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Uroczystość Chrystusa Króla
Uroczystość Chrystusa Króla wprowa-

dzona została w roku 1925r przez papie-
ża Piusa XI. Obchodzona jest, zatem w
Kościele dopiero od niespełna 100 lat.
Zdziwiła mnie ta informacja. Wydawało
mi się, że co, jak co, ale uro-
czyste obchodzenie faktu
królowania Chrystusa to-
warzyszyło u zarania
Kościołowi. Po przeczy-
taniu encykliki Piusa XI
Quasi primas, uzasadnia-
jącą wprowadzenie tej
uroczystości w Kościele
zrozumiałam, jak ważne
było i jest to wydarzenie
w kontekście budzenia
świadomości właści-
wych wartości i natural-
nego porządku i celu
ludzkiego życia.

Królewska godność
Chrystusa Króla, jak się
okazuje, przez wieki była
w świadomości ludzkiej
faktem niepodważalnym. Na prze-
łomie dziejów wiele było szerzącego się
zła i okrucieństw, ale dopiero w XX wie-
ku pojawiła się potrzeba przypomnienia,
nazwania i uhonorowania niepodważal-
nej prawdy o tym, że to Chrystus jest Kró-
lem.

Uroczystość ta została wprowadzona w
Kościele w czasie międzywojennym jako
odpowiedź na szerzący się laicyzm oraz
jako przeciwwaga dla nasilających się
tendencji nacjonalistycznych i totalitar-
nych. „(…) Wielu usunęło Jezusa Chry-

stusa i Jego najświętsze prawo ze swych
obyczajów, z życia prywatnego, rodzin-
nego i publicznego; (…) nadzieja trwa-
łego pokoju dotąd nie zajaśnieje naro-
dom, dopóki jednostki i państwa wyrze-

kać się będą i nie zechcą uznać pa-
nowania Zbawiciela naszego. Wzy-
wając tedy do szukania pokoju
Chrystusowego w Królestwie Chry-
stusowym, zapowiedzieliśmy, (…)
mianowicie, że w Królestwie Chry-

stusowym nie możemy sku-
teczniej przyczynić się do
odnowienia i utrwalenia
pokoju, jak przywracając
panowanie Pana naszego”
(Quasi primas) – to są sło-
wa papieża z 1925 r., a

mnie wydają się tak bliskie
i w dzisiejszych czasach.

Tak, Jezus Chrystus jest na-
szym Królem i taki porządek

rzeczy, jeśli nie jest zachowany
otwierać może świat na królowa-

nie zła, którego efektem jest tak czę-
ste dziś zagubienie, rozpacz i utrata po-

czucia sensu bycia, przy równoczesnych
coraz wygodniejszych i wydawałoby się
lepszych warunkach życia…

Uroczystość Chrystusa Króla od począt-
ku obchodzona była z końcem roku li-
turgicznego – najpierw w ostatnia nie-
dzielę października, a od 1970 r., po za-
twierdzeniu nowego kalendarza liturgicz-
nego, w ostatnią niedzielę listopada –
jako podkreślenie tego, że ostatecznym
celem i sensem naszego życia jest Kró-
lestwo Boże. B.Król
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istnieje możliwość takiego błogosławieństwa po uprzednim poinformowaniu kapłana.
  9.Od przyszłej niedzieli (1.12) rozpoczynamy Adwent - czas pobożnego i radosnego

oczekiwania na przyjście Pana. Zachęcamy do przygotowania w naszych domach
symboli adwentowych: wieńca, kalendarza, lampionów. W czasie Adwentu zaprasza-
my wszystkie dzieci na Msze św. roratnie, odprawiane w poniedziałek, wtorek i środę
o godz. 18.00 (prosimy o zabranie lampionów). Dorosłych i młodzież zapraszamy na roraty
w trzy adwentowe soboty o godz. 7.00 (prosimy o zabranie świec).

