
nr 851

Gazetka Rzymskokatolickiej Parafii Podwy¿szenia Krzy¿a Œw.
i Matki Bo¿ej Uzdrowienia Chorych w Katowicach

03 listopada 2019

Czy nie pomóg³byœ Mi
kochaæ ludzi?
To pytanie Chrystus dzisiaj kieruje do Ciebie.

Kochać można na wiele sposobów: służąc przy ołtarzu jako mini-
strant, zmieniać świat wraz z innymi, należąc do Oazy Młodzieżowej....

W naszej parafii służą we wspólnocie:

Bractwo Adoracji,
Diakonia Porządkowa,
Żywy Różaniec,
Apostolstwo Dobrej Śmierci,
Odnowa w Duchu św.,
Diakonia Słowa, Diakonia,
Liturgiczna,
Zespół Charytatywny,
Klub Inteligencji Katolickiej,
Duszpasterstwo Małżeństw,
Chór Parafialny,
Kościół Domowy,
Mężczyźni św. Józefa.

Przyjdź, zobacz, w której grupie i diakonii
mógłbyś i TY służyć w naszej wspólnocie.

Przedstawiamy się w 2 poniedziałek miesiąca o godz. 18.00.

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

  5.We wtorek (5.11) o godz. 18.45, w sali Jana Pawła II odbędzie się spotkanie dla
rodziców kapłanów i sióstr zakonnych.

  6.W środę (6.11), po Mszy św. wieczornej zapraszamy na nabożeństwo do Matki Bożej
Uzdrowienia Chorych z błogosławieństwem lourdzkim. W czasie Mszy św. kazanie
nt. Małe wspólnoty kościelne przestrzenią działania Ducha św. Moje miejsce w Kościele.
Czuwanie modlitewne zakończymy Apelem Jasnogórskim. Przy tablicy ogłoszeń, każde-
go dnia, można składać do skarbony podziękowania i prośby, które będą odczytane
w czasie nabożeństwa. Na nabożeństwo prosimy przynieść świece z okapnikiem.

  7.W czwartek (I czwartek m-ca) przez cały dzień będzie wystawiony Najświętszy Sa-
krament. O godz. 12.00 odprawimy Mszę św. w intencji nowych powołań kapłań-
skich i zakonnych z naszej parafii. Zaś o godz. 17.30 w tej intencji odprawimy nabożeń-
stwo. O godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św. w intencji służby liturgicznej: lektorów,
ministrantów, szafarzy, zakrystianów, organistów i panów pełniących posługę kolektowa-
nia, Bractwa Adoracji i ich rodzin. Po Eucharystii spotkanie Bractwa Adoracji w salce nr1.

  8.W czwartek (7.11), po Mszy św. wieczornej odbędzie się spotkanie Nadzwy-
czajnych Szafarzy Komunii św.

  9.Naszych starszych i chorych parafian odwiedzimy z posługą sakramentalną w sobotę
9.11. Zgłoszenia prosimy kierować do czwartku włącznie do kancelarii lub zakrystii.

10.Mój teatr" zaprasza Dzieci i Młodzież, które chciałyby grać w różnych insceni-
zacjach 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.

11. 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 - 10 listopada.

12.W przyszłą niedzielę (10.11) obchodzimy Światowy Dzień Modlitw za Prześla-
dowany Kościół. Nasi ministranci będą zbierać przed kościołem ofiary material-
ne na Fundację Papieską Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

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

14.Od 16 listopada rozpoczynamy duszpasterskie odwiedziny rodzin (Kolęda). Plan
Kolędy znajduje się w gablotkach, na stronie internetowej parafii, facebooku.

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 renowację katowickiej katedry.



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  (03 listopada 2019)
  1.W dzisiejszą niedzielę (3.11) można nabyć książkę ks. Krzysztofa Grzywocza

pt. "Wybrane na drogę". Ks. Krzysztof w swojej pracy duszpasterskiej łączy głę-
boką, zdrową wiedzę psychologiczną, z doświadczeniem prowadzenia człowie-
ka do Boga. Książka to „poradnik” budowania dobrych, zdrowych relacji: z Pa-
nem Bogiem, z drugim człowiekiem i z samym sobą. Cena 30 zł.

