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Kartka z zeszytu do historii
W czasach, kiedy chodziłam do szkoły,

w podręcznikach do historii, nie było
wzmianki o święcie niepodległości w li-
stopadzie. Nasz „profesor” podyktował
nam do zeszytu to, co powinniśmy wie-
dzieć. (Tak na marginesie, poprosił nas
wtedy o dyskrecję, bo nie chciał mieć
kłopotów).

W 1918 r. Polska po 123 latach zabo-
rów odzyskała niepodległość. Od rozbio-
ru Polski przez Rosję, Prusy i Austrię w
1795 roku Polska zniknęła z mapy Euro-
py. Naród nadal istniał, ale teren kraju,
administracja i rządy były pod władzą
zaborców. Polacy w tym czasie wiele razy
próbowali odzyskać niepodległość. Naj-
większymi zrywami niepodległościowy-
mi były powstania – listopadowe (1830
r.), styczniowe (1863 r.), powstania wiel-
kopolskie i śląskie. Po I wojnie świato-
wej zmieniły się granice państwowe oraz
formy rządów.

Odzyskiwanie przez Polskę niepodle-
głości było procesem stopniowym. Data
11 listopada jest datą symboliczną. Po-
wołana po wojnie Rada Regencyjna -7
października 1918 roku proklamowała
niepodległość Polski, a 12 października
przejęła od okupantów władzę zwierzch-
nią nad wojskiem.  Gdy zwolniono z wię-
zienia w Magdeburgu Józefa Piłsudskie-
go, Rada Regencyjna w dniu 11 listopa-
da przekazała mu zwierzchnią władzę
wojskową oraz naczelne dowództwo nad
wojskiem polskim.

Wydarzenie to zbiegło się w czasie z
podpisaniem 11 listopada 1918 r. w Com-

piegne pod Paryżem rozejmu, który ozna-
czał zakończenie I wojny światowej.

Święto Niepodległości zostało ustano-
wione ustawą z 1937 roku, ale przed
wojną obchodzono je tylko dwa razy. Po
wybuchu II wojny światowej obchodzo-
no je niejawnie. Mimo represji przypo-
minano o nim poprzez afisze, ulotki, na-
pisy na murach.

Po II wojnie światowej władze komu-
nistyczne, zamiast Święta Niepodległo-
ści, ustanowiły „swoje” nowe święto –
Narodowe Święto Odrodzenia Polski –
22 lipca. Była to rocznica ogłoszenia
Manifestu PKWN. Listopadowe obcho-
dy przywrócono w 1989 r. ustawą sej-
mową nadając im nazwę „Narodowe
Święto Niepodległości”. D.M.
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z tytułem wpłaty - „budowa cmentarza”
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którą odprawimy o godz. 18.00. Podczas Eucharystii rozważymy konferencję nt. Czcimy
pamięć mieszkańców nieba, żeby umocniła się jedność całego Kościoła w Duchu przez
praktykowanie braterskiej miłości. O godz. 17.30 w czasie nabożeństwa odmówimy Ko-
ronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji dusz czyśćcowych. Wypominki za zmarłych przyno
simy do zakrystii 20 minut przed nabożeństwem. Na zakończenie będzie można ucało
wać relikwie św. Faustyny.

  5.W piątek (15.11) swoje urodziny obchodzi ks. Artur Grabiec. Zapraszamy na
Mszę św. w intencji solenizanta, którą odprawimy o godz. 18.00.

  6.Psycholog dyżuruje w piątek od 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.