10.Rozpoczęliśmy duszpasterskie odwiedziny rodzin (Kolęda). Plan Kolędy znaj-
duje się w gablotkach, na stronie internetowej parafii i facebooku. W ramach
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:
24/11/2019 r godz. 14.30 /niedziela/ Piastów 5 (72 - 1, 144 - 73, 224 - 145)

Tysiąclecia 19 (178 - 120, 238 - 179)
26/11/2019 r godz. 16.00 /wtorek/ Tysiąclecia 1 (64-1,128 65, 192-129,258-193)

B. Krzywoustego 6 (od góry) + 11A
27/11/2019 r godz. 16.00 /środa/ Mieszka I 5 (56-1, 112-57, 168-113, 224-169)
29/11/2019 r godz. 16.00 /piątek/ Piastów 18 (56-1, 112-57, 168-113, 224-169)
30/11/2019 r godz. 14.30 /sobota/ Piastów 3 (72 - 1, 144 - 73, 224 - 145)

Piastów 22 (56 - 1, 112 - 57)
01/12/2019 r godz. 14.30 /niedziela/ Piastów 11 (72 - 1, 144 - 73, 224 - 145)

Piastów 22 (168 - 113, 224 - 169)
11. Mój teatr" zaprasza Dzieci i Młodzież, które chciałyby grać w różnych inscenizacjach

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

12.W grudniu są jeszcze wolne intencje mszalne o godz. 7.00. Intencje przyj-
mujemy w Kancelarii Parafialnej.

13.Od dzisiejszej niedzieli (24.11), po Mszy św., w salce nr 1 można nabyć opłatki,
lampiony, świece wigilijne „Caritas” - dzieło pomocy biednym dzieciom, kartki
świąteczne oraz Kalendarz na rok 2020.

14.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 budowę naszego cmentarza.
Codziennie, po każdej Mszy św. w zakrystii indywidualni fundatorzy mogą złożyć ofiarę
i dokonać wpisu do Księgi Fundatorów.



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    (24 listopada 2019)
  1.W dzisiejszą niedzielę (24.11) obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa,

Króla Wszechświata. O godz. 16.30 nabożeństwo, w czasie którego odmówi-
my Akt poświęcenia rodziny ludzkiej Chrystusowi Królowi.

  2.W poniedziałek (25.11) o godz. 18.45 odbędzie się spotkanie Grupy Górników.
  3.Prawnik dyżuruje we wtorek od godz. 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
  4.W czwartek (28.11), o godz. 18.00 odprawimy Mszę św. w intencji członków

Żywego Różańca oraz Apostolstwa Dobrej Śmierci. Po Mszy św. odbędzie się
spotkanie Żywego Różańca.

  5.Zapraszamy całą młodzież naszej parafii na Mszę św. młodzieżową w czwar-
tek (28.11) o godz. 19.00

  6.W piątek, o godz. 17.30 odprawimy Drogę Krzyżową, polecając Bogu dusze
naszych zmarłych. Wypominki za zmarłych przynosimy do zakrystii 20 minut
przed nabożeństwem. Po nabożeństwie można ucałować relikwie Krzyża św.

  7.W sobotę o godz. 7.00 odprawimy Mszę św. w intencji ofiarodawców i budowni-
czych naszego kościoła oraz w intencji Ks. Pawła Furczyka.

  8.W przyszłą niedzielę (Pierwsza niedziela miesiąca) po Mszy św. o godz. 11.00 zostanie
udzielone specjalne błog. dla matek oczekujących potomstwa. Również w inne dni

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW  (25 LISTOPAD - 01 GRUDZIEŃ 2019)

PONIEDZIAŁEK (25.11.2019 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + męża Stanisława w 1 r. śm., ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron

2/za + męża Czesława w kol. r. śm., ++ z rodziny: Bialik i Bijak
3/za + Lucynę Szuba-Brom

  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + Stanisława Lesiuka w 2 r. śm.

2/za + Jerzego Sonka (od Kom.Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” H.Baildon)
WTOREK (26.11.2019 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + Eugeniusza Mataniaka, jego ++ rodziców i braci

2/za + męża Konrada i ++ rodziców z obu stron
3/dziękczynna do Miłosierdzia Bożego za wszystkie otrzymane łaski
4/za + żonę Zofię Czenczek w 6 m-c po śm.