  2.Dzisiaj (3.11) odbędzie się Spotkanie Kościoła Domowego nt: Jak rozpoznać
natchnienie - czym jest, jak je rozpoznać?  Duchowa podpowiedź i inspiracja.

  3.Do soboty (9.11), o godz. 17.30 odprawiamy 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 półkach przy wyjściu
z kościoła. Imiona i nazwiska zmarłych prosimy wpisywać drukowanymi literami.

  4.W poniedziałek o godz. 16.30 odbędzie spotkanie Zespołu Charytatywnego.
Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy pragną służyć wśród naszych chorych
oraz zajmować się celami charytatywnymi w naszej wspólnocie parafialnej.

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (04 - 10 LISTOPAD 2019)

PONIEDZIAŁEK (04.11.2019 r.) - wspomnienie św. Karola Boromeusza
  7.00 1/za dusze w czyśćcu cierpiące (intencje ze skarbonki)

2/za + Stanisława Ficka, ++ rodziców: Władysławę i Jana Jaroszów, + siostrę Danutę
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo za zmarłych zalecanych w wypominkach 
18.00 1/za dusze zalecane w wypominkach

2/w intencji dobroczyńców z prośbą: dla żywych o Bożą opiekę i błog., a dla
++ o radość życia wiecznego

WTOREK (05.11.2019 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za ++ rodziców: Helenę i Piotra Markiewiczów, Łucjana i Edwarda, Mie-

czysławę i Józefa Lewińskich oraz + Celinę z prośbą o radość nieba
2/za ++ ze wspólnoty Żywego Różańca

  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo za zmarłych zalecanych w wypominkach
18.00 1/za dusze zalecane w wypominkach

2/za ++ Mariannę, Helenę, Franciszka Nowaków, ++ Stanisława i Grzegorza
Drabów, + Jacka Łosika oraz ++ z rodziny: Nowaków i Więcławów

3/za + Wacławę Krzakiewicz
18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŚRODA (06.11.2019 r.) - Dzień powszedni  
  7.00 1/za ++ rodz.: Huberta i Halinę oraz ++ dziadków: Gertrudę i Pawła, Barbarę i Jana

2/do Ducha Św. o łaskę wiary w pewnej intencji
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo za zmarłych zalecanych w wypominkach
18.00 1/za dusze zalecane w wypominkach

2/za + syna Dariusza, + ojca Kazimierza, + matkę Anielę, + siostrę Mariannę
i ++ z rodziny: Perlińskich, Machurów i Szołtysków

3/za + mamę Gabrielę Siwiec i + babcię Teresę Kmiecik
Homilia:Małe wspólnoty kościelne przestrzenią działania Ducha św. Moje miejsce w Kość.

18.45 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych z błog. lourdzkim
CZWARTEK (07.11.2019 r.) - Dzień powszedni
  7.00 - za + matkę Elżbietę z ok ur., + ojca Feliksa, + siostrę Marię i ++ krewnych
  7.30 - Różaniec
  7.30 - 17.15  Adoracja Najświętszego Sakramentu  
12.00 - o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii
17.30 - Nabożeństwo za zmarłych zalecanych w wypominkach
18.00 1/za dusze zalecane w wypominkach

2/w intencji służby liturgicznej oraz Bractwa Adoracji oraz ich rodzin
3/do NSPJ i Niepok. Serca NMP za wstawiennictwem Św. Ojca Pio, przebła-

galno-dziękczynna w intencji pewnej rodziny i pokrewieństwa
PIĄTEK (08.11.2019 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + matkę Stefanię w kol. r. śm.i++ z rodzin: Filipków, Matuszczyków i Kuźniarów