  7.Od 16 listopada rozpoczynamy duszpasterskie odwiedziny rodzin (Kolęda). Plan
Kolędy znajduje się w gablotkach, na stronie internetowej parafii, facebooku. W ramach
nowej ewangelizacji zachęcamy Parafian do włączenia się w informowanie swoich Są-
siadów o terminie zbliżających się odwiedzin. Wzór ogłoszenia, które można umieścić na
korytarzu (klatce), znajduje się w gazetce parafialnej.
Odwiedziny duszpasterskie (kolęda) w tym tygodniu:
16/11/2019 r godz. 14.30 /sobota/ Piastów 24  (72-1, 144-73, 224-145)

Mieszka I 11 (od góry)
 17/11/2019 r godz. 14.30 /niedziela/ Piastów 16  (72-1, 144-73, 224-145)

Chorzowska 212 i 214 oraz 216 (od góry)
8. Zapraszamy do Internetowego Systemu Wyszukiwania Osób Pochowanych na

naszym cmentarzu - http://katowice-tysiaclecia.artlookgallery.com/
  9.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.

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. Intencje zgłaszamy osobiście, nie telefonicznie. Są jeszcze wolne
intencje wtym roku - w grudniu o godz. 7.00.

11. Od przyszłej niedzieli (17.11) wszystkie Msze Św. i nabożeństwa odprawia-
ne będą w dolnym kościele, dlatego też zapraszamy wszystkich chętnych do
pomocy w sprzątaniu kościoła dolnego - 15 listopada (piątek) o godz. 7.30.

12.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 i kopertowe składane dzisiaj na potrzeby na-
szego kościoła - na prace remontowe - kolejne stacje Drogi Krzyżowej w kościele gór-



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  (10 listopada 2019)

  1.W dzisiejszą niedzielę (10.11) obchodzimy Światowy Dzień Modlitw za Prześladowany
Kościół. Nasi ministranci będą zbierać przed kościołem ofiary materialne na Fundację
Papieską Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Dzisiaj też Koncert Pieśni Patriotycznych
z okazji Święta Niepodległości Polski. Pieśni zaśpiewa nasz chór parafialny w czasie
i po Mszy św o godz. 17.00.

  2.W poniedziałek (11.11) przypada Święto Niepodległości. Zapraszamy na Mszę
św. w intencji naszej Ojczyzny o godz.18.00.

  3.W poniedziałek (14.10) o godz. 18.00 zapraszamy na Eucharystię wszystkich człon-
ków diakonii i grup parafialnych. Mszę św. odprawimy za nich, prosząc o błogosła-
wieństwo Boże w ich służbie dla naszej wspólnoty. Komunię św. będziemy rozdzielać
pod dwiema postaciami: Ciała i Krwi Pańskiej. Podczas Eucharystii Homilia nt. Euchary-
stia uprasza wieczną nagrodę pełniącym wolę Bożą.. Po Mszy św będzie można poznać
grupy i diakonie działające w naszej parafii. Poznamy grupy: Bractwa Adoracji i Nadzwy-
czajnych Szafarzy Komunii św.

  4.Prawnik dyżuruje we wtorek od 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
  5.Mężczyzn i młodzieńców zapraszamy na spotkanie Duszpasterstwa Mężczyzn

Św. Józefa - w czwartek (14.11) - w salce nr 1 - o godz. 18:45.
  6.W piątek (III piątek miesiąca) zapraszamy na Mszę św. w intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego,

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (11 - 17 LISTOPAD 2019)

PONIEDZIAŁEK (11.11.2019 r.) - Wspomnienie św. Marcina z Tours, bpa
  7.00 1/za++rodz: Zofię i Józefa Wilków,+męża Józefa Dudę i ++dziad: Wilków i Froniów

2/za + Henryka Koźmińskiego w 1 r. śm.
  7.30 - Różaniec
18.00 1/w intencji naszej Ojczyzny

2/w intencji wszystkich członków diakonii i grup parafialnych oraz ich rodzin
3/za + Łucję Szczyrba
Homilia: Eucharystia uprasza wieczną nagrodę pełniącym wolę Bożą..