  7.30 - Różaniec
18.00 - za + syna Stanisława Odelgę w 7 r. śm., + synową Grażynę, ++ rodziców:

Franciszkę i Jacka, ++ siostry: Helenę i Marię, ++ braci: Jana i Stefana
oraz ++ Natalię i Eugeniusza Kozłowskich

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŚRODA (27.11.2019 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + Bolesława Markowicza z ok. ur., z prośbą o radość życia wiecznego

2/za + Edwarda Czachurę w 12 r. śm. i jego + żonę Marię
3/za ++ Ewę i Jakuba Pruś oraz ++ Wojciecha i Jacka
4/za + siostrę Urszulę Łukaszczyk w m-c po śm., z prośbą o radość zycia wiecznego

(od siostry Barbary)
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 - za + syna Andrzeja Ledniowskiego, ++ rodziców: Michalinę i Ludwika Michałek,

++ rodziców: Zofię i Franciszka Ledniowskich, prosząc o radość życie wiecznego
CZWARTEK (28.11.2019 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + męża Andrzeja, ++ rodziców: Marię i Stanisława, ++ teściów: Janinę

i Konrada oraz ++ dziadków
2/dziękcz. w int. kapłanów którzy posługiwali, posługują i będą posługiwali w parafii
3/za ++ Krystynę i Franciszka oraz ++ Zofię i Michała

  7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 - w intencji członków Żywego Różańca oraz Apostolstwa Dobrej śmierci
19.00 - Msza św. młodzieżowa
PIĄTEK (29.11.2019 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za ++ rodziców: Martę i Wilhelma, Helenę i Franciszka, ++ siostry: Jadwi-

gę, Danutę i Fryderykę oraz ++ szwagrów: Jana i Waltera
2/za ++ rodziców: Teobalda i Irenę, Antoninę i Leona, ++ braci: Ryszarda

i Andrzeja, z prośbą o radośc życia wiecznego
3/za + Michała Stronczka (od rodziców i siostry)
4/za ++ rodziców: Helenę i Piotra Markiewiczów, ++ Łucjana i Edwarda, ++ Mieczy-

sławę i Józefa Lewińskich oraz + Celinę, z prośbą o radość nieba
  7.30 - Różaniec
17.30 - Droga Krzyżowa

18.00 - za+męża Andrzeja,++rodziców i teściów,++z rodz: Sojków, Szymurów i Kulików
SOBOTA (30.11.2019 r.) - ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA 
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/w int. ofiarodawców i budowniczych naszego kościoła oraz  ks. P. Furczyka

2/za + ojca Franciszka Piekarskiego w 33 r. śm. i ++ z rodziny
3/za + męża Jana w 7 r. śm. i ++ rodziców z obu stron
4/w intencji Doroty, dziękując za wsparcie w potrzebie, okazaną bezinteresowną po-

moc, prosząc o zdrowie, błog Boże, dary Ducha św., potrzebne łaski w niesieniu
dalszej pomocy potrzebującym

17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu    
18.00 - za zmarłych w  listopadzie
NIEDZIELA (01.12.2019 r.) - I NIEDZIELA ADWENTU
  7.30 - za ++ rodziców: Małgorzatę i Jerzego Miillerów, Marię i Stefana Plutów

oraz ++ Ewelinę, Henryka i Huberta
  9.30 - za wstawiennictwem MB Uzdrowienia Chorych w intencji Genowefy Pa-

nek z ok. 85 r. ur., z podziękowaniem za dotychczasowe łaski, z prośbą
o dalsze zdrowie i błog. Boże dla niej i całej rodziny (Te Deum)

11.00 - do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB w intencji Kamila Lange
z ok. 6 r. ur.oraz jego siostry Dominiki z ok. 3 r. ur. z podziękowaniem za
dotychczasowe łaski, z prośbą o zdrowie, opiekę Anioła Stróża i Boże błog.
Błogosławieństwo dla matek oczekujących potomstwa

12.30 - do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem MB w intencji Waldemara
Maroń z ok. 80 r. ur., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o błog. Boże, zdrowie i dalszą opiekę dla solenizanta i rodziny (Te Deum)

16.30 - Nabożeństwo adwentowe
17.00 - za + Władysława Bagniewskiego w 30 r śm. i + Helenę Bagniewską w 2 r. śm.
20.00 - za + Helenę Żurek w 1 r. śm., jej + męża Kazimierza i ++ rodziców z obu stron

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00
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Polscy œwiêci i b³ogos³awieni (5)

Św. Józef Sebastian Pelczar
–  biskup, pasterz gorliwy.

Pochodził ze szlacheckiej rodziny. Uro-
dził się w 1842 r. w Korczynie koło Kro-
sna. Ponieważ był bardzo zdolny, skie-
rowano go na studia za granicą, gdzie
uzyskał doktoraty z teologii i z prawa
kanonicznego. Po powrocie do kraju
wykładał w seminarium przemyskim, a
następnie na Uniwersytecie Jagielloń-
skim.