2/za + Czesława Kujtkowskiego w 1 r. śm.
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo za zmarłych zalecanych w wypominkach
18.00 1/za dusze zalecane w wypominkach

2/w intencji urodzin Krystyny z podziękowaniem Bogu za wszystkie łaski
i w intencji śp. mamy Anieli z prośbą o radość wieczną

3/za + mamę Marię w kol. r. śm., jej + męża Józefa oraz + syna Antoniego

SOBOTA (09.11.2019 r.) - ŚWIĘTO ROCZNICY POWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ

  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/za + c.Agnieszkę Kopka-Muszyńską, + m.Jana, + zięcia Marcina i + m.Eleonorę

2/w intencji Krystyny z ok. 75-tych urodzin, z podziękowaniem za dotychcza-
sowe łaski, z prośbą o dalszą Bożą opiekę, błog. i zdrowie  

16.00 - Msza św. Chrztów:Bystrzejewska Julia,Paliczka Jakub,Lazar Pola,Zimna Klara,Lu-
styk Szymon oraz  w I r.sakr: Kalinowska Liliana,Szramowski Piotr,Latusek Amanda

17.30 - Nabożeństwo za zmarłych zalecanych w wypominkach       
18.00 1/za dusze zalecane w wypominkach

2/za + męża Emila w 23 r. śm., + syna Ryszarda w 10 r. śm. oraz + zięcia,
++ rodziców, teściów i braci w kolejne r. śm

NIEDZIELA (10.11.2019 r.) - XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

  7.30 - w intencji Tymoteusza Ciaszczyka z ok. 10 r. ur., z prośbą o zdrowie, Boże
błog. oraz opiekę Anioła  Stróża

  9.30 - za + Bronisława Trzop (od bratanicy Moniki z rodziną)
11.00 - w intencji Krzysia z ok. 10-tych urodzin, z podziękowaniem za otrzymane

łaski, z prośbą o zdrowie, dary Ducha św. dla niego i całej rodziny
12.30 - w intencji Katarzyny i Marka Hajduków w 1 r. śl. prosząc o Błog. Boże dla

nich i dary Ducha św.
17.00 - do Miłosierdzia Bożego z prośbą o łaskę zbawienia dla + męża Edmunda

Cebuli, ++ rodziców, teściów i ++ nabliższych krewnych
20.00 - za + męża Zdzisława Gadułę w 20 r. śm.

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00
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Protokół z dnia 24 października 2019r.
ze spotkania członków Parafialnej
Rady Duszpasterskiej

Zebranie prowadził ksiądz Proboszcz
Józef Włosek. W zebraniu uczestniczyli
wikarzy: Ks. Marek Wachowiak, Ks.
Leszek Flis, ks. Dawid Majka.

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

Krzakiewicz-Karcz).
3. Sprawy organizacyjne – aktualizacja

list członków Diakoni i Grup Parafial-
nych pozwoliła na ustalenie stanu liczeb-
nego osób zaangażowanych w działal-
ność poszczególnych wspólnot. Ks. Pro-
boszcz podziękowała za pomoc w tym
zadaniu.

4. Sprawy duszpasterskie wg planu:
- W II poniedziałek miesiąca odbywają

się spotkania formacyjne dla członków
grup i diakonii parafialnych, na których
każda ze wspólnot ma okazje zaprezen-
tować swoją misję. Udział w spotkaniach
pozwala grupom na poznanie się i budo-
wanie wspólnoty parafialnej.

- Ponowiono zaproszenie do redagowa-
nia gazetki parafialnej „Być Bliżej –
szczególnie w zakresie umieszczania
świadectw wiary, doświadczenia Boga w
modlitwie.

- W gazetce „Być Bliżej” uruchomiono
rubrykę „Podsłuchane – Zasłyszane”, w
której można umieszczać felietony, do-
tyczące tego, co słychać na naszym Osie-
dlu np. robiąc zakupy w sklepie, czeka-
jąc u lekarza, spacerując czy jadąc ko-
munikacją miejską. Zapraszamy wszyst-
kich parafian do wspólnego redagowa-
nia tej strony i nadsyłania tematów.