WTOREK (12.11.2019 r.) - Wspomnienie św. Jozafata, bp. i męcz.
  7.00 1/za + Jana Janusa, ++ rodziców: Natalię i Jana, ++ teściów: Jadwigę i Pawła

2/za + męża Jana w 3 r. śm., ++ rodziców, ++ teściów, + siostrę Dorotę
z mężem, ++ kuzynki i dusze w czyśćcu cierpiące

  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + męża Franciszka w 4 r. śm. oraz ++ z rodziny Kowalczyków

2/za + męża Zdzisława, jego ++ rodziców: Jana i Cecylię, ++ z rodziny Ma-
stalerzów oraz ++ Mieczysława, Stanisława, Zofię i Marylę

3/za + Tadeusza Misiaka w kol. r. śm. oraz ++ z rodziny: Misiak, Sopala,
+ siostrę Krystynę i + brata Erwina

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŚRODA (13.11.2019 r.) - Wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza,

Izaaka i Krystyna, pierwszych  męcz. Polski
  7.00 1/za + siostrę Irenę, ++ braci: Ewalda i Jerzego oraz ++ rodziców z obu stron

2/za + męża Józefa oraz ++ rodziców z obu stron
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za + męża Józefa, ++ rodzeństwo: Mariannę, Małgorzatę, Krystynę i Stani-

sława oraz ++ rodziców z obu stron
2/w intencji Ireny z prośbą o szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia
3/za + męża Stefana, ++ rodziców: Martę i Feliksa, ++ teściów: Wiktorię

i Pawła, ++ rodzeństwo: Krystynę i Kazimierza oraz + swata Kazimierza
CZWARTEK (14.11.2019 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + męża i ojca Mieczysława Goska w 5 r. śm.

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

  7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za +mamę Irenę Bulandra w 42r.śm., +ojca Leopolda, ++dziadków, +ciocię Wandę

i ++ wujków: Tadeusza i Zbigniewa Wróblewskich, z prośbą o życie wieczne
2/za + męża Janusza w 3 r. śm.,
3/za++Halinę i Józefa Rusków,++Janinę i Franciszka Nowińskich,++Cecylię, Mag-

dalenę i Józefa Rusków,++Katarzynę i Jana Sierantowiczów,+ Apolonię i Szczepa-
na Ciągałów

PIĄTEK (15.11.2019 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za ++ Józefę i Stanisława Stróżykowskich, ++ Zofię, Władysława i Jana Kiczków,

++Cecylię i Jana Ciupów,+Henryka Ciupę,+Eugeniusza Kusia,+ Stanisławę Cielak
2/za + matkę Michalinę z prośbą o radość życia wiecznego

  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
18.00 1/w intencji ks. Artura Grabca z ok. ur., dziękując Bogu za dar życia, prosząc

o żywą wiarę,  gorącą miłość, wierność łasce powołania i dar zdrowia
2/w intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego
3/w intencji Doroty Nowak z ok. 70 r. ur. z podziękowaniem za dotychczaso-

we łaski, z prośbą o dalszą Bożą opiekę, błog. i zdrowie dla całej rodziny
Homilia: Czcimy pamięć mieszkańców nieba, żeby umocniła się jedność

      całego Kościoła w Duchu przez praktykowanie braterskiej miłości.
SOBOTA (16.11.2019 r.) - Dzień powszedni 
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/za + syna Wojtka, ++ rodziców, + brata Andrzeja, z prośbą o życie wieczne

2/za+ rodz: Zofię i Józefa Wilków,+męża Józefa Dudę,++dziad. Wilków i Froniów
3/za + Irenę Miszkiel (od Diakonii Porządkowej)

17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu    
18.00 1/za + Leopolda Rutkę, ++ rodziców, + szwagra, z prośbą o dar nieba

2/a ++ z rodzin: Respondek, Kremer, Muchajer, Urbanowicz, Pałka i Sabuda
NIEDZIELA (17.11.2019 r.) - XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
  7.30 - za + Jana Soćko z rodzicami z obu stron, ++ dziadków: Józefa i Katarzynę

Talik i + ciocię Genowefę
  9.30 - w intencji Krystiana z ok. 75 r. ur. z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie,

opiekę MB Nieust. Pomocy i błog. Boże dla całej rodziny (Te Deum)
11.00 -
12.30 - w intencji Tadeusza z ok.60r.ur., dziękując  za dotychczasowe łaski, z prośbą

o zdrowie, Bożą opiekę i błog. dla solenizanta i całej rodziny (Te Deum)
17.00 - za + Sylwię Kot w 1 r. śm. (od siostry z mężem)
20.00 - za + Adama Kruka w 1 r. śm., + Mariannę Cłapa oraz + Jana Kruka
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Jak nawróciæ s¹siada?

