni (2)
Św. Jacek Odrowąż  –  główny pa-

tron Metropolii Górnośląskiej.

Św. Jacek jeden z najbardziej popular-
nych polskich świętych, znany w Euro-
pie, obu Amerykach i Azji, jako święty
Hiacynt, pochodził z potężnej rodziny
Odrowążów. Urodził się w Kamieniu Ślą-
skim na Opolszczyźnie w 1183 r. W 1221
r. św. Jacek oraz bł. Czesław Odrowąż
wstąpili do zakonu kaznodziejskiego (do-
minikanów) i od św. Dominika otrzyma-
li zadanie zakładania klasztorów na zie-
miach polskich.

Dzięki działalności św. Jacka powstały
klasztory m.in. w Gdańsku, Chełmie, El-
blągu, Toruniu, Rydze i Królewcu. Jak
głosi tradycja, Jacek Odrowąż nie przyj-
mował żadnych godności zakonnych.
Skupił się na ważnych celach zakonu do-
minikańskiego na terenie Polski. Legen-
da głosi, że kiedy musiał w czasie najaz-
du Tatarów na Kijów opuścić miasto,
zabrał ze sobą Najświętszy Sakrament,
aby go uchronić od zniewagi.  Jego życie
było przepełnione czcią dla Matki Bożej.

Według relacji pisemnej dominikań-
skiego biografa, lektora o. Stanisława,
święty Jacek był ideałem zakonnika —
dominikanina. „Jacek zawsze albo stu-
diował, albo głosił kazania, albo słuchał
spowiedzi, albo modlił się, albo chorych
nawiedzając, słowem i przykładem bliź-
nich budował”. Był bardzo wrażliwy na
potrzeby bliźnich, na nędzę ludzką: mo-
ralną i materialną.

Święty Jacek zmarł w opinii świętości
w Krakowie 15 sierpnia 1257 roku. Grób
św. Jacka znajduje się w dominikańskim
kościele Świętej Trójcy w Krakowie.

Kanonizowany został przez papieża
Klemensa VIII w 1594 r. Na prośbę kró-
la Jana III Sobieskiego w 1686 r. papież
Innocenty XI ogłosił św. Jacka głównym
patronem Królestwa Polski i Wielkiego
Księstwa Litewskiego na równi ze św.
Stanisławem Kostką.  Święty Jacek jest
głównym patronem archidiecezji kato-
wickiej i diecezji opolskiej oraz miasta
Krakowa. Wspomnienie liturgiczne
przypada 17 sierpnia.
Święty Jacku,
natchniony apostole Słowian,
niestrudzony głosicielu SŁOWA,
patronie dojrzałego chrześcijaństwa
w naszej Ojczyźnie!
Całym swoim życiem uczyłeś nas
umiłowania Eucharystii i Bogarodzicy.
I dzisiaj przyjdź nam z pomocą
i bądź patronem
rzeczywistego nawrócenia do Boga
i nowej chrześcijańskiej dojrzałości.
Amen.
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Migawki z ¿ycia naszej parafii

D.M.

14.10. – O godz. 18.00 została odprawio-
na Msza św. w intencji wszystkich grup i
diakonii parafialnych. Komunia Św. roz-
dzielana była pod dwiema postaciami: Cia-
ła i Krwi Pańskiej. Podczas kazania roz-
ważany był temat: „Eucharystia zasadą jed-
ności Kościoła wokół Chrystusa”. Ks. Pro-
boszcz zwrócił uwagę, że zasadą jedności
Kościoła jest sam Bóg Trójjedyny i  pod-
kreślił, że Eucharystia jest jednością Boga
z człowiekiem oraz jednością zgromadzo-
nych wiernych wokół ołtarza Chrystuso-
wego. Dlatego tak ważne jest, aby wszyst-
kie małe wspólnoty gromadziły się w jedną
wielką wspólnotę Kościoła podczas Eu-
charystii. Dbajmy o to, by uczestniczyć w

1 listopada Kościół katolicki obcho-
dzi uroczystość Wszystkich Świętych.
Dzień ten kojarzy się dla wielu ze zni-
czem, z grobem bliskich osób, z cmenta-
rzem, dla innych z wiązanką kwiatów,
jeszcze dla innych z modlitwą i pamię-
cią o tych, którzy wyprzedzili nas w dro-
dze do wieczności. Nie mniej jednak w
tym dniu udajemy się z całymi rodzina-
mi na cmentarz i nawiedzamy groby na-
szych bliskich, przyjaciół, rodziców,
krewnych, znajomych, stawiając kwiaty,
zapalając ten "płomyk nadziei", wierząc,
że już cieszą się oni chwałą w domu Ojca
Niebieskiego. Kościół w tym dniu odda-
je cześć tym wszystkim, którzy już we-
szli do chwały niebieskiej, a wiernym
pielgrzymującym jeszcze na ziemi wska-
zuje drogę, która ma zaprowadzić ich do
świętości. Przypomina nam również
prawdę o naszej wspólnocie ze Święty-
mi, którzy otaczają nas opieką.