Święty Józef Sebastian Pelczar miał
szczególne nabożeństwo do Serca Pana
Jezusa i przyczynił się do powstania w
1894 r. nowego zakonnego Zgromadze-
nia Służebnic Najświętszego Serca Jezu-
sowego. Siostry sercanki mają na celu
szerzenie kultu Serca Jezusowego, szcze-
gólnie wśród powierzonych ich opiece
dziewcząt i dzieci oraz ubogich, chorych
i starców.

W 1899 r. ks. prof. Józef Sebastian Pel-
czar został biskupem pomocniczym, a na-
stępnie ordynariuszem w diecezji prze-
myskiej.  Był bardzo pracowity, za jego
sprawą w diecezji została rozbudowana
sieć ochronek i zakładów dobroczyn-
nych. W czasie pierwszej wojny świato-
wej utworzył Komitety Opieki, które po-
magały rannym żołnierzom, kalekom i
sierotom wojennym oraz najbiedniejszej
ludności. Otaczał opieką i wspomagał
różne stowarzyszenia. Z jego inicjatywy
powstawały kuchnie dla ubogich, schro-
niska dla bezdomnych, ochronki dla dzie-
ci, szkoły gospodarcze dla dziewcząt.

Przy tych rozlicznych zajęciach biskup
znajdował bez trudu czas na codzienną
modlitwę: godzina adoracji Najświętsze-
go Sakramentu, dwa rozmyślania, Msza
św., półgodzinna modlitwa dziękczynna,
brewiarz, różaniec.

Wielki biskup zmarł w Przemyślu w
1924 r., a ostatnie słowa, jakie wyrzekł
przed śmiercią, brzmiały: „Przyjdź, Pa-
nie Jezu, przyjdź, Zbawienie moje”. Po-
zostawił po sobie dzieła ascetyczne i na-
ukowe, a także wiele pism dotyczących
nabożeństwa do Matki Najświętszej.

Beatyfikował go papież Jan Paweł II 2
czerwca 1991 r. w Rzeszowie, a kanoni-
zował w 2003 roku w Rzymie.

W czasie beatyfikacji św. Jan Paweł II
powiedział:

„Święci i błogosławieni stanowią
żywy argument na rzecz tej drogi, któ-
ra wiedzie do królestwa niebieskiego.
Są to ludzie - tacy jak każdy z nas -
którzy tą drogą szli w ciągu swego
ziemskiego życia i którzy doszli”.

Wspomnienie liturgiczne obchodzimy
19 stycznia.

D.M.

3

Duszpasterskie odwiedziny rodzin
C + M + B + 2020

Christus Mansionem Benedicat
(Chrystus Mieszkanie Błogosławi)

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

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

Spotkajmy się na wspólnej modlitwie!

Wzór

braterską, jako jedna wspólnota dzieci
Bożych.

16.11. – O godz. 10.00 w salce nr 2
odbyły się warsztaty Boże. Dzieci uczest-
niczyły w projekcji filmu pt. „Królowa
Śniegu”.

 Bożena S.

Zapraszamy
na Koncert Andrzejkowy!
28 listopada godz. 17.00

SM „PIAST”
ul. Z.Czarnego 8
sala narad nr 57.

W programie:
przeboje z operetek,

utwory śląskie i popularne.
Chór Mieszany „Ogniwo”

Dyrygent:
Adrian Lewandowski

Akompaniament:
Sabina Jaszczyk

Prowadzenie koncertu:
Ewa Biłas-Pleszak

Diakonia Porz¹dkowa

Miło jest przyjść do lśniącego,
czystego kościoła.

Ktoś to robi, sprząta i dba o to,
by było tak, jak jest.

Jeśli chcesz pomóc,
zapraszamy

przyjdź w soboty o godz. 7.30.

Zapraszamy
wszystkich chętnych.