- „Warsztaty Boże dla dzieci” - rozpo-
częły się spotkania dla dzieci. Pierwsze
spotkania cieszą się “dużym zaintereso-
waniem uczestników. Dzieci mają oka-
zję wspólnie spędzić czas, wykonując
prace m.in. plastyczne, uczestnicząc w
zajęciach muzycznych, tanecznych, ku-
linarnych i turystycznych.

- 3 listopada br. zaplanowana jest msza
św. dla dzieci, które mogą przebrać się
za postać wybranego Świętego.

- Kurs Alpfa 2019 r. – od 13 września
rozpoczęła się I edycja Kursu Alfa.
Pierwsze spotkania zaowocowały tym, że
uczestnicy Kursu Alpfa zaczynają inte-
resować się życiem w parafii. Kurs ma
także na celu m.in. budowanie relacji,
znalezienia odpowiedzi na rodzące się
pytania. Uczestnicy opowiadają o swo-
ich doświadczeniach wiary lub jej bra-
ku. Od pierwszego spotkania widać we-
wnętrzną przemianę i otwartość na Boga.
Kurs jest skierowany dla osób poszuku-
jących swojego miejsca w kościele, we
wspólnocie, osób nowo nawróconych.
Kurs ma pomóc uczestnikom w rozezna-
niu swojej drogi życiowej, religijnej i
stworzyć możliwość zaangażowania się
w życie parafii i kościoła, aby wspólnie
działać i ewangelizować.

- W ramach spotkań dla osób przygoto-
wujących się do Bierzmowania – zapla-
nowano otwartą formułę “w zakresie:

1. Nauki i spowiedź świętej,
2. Katechumenatu wprowadzającego do

Mszy św. dla bierzmowanych,
3. Spotkań w grupach,
4. Spotkań indywidualnych z ks. Dawi-

dem lub Gościem.
Kandydaci do bierzmowania otrzymują

„Słowo Boże na każdy dzień”, mają Pa-
trona na każdy dzień oraz dostęp do apli-
kacji telefonicznej.

Uczestnicy spotkań zaakceptowali taką
propozycje przygotowania do bierzmo-
wania i aktywnie “z zainteresowaniem w
niej uczestniczą.

- Rozpoczęły się wstępne przygotowa-
nia do organizacji Festynu Parafialnego.
Trwa projektowanie cegiełek, których
sprzedaż zostanie uruchomiona od grud-
nia 2019 r., Rozpoczęto ustalanie Progra-
mu festynu, listy gości, sponsorów, fun-
datorów nagród i wykonawców. Wszyst-
kie Diakonie i Grupy Parafialne proszo-
ne są o aktywne włączenie się w przygo-
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Przemakanie kich innych okropieństw. To cały już
przemysł produkujący stroje i gadżety.
Symbolem „święta” jest wydrążona dy-
nia, przerobiona na lampion ma wskazy-
wać zmarłym drogę w zaświaty.

Eksponuje się wątek zabawowy, czysta
rozrywka, a przemilcza się wątek łącze-
nia z duchami, pytania duchów, wróżby
gusła. Jest to sprzeczne ze  słowami Pi-
sma Św. Ga 5:19-21. Obchodzenie Hal-
loween tego produktu kultury, która prze-
poczwarzyła się w protestancko-bizne-
sową, czyli de facto wrogą katolicyzmo-
wi, to trywializowanie śmierci. Atmos-
fera  Halloween bliższa jest wyobraże-
niu piekła, bo w niebie nie hasają diabeł-
ki, czarownice i demony .

Banalizacja śmierci, ran, krwi, szacun-
ku do zwłok, szkieletów, kości, czaszek
i szczątków ludzkich, kwestionowanie
życia wiecznego, rzeczy ostatecznych:
sądu ostatecznego, nieba albo piekła,
ukazywanie cmentarza jako upiornego i
mrocznego miejsca, odchodzenie od wia-
ry chrześcijańskiej, w Halloween nie ma
tam miejsca na zmartwychwstanie, od-
kupienie, Boga, Jezusa, aniołów, świę-
tych.