Kult Świętych pomnaża cześć Pana
Boga. Świętych Pańskich czcimy ze
względu na Pana Boga, którego oni "re-
prezentują". Tak więc nie bezpośrednio,
lecz pośrednio przez nich kierujemy kult
ku Panu Bogu. Kościół oddaje cześć

świętym w różnym stopniu. I tak na
pierwszym miejscu stawia Najświętszą
Maryję Pannę, następnie świętych: Józe-
fa i Jana Chrzciciela, dalej Apostołów,
wśród których Święci Piotr i Paweł mają
uprzywilejowane miejsce. Najwięcej jest
świętych lokalnych, którzy odbierają
szczególną cześć: w zakonie, w narodzie,
w państwie czy w diecezji, gdzie się wsła-
wili męczeństwem za wiarę lub nie-
zwykłą cnotą.

Wspomnienie Wszystkich Wiernych
Zmarłych Kościół obchodzi 2 listopa-
da i w tradycji polskiej dzień ten jest na-
zywany Dniem Zadusznym lub inaczej
"zaduszkami". To wspomnienie wprowa-
dził opat benedyktynów w Cluny we
Francji, św. Odilon (Odylon). On to w
998 r. zarządził modlitwy za dusze
wszystkich zmarłych w dniu 2 listopada.
W XIII w. zwyczaj ten w Kościele rzym-
skim stał się powszechny.

Kościół w tym dniu wspomina zmarłych
pokutujących za grzechy w czyśćcu. Cho-
dzi więc o tych którzy nie mogą wejść
do nieba, gdyż mają pewne długi do spła-
cenia Bożej sprawiedliwości. Prawdę o
istnieniu czyśćca Kościół ogłosił jako
dogmat na soborze w Lyonie w 1274 r. i
na XXV sesji Soboru Trydenckiego
(1545-1563), w osobnym dekrecie o
czyśćcu. Sobór Trydencki orzekł praw-
dę, że duszom w czyśćcu możemy po-
magać. Cała wspólnota Kościoła przy-
chodzi z pomocą duszom czyśćcowym
zanosząc w tym dniu prośby przed tron
Boży. Aby przyjść z pomocą zmarłym
pokutującym w czyśćcu, żyjący mogą w
tych dniach uzyskać i ofiarować odpusty
zupełne.

Nabożeństwo do dusz czyśćcowych
było i jest bardzo żywe. Świadczą o tym
uroczyście urządzane pogrzeby, często
zamawiane Msze św. w intencji zmar-
łych, w Kościele rzymskim powszechne
są Msze św. gregoriańskie (30 Mszy św.
po kolei przez 30 dni).



  PLAN ODWIEDZIN DUSZPASTERSKICH  -  KOLĘDA 2019/2020

16/11/2019 r godz. 14.30 /sobota/
1/ Piastów 24 m. 72 - 1
2/ Piastów 24 m. 144 - 73
3/ Piastów 24 m. 224 - 145
4/ Mieszka I 11 m. 36 - 1

17/11/2019 r godz. 14.30 /niedziela/
1/ Piastów 16 m. 72 - 1
2/ Piastów 16 m. 144 - 73
3/ Piastów 16 m. 224 - 145
4/ Chorzowska 212 i 214 od góry
5/ Chorzowska 216 od góry

18/11/2019 r godz. 16.00 /poniedziałek/
1/ Tysiąclecia 15 m. 72 - 1
2/ Tysiąclecia 15 m. 144 - 73
3/ Tysiąclecia 15 m. 224 - 145

19/11/2019 r godz. 16.00 /wtorek/
1/ Piastów 7 m. 56 - 1
2/ Piastów 7 m. 112 - 57
3/ Piastów 7 m. 168 - 113
4/ Piastów 7 m. 224 - 169
5/ Tysiąclecia 13 m. 36 - 1