Pragnienie, aby osoby mieszkające
obok mnie mogły poznać, kim jest Bóg,
bądź potrafiły sobie poradzić z powro-
tem do Niego i ponownie odkryć więź z
Kościołem świadczy o poważnym trak-
towaniu chrześcijaństwa. Dlatego proces
nawracania nie może mi być obojętny, ale
powinien zacząć się ode mnie. Muszę
uświadomić sobie, że i ja potrzebuję każ-
dego dnia nawracania się. Muszę robić
sobie rachunek sumienia ze swojego
życia, jak ono wygląda? Jaka jest moja
relacja z Bogiem, Kościołem i drugim
człowiekiem? Przecież to przykład mo-
jego życia powinien pociągać innych do
Boga.

Nie mogę żyć byle jak, by innym mó-
wić, co w życiu jest ważne, a co nie; co
dobre, a co złe. Zazwyczaj nie jestem w
stanie bezpośrednio zmienić drugiego
człowieka, ale mogę zmienić siebie
i dzięki temu, inni wokół mnie również
mogą się zmienić.

Pamiętajmy, że w nawracaniu naszych
sąsiadów nie chodzi o to, by wytykać im
ich błędy i grzechy, ale by im pomóc w
odnalezieniu drogi do Boga i okryciu z
Nim bliskiej relacji. A to może nastąpić
tylko wtedy, gdy będziemy żyć miłością,
radością, będziemy wprowadzać pokój,
okazywać cierpliwość, będziemy uprzej-
mi, będziemy czynić dobro, będziemy
wiernymi, łagodnymi i opanowanymi.
Czyli kiedy będziemy żyć owocami Du-
cha Świętego. Naszym sąsiadom może-
my ofiarować również naszą modlitwę,
Eucharystię czy nawet post.

 Zbliża się okres odwiedzin duszpaster-
skich. Może, to okazja, by zachęcić tych,
którzy mieszkają obok nas, by postarali
się spotkać z naszymi Duszpasterzami i
przyjęli Boże błogosławieństwo.

Nie bądźmy obojętni wobec ubóstwa
duchowego naszych braci i sióstr!

 Bożena S.

PROGRAM SEKCJI KIK
NA DOLNYM TYSIĄCLECIU
W  MIESIĄCU LISTOPADZIE 2019

Środa 13 listopada 2019 rok,
godz. 18.45.
Dr Antoni Winiarski „Europa ojczyzn

czy federacja europejska?” – wykład z
przeźroczami Obecnie są dwie główne
koncepcje integracji – Europa ojczyzn
albo federacja europejska. Każda z nich
ma kilka wariantów różniących się szcze-
gółowymi rozwiązaniami. Jakie są kon-
sekwencje przyjęcia tych koncepcji? Sek-
cja KIK Tysiąclecie Dolne, Sala parafii
pw. Podwyższenia Krzyża i Matki Bożej
Uzdrowienia Chorych, Katowice.