Oswajanie z wróżkami, wróżbami, ho-
roskopami, upiorami, wampirami, ducha-
mi, zombie, czarownicami, nietoperzami,
demonami, sowami, goblinami, czarny-
mi kotami, a także z brzydotą itp. Póź-
niej pojawi się wyrośnięty krasnal, który
będzie nas przekonywał, że jest św. Mi-
kołajem.

To właśnie te rysy, mozolnie tworzone
po to by nawa zaczęła przeciekać.

A jaka jest nasza odpowiedź?

Jedną z najgorszych rzeczy, jakie  mogą
przytrafić się żeglarzom, to przeciekanie
statku. Załoga staje się nerwowa, trudno
o spokojny sen i zaczynają po głowach
błąkać się rożne myśli; począwszy od
tych o naprawie, po takie jakby stąd
odejść. W zależności co przeważy, taki
będzie los statku. Bardzo często do stat-
ku porównuje się Kościół, określając go
jako nawę czy arkę. Porównanie jest bar-
dzo uprawnione, ponieważ zachodzi ana-
logia miotania na fali i walki z przeciw-
nościami, jakich doznaje Kościół w co-
dzienności z otaczającym go światem.
„Bezinteresowni przyjaciele” Kościoła
nie ustają od jego początków w wymy-
ślaniu sposobów na powstawanie szcze-
lin i pęknięć w tej nawie, aby zwiększyć
chłonność, a w rezultacie przemakanie i
systematyczne zatapianie.

Katalog luk i szpar jest ogromny, i trud-
no byłoby go tutaj wymieniać. Skupmy
się na tych „tradycyjnych” przypadają-
cych na koniec każdego roku.

Początek należy do lansowanego od
kilku lat Halloween. Źródłosłowem tego
skrótu jest określenie „All Hallows Eve”
czyli „wigilia wszystkich świętych”, no
i na tym kończy się związek z chrześci-
jaństwem. Istota tych obchodów związa-
na jest z celtyckim świętem Samhain,
które było najistotniejszym dla starożyt-
nej Irlandii. Wierzono, że na przełomie
października i listopada świat żywych i
umarłych się mieszają się. Zmarli na zimę
przychodzą, aby wejść w żywych ludzi,
a odstraszyć ich można było przerażają-
cym wyglądem i założonymi demonicz-
nymi maskami.

Wraz z emigracją Irlandczyków wierze-
nia przeniosły się za ocean, gdzie trafiły
na dość podatny grunt i zagnieździły się
na dobre. W latach 20 i 30 XX w. zaczę-
to w USA organizować huczne parady.
Dzisiaj to przebieranie się w stroje zom-
bie, wiedźm, żywych trupów  i wszela-

Beder



towanie części artystyczno-rozrywkowej
Festynu, aby było to święto wszystkich
parafian. Propozycje można zgłaszać do
organizatorów Festynu.

Spotkanie PRD zakończyła projekcja
filmu o misjach. Członkowie PRD pod-
jęli dyskusję na przedstawione tematy.
Spotkanie Parafialnej Rady Duszpaster-
skiej zakończono wspólną modlitwą w
intencji całej naszej Parafii.

Protokół sporządziła:
Beata Krzakiewicz-Karcz

Powo³anie do samotnoœci

Pierwotnym i fundamentalnym powo-
łaniem człowieka jako człowieka jest
miłość do Boga i do bliźniego. Człowiek
stworzony na obraz Boży (Rdz 1,27) z
jednej strony jest istotą samotną, jedyną,
niepowtarzalną, odrębną „osobą”, z dru-
giej strony pozostaje stworzeniem spo-
łecznym, potrzebującym wspólnoty, tę-
skniącym za drugim człowiekiem.