Można również przyłączyć się
do nas

bez deklarowania na stałe
swojej obecności.
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Wspominaliœmy.....
17 listopada w naszej Archidiecezji

obchodziliśmy Dzień Muzyki Litur-
gicznej. 22 listopada wspominaliśmy
św. Cecylię. Jest patronką śpiewu ko-
ścielnego, organistów, chórzystów, dyry-
gentów, kompozytorów. W sumie wszyst-
kich, którzy odpowiedzialni są za kształt
muzyki kościelnej. Z tej okazji w duchu
tej odpowiedzialności, kieruję do Was,
drodzy wierni kilka słów refleksji na te-
mat naszego śpiewu i muzyki liturgicz-
nej. Proszę jednocześnie każdego z czy-
tających te słowa o taki muzyczny rachu-
nek sumienia. Czy śpiewam chętnie? Czy
się angażuję w dialogi mszalne? Jakie jest
moje nastawienie do liturgii i muzyki w
niej? Czy po błogosławieństwie końco-
wym śpiewam pieśń końcową czy tylko
patrzę na zegarek i wychodzę jak naj-
szybciej z kościoła.

Trudno sobie wyobrazić uroczystą litur-
gię bez śpiewu i dźwięku organów, które
to świętym obrzędom nadają majestatu a
dusze wiernych porywają ku sprawom
boskim. Chciałbym przy okazji tego ar-
tykułu zwrócić uwagę na pewną nieści-
słość.  Dość często można spotkać sfor-
mułowanie oprawa muzyczna. Samo sło-
wo oprawa kojarzy się z czymś na ze-
wnątrz, np. obrazem, którego oprawą jest
rama. Jednak to malunek stanowi war-
tość obrazu a nie rama. W przypadku li-
turgii używanie formy oprawa muzycz-
na jest niedopuszczalna, gdyż muzyka
stanowi integralną część liturgii a zatem
stanowi z nią jedność. Śpiew ludu czy
dialogi zgromadzenia wiernych z cele-
bransem są ich formą uczestnictwa w
świętych obrzędach. Szczególną wartość
liturgiczną ukazują śpiewy na wejście i
komunię, gdyż zastępują mszalne anty-
fony. Śpiewy te należy dobierać w taki
sposób, aby były najbliższe duchowi, któ-
ry wypływa z antyfon przypadających na
dany dzień. Chodzi o to, by w pieśni
przedstawić myśl, którą Kościół chce

swoim wiernym w nich przekazać. Stąd
czasem pieśni, które nie zawsze są zna-
ne lub nie są łatwe w swojej formie. W
liturgii eucharystycznej nie może być jed-
nak żadnego przypadku. Śpiew jest za-
tem uroczystą formą proklamacji słowa,
w tym Słowa Bożego.

Stajemy w tym momencie wobec pyta-
nia, kto ma śpiewać podczas liturgii? Or-
ganista? Celebrans? Formą, która najbar-
dziej jednoczy wiernych wokół ołtarza
jest wspólny śpiew Ludu Bożego. W pol-
skiej rzeczywistości funkcję kantora za-
stąpił organista, jednak nie może to upo-
ważniać go do popisów solowych, gdyż
jak sama nazwa wskazuje, organista jest
zobowiązany do towarzyszenia instru-
mentalnego, czyli ma śpiew Ludu Boże-
go prowadzić organami. Ponieważ nowe
kościoły mają gorszą akustykę, czasami
śpiew organisty jest dopuszczalny o ile
nie zagłusza i nie dominuje nad śpiewem
wiernych. Absurdem jednak jest śpiewa-
nie przez organistę (tyczy się to również
celebransa) odpowiedzi mszalnych, któ-
re są przewidziane dla Ludu Bożego („I
z Duchem Twoim”,” Amen”, itd.) Gdy
śpiew ludu jest dostatecznie mocny, or-
ganista winien unikać dominacji swoim
głosem przez głośniki, aby nie zniechę-
cać ludzi do wspólnej modlitwy. Śpiew
kantora czy też organisty, może też być
pomocny w korygowaniu błędnych na-
wyków, jak np. oddech w Modlitwie Pań-
skiej („ jako i my odpuszczamy [wdech]
naszym winowajcom”) Tę frazę śpiewa-
my w całości na jednym oddechu bez
przerwy.