Sobota 16 listopada – Częstochowa.
Koszt 30 zł.
Program: XXXIX  Pielgrzymka Klu-

bów Inteligencji Katolickiej na Jasną
Górę.7:00- wyjazd autokaru do Często-
chowy z parkingu przy Parafii na Dol-
nym Tysiącleciu i 7:15 z placu Andrzeja.
09.30–11.00. Msza św. w Kaplicy Cu-
downego Obrazu pod przewodnictwem
ks. abp. dr. Stanisława Gądeckiego i kon-
celebrowana przez kapelanów Klubów.
11.00–11.30. Modlitwa i złożenie kwia-
tów pod pomnikiem Prymasa Polski  kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego. 11.30–
13.00.  Wykłady w Kaplicy Różańcowej.
11.30–12.15. Ks. abp dr Stanisław Gą-
decki (metropolita poznański, Przewod-
niczący Konferencji Episkopatu Polski):
„Troska o dobrze uformowane sumie-
nie”. 12.15–13.00.   Dr Michał Białkow-
ski (UMK, KIK Toruń): „Episkopat Pol-
ski na Soborze Watykańskim II”  (wy-
kładowi towarzyszyć będzie promocja
książki M. Białkowskiego, Protokoły
konferencji polskich ojców  soborowych.
Zbiór dokumentów 1962-1965, Wydaw-
nictwo  Archidiecezji Lubelskiej Gau-
dium, Lublin 2019). 14.00–14.45.  Dro-
ga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich i
złożenie kwiatów pod pomnikiem św.
Jana Pawła II. 15.00– Zebranie prezesów
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Duszpasterskie odwiedziny rodzin
C + M + B + 2018

Christus Mansionem Benedicat
(Chrystus Mieszkanie Błogosławi)

Data .......……….................................................................................................………………

Godz. rozpoczęcia kolędy …..........……………

Spotkajmy się na wspólnej modlitwie!

Wzór

6

Kolêda, czyli w³aœciwie co?

Wielkimi krokami nadchodzi w naszej
parafii czas odwiedzin duszpasterskich,
tradycyjnie zwanych kolędą. Może war-
to przypomnieć sobie czym jest kolęda i
jak się do niej przygotować.

Wizyta ta łączy w sobie dwa elementy:
modlitwę oraz spotkanie z domownika-
mi (członkami rodziny). Modlitwa obej-
muje wszystkie sprawy, którymi żyje na
co dzień rodzina. Stanowi ona szczególną
okazję do wspólnego dziękczynienia za
otrzymane od Boga dary i łaski. Zawiera
także skierowaną do Boga prośbę o bło-
gosławieństwo dla domu (mieszkania)
oraz dla domowników na drogę ich życia.
Myślę, że modlitwa w ramach kolędy
może stać się dla całej rodziny źródłem
inspiracji i zachętą do możliwie jak naj-
częstszego praktykowania jej wspólnie w
domu. Niemniej ważnym elementem jest
spotkanie z domownikami – stąd nie-
ustające zachęty do obecności wszystkich
osób, które tworzą rodzinę (zamieszku-
jącą pod wspólnym dachem). Kolęda jest
okazją, by przełamać anonimowość, po-

dzielić się spostrzeżeniami dotyczącymi
życia parafii jako wspólnoty, porozma-
wiać o wątpliwościach i osobistym prze-
żywaniu wiary.

Zgodnie z tradycją na drzwiach miesz-
kań pisze się poświęconą kredą litery
„C+M+B” i datę roczną. Litery te nie
oznaczają, jak zwykło się uważać, imion
trzech króli, lecz są skrótem od łacińskie-
go: „Christus Mansionem Benedicat” co
oznacza „Chrystus Mieszkanie Błogosła-
wi”.

I jeszcze refleksja: Zależy nam na tym,
by zachęcić Was, drodzy Parafianie (i nas
duszpasterzy również), do przyjrzenia się
sobie: zastanówmy się nad osobistą re-
lacją z Bogiem i wspólnotą Kościoła, do
życia w którym zostaliśmy powołani,
zróbmy rachunek sumienia z zaangażo-
wania w sprawy parafii (choćby z troski
o dobra duchowe, ale także te material-
ne – m.in. utrzymanie kościoła, remonty,
inwestycje, itp.), uczmy się dostrzegać
dobro w nas i wokół nas.

duszpasterze



Migawki z ¿ycia naszej parafii

Klubów lub upoważnionych przedstawi-
cieli. Zarządów (redakcja Tygodnika
Katolickiego „Niedziela”, ul. 3-go Maja
12). Pielgrzymi z Tysiąclecia z autokaru
po Drodze Krzyżowej mają czas wolny.
Wyjazd do Katowic godz.  16:00 –przy-
jazd ok. godz. 18:00.