Powołanie do życia w samotności jest
powołaniem do miłości realizowanej w
samotności.  Wymaga, jak każde inne
powołanie, najpierw rozeznania, czy rze-
czywiście Bóg powołuje do takiego sta-
nu i czy On jest sprawcą takiego wezwa-
nia, potem decyzję pójścia drogą wska-
zaną przez Boga i realizację zamiarów
Boga  Spora część singli próbuje akcep-
tować własną samotność jako wolę Bożą.
Czy w takim razie istnieje powołanie do
bycia singlem? Czy singiel może prze-
żywać samotność jako łaskę, jako wybra-
nie i jako powołanie ?

Samotność jest niejednokrotnie świado-
mym wyborem. Niektórzy żyjący samot-
nie są dumni z tego, że dzięki samotno-
ści stali się ludźmi zaradnymi i odporny-
mi na brutalność współczesnego świata,
są twardzi, zahartowani w samotnej wal-
ce z codziennymi problemami, mają sil-
ny charakter. Samotność być może nie
jest najszczęśliwszą formą spędzenia

swojego życia, jednak nie można się jej
bać i za wszelką cenę, nawet kosztem
własnej godności, czystości czy święto-
ści życia, rzucać się w ramiona pierw-
szego napotkanego człowieka.

Wiele spośród osób samotnie przemie-
rzających życie, odkrywa w sobie niezna-
ne dotąd talenty, na które wcześniej nie
mieli czasu. Samotność jest także okazją
do odkrywania siebie, swego wewnętrz-
nego piękna i bogactwa, by nimi obda-
rzać innych. Powołanie do samotności
musi być dla dobra wspólnoty, dla dobra
innych, dla dobra bliźniego. Bycie sin-
glem, rozpoznane jako powołanie, musi
być przeżywane jako stałe otwarcie się
na Boga i bliźniego. Wymaga ono troski
o rozwój duchowy, jak również psycho-
logiczny. Nie trzeba być samotnym, gdy
jest się samemu.

Wielką pomocą w przeżywaniu samot-
ności jest modlitwa do Boga, który za-
wsze jest obecny i czeka na każdego czło-
wieka. Samotność daje możliwość odna-
lezienia Boga w pełni i służenia Mu bez
ograniczeń zawodowych czy rodzinnych,
pozostając jednocześnie osobą świecką.
Wielu w samotności odkrywa wartość
służenia drugiemu człowiekowi. Od 80
do 90 procent wolontariuszy to osoby
samotne, prowadzące życie w samotno-
ści

Singiel nie został osierocony przez
Boga. Chrystus przychodzi pod postacią
człowieka, który powołany do życia w
samotności i naśladujący w tej samotno-
ści Mistrza, jest z nami i wśród nas. By-
cie singlem to błogosławieństwo, jeśli
pozostaje powołaniem i wyrazem świa-
domości, że jest się dzieckiem Boga.

W życiu samotnym można realizować
się w pełni i po Bożemu. Tacy świadko-
wie potrzebni są zwłaszcza dzisiaj, kie-
dy wielu ludzi nie umie sobie poradzić
ze swoją sytuacją człowieka samotnego.
Ludzi w tej sytuacji jest dziś coraz wię-
cej. Stąd konieczne jest wypracowanie
dobrych i prawdziwie chrześcijańskich

wzorów życia samotnego, tak aby stając
wobec perspektywy takiego życia nie być
nią przerażonym ani rozgoryczonym,
lecz przeciwnie żeby umieć rozpoznać w
niej swoje powołanie.

Moje powołanie do życia w samotno-
ści kształtowało się przez wiele lat. Od
młodości w modlitwie prosiłam Boga o
dobre życie dla mnie. To On przygoto-
wał mnie do takiego życia. Teraz żyję
samotnie i z wieloma rzeczami radzę so-
bie sama.  Nie czuję się samotna, odkry-
wam wartość służenia innym, służenia w
Kościele, trwania w małej wspólnocie.
Sama walczę z codziennymi problema-
mi. Wiem, że jestem sama, ale nie samot-
na.