Zachęcam do tego, aby nadal tak pięk-
nie i ochoczo śpiewać w naszym koście-
le. Zbliża się nieuchronnie Boże Naro-
dzenie, kiedy z wielką mocą wybrzmią
nasze przepiękne kolędy. Liczę, iż w na-
szym kościele z równie wielką mocą śpie-
wać będziemy nie tylko kolędy, ale i inne
pieśni. Wszystkim tym, którzy śpiewają,

doceniają śpiew, krzewią go i propagują,
serdecznie dziękuję. Dziękuję tym, któ-
rzy nie wstydzą się śpiewu! Zachęcam
was wszystkich do tego, by na nowo spoj-
rzeć na wartość muzyki w kościele i dać
się porwać muzyce, która przybliża nas
do spraw niebieskich! Zapraszam jednak
szczególnie wszystkich mężczyzn do od-
ważnego śpiewu. Męska część wiernych
jakby nie do końca ma odwagę śpiewać
pełną piersią. Zachęcam więc, aby spró-
bować!

Migawki z ¿ycia naszej parafii

10.11. – Nasz chór parafialny „Dei Pa-
tris” uświetnił pieśniami Mszę św. o
godz. 17.00, a następnie po zakończonej
Eucharystii odśpiewał pieśni patriotycz-
ne.

11.11. – O godz. 18.00 została odpra-
wiona Msza św. w intencji wszystkich
członków diakonii i grup parafialnych
oraz ich rodzin. Komunia św. rozdziela-
na była pod dwiema postaciami: Ciała i
Krwi Pańskiej. Po Eucharystii przedsta-
wiciele grupy Bractwa Adoracji Naj-
świętszego Sakramentu oraz Nadzwy-
czajnych Szafarzy Komunii Świętej za-
prezentowali działalność w swoich
wspólnotach. Spotkanie zakończyło się
krótkim nabożeństwem przed Najświęt-
szym Sakramentem w intencji Ojczyzny,
Bractwa Adoracji Najświętszego Sakra-
mentu, Nadzwyczajnych Szafarzy Komu-
nii Św. oraz wszystkich diakonii i grup
działających w naszej parafii.

12.11. – O godz. 19.45 rozpoczęła się
modlitwa uwielbienia zatytułowana: „Zo-
staw wszystko”. Ks. Dawid przygotował
pod rozwagę fragment Ewangelii z Księ-
gi Rodzaju (Rdz 22, 1-18).  Czy jestem
w stanie poświęcić to, co najcenniejsze

w moim życiu dla Boga? Czy ufam, że
to, co po ludzku tracę, zyskuje w oczach
Pana?

13.11. - O godz. 18.45 w salce nr 2 w
ramach obchodzonych przez KIK Kato-
wice 36-tych Dni Kultury Chrześcijań-
skiej odbyła się prelekcja dr Antoniego
Winiarskiego pt. „Europa ojczyzn czy
federacja europejska?” ilustrowana prze-
źroczami. Prelegent przedstawił konse-
kwencje przyjęcia tych koncepcji. Po pre-
lekcji odbyła się ożywiona dyskusja nt
obu w/w opcji i możliwości dalszego roz-
woju Unii Europejskiej. W konkluzji pre-
legent stwierdził, że federacja europej-
ska nie oparta na wartościach chrześci-
jańskich doprowadzi Europę do zguby,
natomiast Europa ojczyzn umożliwi lep-
sze przetrwanie kryzysów.

15.11. – O godz. 18.00 została odpra-
wiona Msza św. w intencji ks. Artura
Grabca, który obchodził w tym dniu swo-
je urodziny. W mieniu wszystkich para-
fian życzenia złożyła tradycyjnie pani
Ola. Pamiętajmy o Solenizancie w na-
szych codziennych modlitwach.

Podczas Eucharystii ks. Proboszcz roz-
ważył konferencję nt. „Czcimy pamięć
mieszkańców nieba, żeby umocniła się
jedność całego Kościoła w Duchu przez
praktykowanie braterskiej miłości”. Ks.
Proboszcz podkreślił, że ten temat naj-
doskonalej realizuje się podczas każdej
Mszy św., kiedy to w modlitwie eucha-
rystycznej prosimy Ducha Świętego, aby
zjednoczył wszystkich zgromadzonych
na Eucharystii oraz wszystkich członków
Kościoła (zarówno żyjących jak i zmar-
łych). Prosimy również, aby cały lud
Boży wzrastał w miłości z całym ducho-
wieństwem. W modlitwie łączymy się
również z Maryją, Św. Józefem i wszyst-
kimi świętymi, abyśmy razem wychwa-
lali Boga przez Jezusa Chrystusa. To wła-
śnie w ten sposób realizujemy miłość

Rafał Sudoł
organista
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