20/11/2019 r godz. 16.00 /środa/
1/ Piastów 26 m. 56 - 1
2/ Piastów 26 m. 112 - 57
3/ Piastów 26 m. 168 - 113
4/ Piastów 26 m. 224 - 169
5/ Tysiąclecia 35 m. 36 - 1

23/11/2019 r godz. 14.30 /sobota/
1/ Piastów 9 m. 72 - 1
2/ Piastów 9 m. 144 - 73
3/ Piastów 9 m. 228 - 145
4/ Tysiąclecia 19 m. 59 - 1
5/ Tysiąclecia 19 m. 119 - 60

24/11/2019 r godz. 14.30 /niedziela/
1/ Piastów 5 m. 72 - 1
2/ Piastów 5 m. 144 - 73
3/ Piastów 5 m. 224 - 145
4/ Tysiąclecia 19 m. 178 - 120
5/ Tysiąclecia 19 m. 238 - 179

26/11/2019 r godz. 16.00 /wtorek/
1/ Tysiąclecia 1 m. 64 - 1
2/ Tysiąclecia 1 m. 128 - 65
3/ Tysiąclecia 1 m. 192 - 129
4/ Tysiąclecia 1 m. 258 - 193
5/ B. Krzywoustego 6 (od góry) + 11A

27/11/2019 r godz. 16.00 /środa/
1/ Mieszka I 5 m. 56 - 1
2/ Mieszka I 5 m. 112 - 57
3/ Mieszka I 5 m. 168 - 113
4/ Mieszka I 5 m. 224 - 169

29/11/2019 r godz. 16.00 /piątek/
1/ Piastów 18 m. 56 - 1
2/ Piastów 18 m. 112 - 57
3/ Piastów 18 m. 168 - 113
4/ Piastów 18 m. 224 - 169

30/11/2019 r godz. 14.30 /sobota/
1/ Piastów 3 m. 72 - 1
2/ Piastów 3 m. 144 - 73
3/ Piastów 3 m. 224 - 145
4/ Piastów 22 m. 56 - 1
5/ Piastów 22 m. 112 - 57

01/12/2019 r godz. 14.30 /niedziela/
1/ Piastów 11 m. 72 - 1
2/ Piastów 11 m. 144 - 73
3/ Piastów 11 m. 224 - 145
4/ Piastów 22 m. 168 - 113
5/ Piastów 22 m. 224 - 169

03/12/2019 r godz. 16.00 /wtorek/
1/ B. Chrobrego 43 m. 54 - 1
2/ B. Chrobrego 43 m. 108 - 55
3/ B. Chrobrego 43 m. 174 - 109
4/ Piastów 10 m. 56 - 1
5/ Piastów 10 m. 112 - 57

04/12/2019 r godz. 16.00 /środa/
1/ Tysiąclecia 21 m. 51 - 1
2/ Tysiąclecia 21 m. 102 - 52
3/ Tysiąclecia 21 m. 153 - 103
4/ Tysiąclecia 21 m. 204 - 154

07/12/2019 r godz. 14.30 /sobota/
1/ Tysiąclecia 22 od góry
2/ Tysiąclecia 24 m. 75 - 1
3/ Tysiąclecia 24 m. 149 - 76
4/ Piastów 10 m. 168 - 113
5/ Piastów 10 m. 224 - 169

08/12/2019 r godz. 14.30 /niedziela/
1/ Tysiąclecia 6 m. 56 - 1
2/ Tysiąclecia 6 m. 112 - 57
3/ Tysiąclecia 6 m. 168 - 113
4/ Tysiąclecia 6 m. 224 - 169
5/ Tysiąclecia 11 m. 36 - 1
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10/12/2019 r godz. 16.00 /wtorek/
1/ B. Chrobrego 32 m. 42 - 1
2/ B. Chrobrego 32 m. 84 - 43
3/ B. Chrobrego 32 m. 126 - 85
4/ B. Chrobrego 32 m. 174 - 127
5/ Tysiąclecia 39 i 37 (od góry)

11/12/2019 r godz. 16.00 /środa/
1/ Zawiszy Czarnego 2 m. 64 - 1
2/ Zawiszy Czarnego 2 m. 120 - 65
3/ Zawiszy Czarnego 9 m. 64 - 1
4/ Zawiszy Czarnego 9 m. 120 - 65
5/ Tysiąclecia 23 m. 36 - 1