PUNKT  INFORMACYJNY  będzie
czynny przed wejściem do Kaplicy Ró-
żańcowej w dniu pielgrzymki w godz.
8.30–13.00.

Środa 20 listopada – Krąg Biblijny –
wykład – dalszy ciąg tematu: Schizmy w
Kościele katolickim – powody i skutki”.
Po wieczornej Mszy św. – prowadzi ks.
Artur Grabiec.

26.10. - Ostatnia sobota października
była dla chóru „Dei Patris” dniem pielgrzy-
mowania na Jasną Górę. Po przyjeździe
udaliśmy się niezwłocznie do Sanktuarium
i po ustaleniach z Ojcami Paulinami zaję-
liśmy miejsce na chórze świątyni, mając
przed sobą wizerunek Matki Bożej Królo-
wej Polski. O godz. 12:00 rozpoczęła się
centralna Msza święta, podczas której chór
„Dei Paris” wykonał kilka pieśni euchary-
stycznych, a w koncelebrze wśród o. Pau-
linów uczestniczył w Eucharystii nasz wi-
kary ks. Artur. Homilia nawiązywała do
postaci ks. Kardynała St. Wyszyńskiego i
Jego zbliżającej się beatyfikacji, oraz Jego
odprawionej niegdyś Mszy Prymicyjnej na
Jasnej Górze. Na zakończenie nastąpiła ce-
remonia zasłonięcia Obrazu Jasnogórskie-
go. Po krótkim relaksie nasza pielgrzym-
kowa grupa udała się do pomieszczeń
Klasztoru Jasnogórskiego, w których zor-
ganizowana została Wystawa eksponatów
z Ziemi Świętej. Przedstawione ekspona-
ty były podbudowane stosownymi cytata-
mi z Pisma Świętego. Ukontentowani i
pełni pozytywnych przeżyć powróciliśmy
do domu. Pani Dyrygent Aldonie dzięku-
jemy za trud jej zorganizowania.

Waldemar M.

28.10. – O godz. 19.00 w sali Św. Jana
Pawła II odbyło się kolejne spotkanie
kursu Alpha. Tym razem tematem było:
„Uzdrowienie – czy Bóg dzisiaj uzdra-
wia?” Po obejrzeniu krótkiego filmu, na
w/w pytanie rozmawialiśmy w grupach.

29.10. – O godz. 18.45 rozpoczęła się
modlitwa wieczorna zatytułowana: „Nie
zamartwiaj się”. Tym razem ks. Dawid
przygotował pod rozwagę fragment
Ewangelii Łk 12, 22-31.  Czy moje życie
nie jest przypadkiem nieustannym zamar-
twianiem się o wszystko? A co z moją
wiarą i zaufaniem Bogu? Czy w ogóle
dostrzegam w moim życiu jak jestem
ważna/y dla Boga? Jakie czyni w moim
życiu cuda? Jeśli w moim życiu bardziej
skoncentruję się na dziękczynieniu i
uwielbieniu wówczas mogę doświadczyć
przemiany mojego spojrzenia na życie.

01.11. – O godz. 14.30 na naszym cmen-
tarzu rozpoczęło się nabożeństwo za
zmarłych.

02.11. – O godz. 9.00 na cmentarzu
została odprawiona Msza św. w intencji
wszystkich zmarłych spoczywających na
naszym cmentarzu. Mszy św. przewod-
niczył ks. Proboszcz, a koncelebrowali
ją ks. Michał Stefan z Górnego Tysiącle-
cia oraz ojciec Zbigniew Frankowski ze
zgromadzenia ojców Paulinów, a pocho-
dzący z naszej parafii. Ks. Proboszcz w
homilii podkreślił, że nasze życie jest
wędrówką do domu Ojca i powinniśmy
przeżyć je z Chrystusem, bowiem On
przygotował tam dla nas mieszkanie na
wieki.