Migawki z ¿ycia naszej parafii
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20.10. - Chórzyści naszego parafialne-
go chóru „Dei Patris” uświetnili swoim
śpiewem niedzielną Mszę św. o godz.
12.00, w kościele Matki Bożej Piekar-
skiej na Tysiącleciu Górnym. Po Mszy
chór zaprezentował bogaty program Pie-
śni Maryjnych, a nasza pani Dyrygent
przeplatała piękne Maryjne utwory sto-
sownie dopracowanymi tekstami odda-
jącymi hołd Matce Bożej, jak i nawiązu-
jącymi do ostatnich wydarzeń profanacji
wizerunku Matki Bożej z Jasnej Góry.

Po zakończonym występie chóru, Pro-
boszcz „Górnego”, ks. Józef Więcek po-
dziękował pani Dyrygent i Chórowi i
zaprosił nas na kolejne Kolędowanie u
siebie, w okresie świąt Bożego Narodze-
nia. Jednak prawdziwym dla nas zasko-
czeniem i wyróżnieniem było to, kiedy
wręczał naszej pani dyrygent Aldonie,
poświęcony i pięknie oprawiony wizeru-
nek Matki Bożej Piekarskiej. Waldemar M.

21.10. - O godz. 19.00 w sali Św. Jana
Pawła II rozpoczęło się kolejne spotka-
nie kursu Alpha. Podczas spotkania po-
ruszony był temat: „Dlaczego i jak mó-
wić o Jezusie?”

22.10. - O godz. 18.45 rozpoczęło się

nabożeństwo do Św. Rity od spraw bez-
nadziejnych. Podczas nabożeństwa od-
czytane zostały prośby wiernych oraz po-
święcone róże.

24.10. - O godz. 18.45 w sali Św. Jana
Pawła II odbyło się spotkanie Parafial-
nej Rady Duszpasterskiej. Bliższe infor-
macje w protokole PRD. Również w tym
dniu po Mszy św. wieczornej, w salce nr
2 odbyło się spotkanie Duszpasterstwa
Mężczyzn Św. Józefa

25.10. – O godz. 19.00 w Sali Św. Jana
Pawła II swoje spotkanie rozpoczęło
Duszpasterstwo Małżeństw. Podczas
spotkania przerabialiśmy kolejny temat
z kursu małżeńskiego, tj. „Miłość w dzia-
łaniu”. Z wielką radością w naszym gro-
nie przywitaliśmy kolejne małżeństwo.

26.10. - O godz. 8.15 grupa pielgrzy-
mów wyjechała wraz z ks. Leszkiem do
Sanktuariów Zagłębia. Oprócz zwiedza-
nia pięknych, a mało znanych Sanktu-
ariów ks. Leszek przygotował dla piel-
grzymów wiele atrakcyjnych niespodzia-
nek.

O godz. 10.00 w salce nr 2 w ramach
„Warsztatów Bożych” odbyły się warsz-
taty muzyczne.

 Natomiast o godz. 19.00 rozpoczął się
w naszym kościele wieczór uwielbienia
pod hasłem: „Uwielbienie na Tauzenie”.
Wieczór ten był przeplatany adoracją,
modlitwą i śpiewem, a także wysłuchali-
śmy krótkiej konferencji ks. Dawida oraz
świadectwa pana Piotra. Był to czas wy-
tchnienia i odpoczynku u tronu Pana. To
On w ten sobotni wieczór zapragnął każ-
dego z nas, by nam błogosławić i napeł-
niać swoją miłością oraz pokojem. Był
to czas doświadczania wielu łask. Przez
cały czas trwania modlitwy można było
skorzystać z sakramentu pokuty i pojed-
nania. Czy skorzystałeś/aś z tego czasu
łaski dla Ciebie?

Jezus czekał, czeka i będzie czekać, bo
ukochał Cię miłością odwieczną! Jaka
jest Twoja odpowiedź na tę MIŁOŚĆ?

Bożena S.

Maria