12/12/2019 r godz. 16.00 /czwartek/
1/ B. Chrobrego 13 m. 42 - 1
2/ B. Chrobrego 13 m. 84 - 43
3/ B. Chrobrego 13 m. 126 - 85
4/ B. Chrobrego 13 m. 175 - 127

14/12/2019 r godz. 14.30 /sobota/
1/ B. Chrobrego 37 m. 42 - 1
2/ B. Chrobrego 37 m. 84 - 43
3/ B. Chrobrego 37 m. 126 - 85
4/ B. Chrobrego 37 m. 174 - 127
5/ B. Chrobrego 26 m. 56 - 1

15/12/2019 r godz. 14.30 /niedziela/
1/ Zawiszy Czarnego 10 m. 40-1,196-189
2/ Zawiszy Czarnego 10 m. 88 - 41
3/ Zawiszy Czarnego 10 m. 136 - 89
4/ Zawiszy Czarnego 10 m. 188-137
5/ B. Chrobrego 26 m. 112 - 57

17/12/2019 r godz. 16.00 /wtorek/
1/ B. Chrobrego 2 m. 54 - 1
2/ B. Chrobrego 2 m. 114 - 55
3/ B. Chrobrego 2 m. 168 - 115 oraz 4
4/ B. Chrobrego 2 m. 228 - 169
5/ B. Chrobrego 26 m. 174 - 113

18/12/2019 r godz. 16.00 /środa/
1/ Tysiąclecia 29 m. 54 - 1
2/ Tysiąclecia 29 m. 108 - 55
3/ Tysiąclecia 29 m. 156 - 109
4/ Tysiąclecia 29 m. 204 - 157
5/ Tysiąclecia 7 m. 36 - 1

27/12/2019 r godz. 16.00 /piątek/
1/ Mieszka I 15 m. 85 - 1
2/ Mieszka I 15 m. 170 - 86
3/ Mieszka I 15 m. 235 - 171
4/ Tysiąclecia 33 m. 36 - 1

28/12/2019 r godz. 14.30 /sobota/
1/ B. Chrobrego 9 m. 54 - 1

2/ B. Chrobrego 9 m. 114 - 55
3/ B. Chrobrego 9 m. 175 - 115
4/ Tysiąclecia 47 m. 56 - 1
5/ Tysiąclecia 47 m. 112 - 57

29/12/2019 r godz. 14.30 /niedziela/
1/ B. Chrobrego 38 m. 56 - 1
2/ B. Chrobrego 38 m. 112 - 57
3/ B. Chrobrego 38 m. 174 - 113
4/ Tysiąclecia 47 m. 168 - 113
5/ Tysiąclecia 47 m. 224 - 169

04/01/2020 r godz. 14.30 /sobota/
1/ Zawiszy Czarnego 6 m. 40 - 1
2/ Zawiszy Czarnego 6 m. 88 - 41
3/ Zawiszy Czarnego 6 m. 136 - 89
4/ Zawiszy Czarnego 6 m. 194 - 137
5/ Mieszka I 7 m. 36 - 1

05/01/2020 r godz. 14.30 /niedziela/
1/ Tysiąclecia 78 m. 54 - 1
2/ Tysiąclecia 78 m. 114 - 55
3/ Tysiąclecia 78 m. 168 - 115
4/ Tysiąclecia 78 m. 228 - 169
5/ Mieszka I 9 m. 36 - 1

07/01/2020 r godz. 16.00 /wtorek/
1/ Tysiąclecia 41 m. 61 - 1
2/ Tysiąclecia 41 m. 121 - 62
3/ Tysiąclecia 41 m. 166 - 122
4/ Tysiąclecia 25 m. 36 - 1
5/ Piastów 12 m. 93 - 1

08/01/2020 r godz. 16.00 /środa/
1/ Zawiszy Czarnego 4 m. 64 - 1
2/ Zawiszy Czarnego 4 m. 128 - 65
3/ Zawiszy Czarnego 4 m. 185 - 129
4/ B. Krzywoustego 2 i 4 (od góry)
5/ Tysiąclecia 9 m. 36 - 1

09/01/2020 r godz. 16.00 /czwartek/
1/ Tysiąclecia 4 m. 72 - 1
2/ Tysiąclecia 4 m. 144 - 73
3/ Tysiąclecia 4 m. 224 - 145
4/ Mieszka I 1 m. 36 - 1
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