03.11. – Swoje spotkanie formacyjne
przeżywały rodziny Domowego Kościo-
ła. Tematem spotkania były: „Natchnie-
nia – czym są, jak je rozpoznać? Ducho-
wa podpowiedź i inspiracja”

Bożena S.

Św. Andrzej Bobola
–  obrońca wiary.

Urodził się w 1591 r. w Strachocinie
koło Sanoka. Pochodził z bardzo religij-
nej rodziny szlacheckiej. W wieku 20 lat
wstąpił do zakonu jezuitów w Wilnie.
Świecenia kapłańskie otrzymał w 1622
r. Pełnił posługę m.in. w Wilnie i War-
szawie oraz przez wiele lat w Pińsku.
Zawsze starał się dbać o ubogich, wspie-
rał chorych, odwiedzał więźniów. Za-
słynął, jako dobry kaznodzieja i spowied-
nik. Troszczył się o wychowanie mło-
dzieży, był misjonarzem ludowym. Cho-
dził po wioskach od domu do domu i
nauczał, chrzcił, łączył pary małżeńskie,
wielu grzeszników skłonił do spowiedzi,
nawrócił wielu prawosławnych.

Czasy, w których żył były bardzo burz-
liwe. Wojny z Rosją, ze Szwecją, z Ko-
zakami oraz Tatarami niszczyły kraj i
wyludniały całe okolice. Pińsk, leżący na
pograniczu Rusi i prawosławia był miej-
scem walk i zatargów.  Św. Andrzej Bo-
bola wyróżniał się wielką gorliwością w
działalności duszpasterskiej i dlatego
nazywano go „łowcą dusz”. Jego praca
misyjna i walka z ciemnotą oraz zabobo-
nami była powodem wrogości przeciw-
ników, a w czasie wojen kozackich prze-
rodziła się w nienawiść i miała tragiczny
finał. Kozacy, w okolicach Pińska złapa-
li św. Andrzeja, znęcali się nad nim na
wzór męki Chrystusowej. Chcieli zmu-
sić go, by wyparł się wiary katolickiej, a
gdy odmówił, zawlekli go do miejskiej
rzeźni i poddali okrutnym torturom.
Zginął w Janowie Poleskim 16 maja 1657
r.

Św. Andrzej Bobola został beatyfiko-
wany w 1853 r., a kanonizowany w 1938
r. przez Piusa XII. W 2002 r. watykańska
Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypli-
ny Sakramentów, przychylając się do
prośby Prymasa Polski, nadała św. An-

Polscy œwiêci i b³ogos³awieni (3)

drzejowi Boboli tytuł drugorzędnego
patrona Polski. Jego sanktuarium znaj-
duje się w Warszawie oraz w Strachoci-
nie na ziemi sanockiej, gdzie się urodził.

Święto liturgiczne w Kościele katolic-
kim obchodzone jest 16 maja.

Modlitwa za ojczyznę:
Œwiêty Andrzeju,
Patronie trudnych czasów!
Ty krzepi³eœ Polaków
w czasach wszelkiego zagro¿enia.
Oddajemy siê Tobie w opiekê.
Pomagaj nam wytrwaæ
poœród wszystkich doœwiadczeñ
osobistych i spo³ecznych.
Wyjednaj nam ³askê
Bo¿ego pokoju i jednoœci,
byœmy z rozwag¹ i ewangeliczn¹ roz-
tropnoœci¹
umieli dostrzegaæ i oceniaæ
sprawy w³asne i sprawy Narodu
w œwietle Ewangelii Chrystusa.
Uproœ nam odwagê dzia³ania,
byœmy nie trwali w bezradnoœci
wobec z³a, które nie ustaje.
Niech nas nape³nia Bo¿a radoœæ,
gdy zwyciê¿amy albo ponosimy pora¿ki.
Œwiêty Andrzeju Bobolo,
orêduj za nami u Pana. Amen. D.M.
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