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1 grudnia 2019

Znaczenie Adwentu
w życiu chrześcijanina
Adwent to czas oczekiwania na przyj-

ście Syna Bożego (łaciński wyraz „ad-
ventus” znaczy przyjście). Jest to okres
radosnego działania i duchowego przy-
gotowania do zbliżających się uroczysto-
ści Narodzenia Pańskiego, ale równocze-
śnie jest to okres, który skłania do reflek-
sji i przygotowania się do powtórnego
przyjścia Pana na końcu czasów (paru-
zja).

W tym roku Adwent zaczyna się 1 grud-
nia.  Okres Adwentu obejmuje 4 niedziele
i dzieli się na dwa podokresy. Pierwszy
trwa do 16 grudnia. W tym czasie czyta-
ne są teksty biblijne zapowiadające po-
wtórne przyjście Zbawiciela na końcu
świata i przygotowujące do spotkania z
Chrystusem Sędzią. Drugi okres Adwen-
tu, od 17 do 24 grudnia, to bezpośrednie
przygotowanie do świąt Bożego Naro-
dzenia.

Jedną z form przygotowania jest udział
w RORATACH, czyli mszach św. odpra-
wianych ku czci Najświętszej Maryi Pan-
ny.  Symbolem oczekiwania jest światło,
dlatego przy ołtarzu znajduje się Świeca
Roratna, a na Roraty przynosimy lampio-
ny lub świece. Dzieci roraty będą miały
w poniedziałki, wtorki i środy, a dorośli
w soboty (rano).

Odliczanie kolejnych niedziel Adwen-
tu ułatwia Wieniec Adwentowy, na któ-
rym w każdą niedzielę zapala się kolejną
świecę. W I Niedzielę Adwentu jedną, w
drugą dwie, w trzecią trzy, a w czwartą
wszystkie. Wiele rodzin przygotowuje

takie wieńce rów-
nież w swoich
domach i zapala
świece w czasie
modlitwy, posił-
ków i spotkań ro-
dzinnych.

Wieniec adwen-
towy (krąg, zie-

leń i światło) jest symbolem wspólnoty
Kościoła, która oczekuje i przygotowuje
się na przyjście Pana. Każda świeca w
wieńcu adwentowym ma swoją nazwę i
specjalne znaczenie. Ich zapalanie to sta-
wianie sobie pytania: „czy jestem goto-
wa?”

W I niedzielę Adwentu zapalamy
„Świecę Pokoju” (Świecę Nadziei). Sym-
bolizuje ona nieposłuszeństwo pierw-
szych rodziców oraz boskie przebacze-
nie grzechu nieposłuszeństwa.

Czas Adwentu jest okazją do przebu-
dzenia duchowego chrześcijanina. Do za-
stanowienia się nad wiarą w Boga, ce-
lem istnienia oraz drogą do zbawienia.
Jest okazją do refleksji, jak jestem przy-
gotowana do spotkania z Bogiem.  Wier-
ni, aby lepiej się przygotować do rado-
snego świętowania Bożego Narodzenia,
często uczestniczą w rekolekcjach oraz
przystępują do Sakramentu Pokuty i Po-
jednania.  Okres Adwentu jest kolejną
szansą, by otworzyć się na Jezusa i do-
strzec Jego ślady w codziennym życiu,
by rozsiewać wokół siebie adwentowa
radość.

„Uwielbiajmy Chrystusa i dziękujmy
Mu za Jego przyjście w Eucharystii, któ-
ra jest zapowiedzią powtórnego przyjścia
w chwale”. D.M.

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

12.00 odprawimy Mszę św. w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych
z naszej parafii. Zaś o godz. 17.30 w tej intencji odprawimy nabożeństwo. O godz. 18.00
zapraszamy na Mszę św. w intencji służby liturgicznej: lektorów, ministrantów, szafarzy,
zakrystianów, organistów i panów pełniących posługę kolektowania, Bractwa Adoracji
oraz ich rodzin. Po Eucharystii spotkanie Bractwa Adoracji w salce nr 1.

  7.W piątek o godz. 16.30 zapraszamy wszystkie dzieci na Mszę św. pierwszopiątkową.
Podczas Mszy św. homilia nt. Moi rodzice – Kocham Was (Przykazanie IV). Wcześniej
o godz. 16.00 spowiedź św. dla dzieci. Wieczorem, o godz. 17.30 odprawimy nabo-
żeństwo do NSPJ. Zaś o godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św. pierwszopiątkową
sprawowaną do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin. Podczas Mszy św. homilia nt.
Eucharystia to ofiara składana Bogu z samego siebie. Kolekta zbierana będzie prze-
znaczona na biedne rodziny.

  8.W niedzielę (8.12) obchodzimy Uroczystość Niepok.Pocz. NMP. O 12.00, w „Godzi-
nie Łaski” różaniec o łaskę nawrócenia i pokuty za grzechy naszych rodzin i całej parafii.

  9.W przyszłą niedzielę (08.12.) przed kościołem zbierać będziemy ofiary material-
ne na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.

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

Piastów 22 (168 - 113, 224 - 169)
03/12/2019 r godz. 16.00 /wtorek/ B. Chrobrego 43 (54-1,108-55,174-109)

Piastów 10 m. (56 - 1, 112 - 57)
04/12/2019 r godz. 16.00 /środa/Tysiąclecia 21 (51-1,102-52,153-103,204-154)
07/12/2019 r godz. 14.30 /sobota/ Tysiąclecia 22, Tysiąclecia 24 (75-1,149-76)

Piastów 10 m. (168 - 113, 224 - 169)
08/12/2019 r godz. 14.30 /niedziela/ Tysiąclecia 6 (56-1,112-57,168- 113,224169)

Tysiąclecia 11 m. 36 - 1
11. Przy wyjściu z kościoła można odebrać deklarację na prace remontowe - kolejne

stacje Drogi Krzyżowej w kościele górnym oraz remont schodów wyjściowych. Bę-
dzie je można złożyć w przyszłą niedzielę - 8 grudnia.

12.Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. W przyszłą sobotę
o godz.7.30 zapraszamy wszystkich chętnych do sprzątania naszego kościoła. Bóg zapłać
za wszystkie ofiary materialne składane dzisiaj na ogrzewanie naszego kościoła.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (02 - 08 GRUDZIEŃ 2019)
PONIEDZIAŁEK (02.12.2019 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za dusze w czyśćcu cierpiące (intencje ze skarbonki)

2/za + Barbarę Krasowską w 3 r. śm.
  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + żonę Irenę Dworaczek w 6 r. śm. i ++ rodziców z obydwu stron

2/za + żonę Zofię Czenczek w 6 m-c po śm., z prośbą o życie wieczne
WTOREK (03.12.2019 r.) - Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego prezb.
  7.00 1/w intencji Barbary z podziękowaniem za szczęśliwie ukończone 70 lat życia,

z prośbą o zdrowie i Bożą opiekę dla rodziny
2/za ++ rodziców: Feliksę i Floriana Musioł w 20 r. śm.
3/za++Danutę Degórską,Ryszarda Śmieję,Tadeusza Bryka,Stanisława Abratkiewicza
4/w intencji córki Katarzyny i zięcia Dariusza, wnuków: Rafała i Marcina, z podzięk.

za otrzymane łaski, z prośbą o błog. Boże, światło Ducha św. i opiekę MB
  7.30 - Różaniec
18.00 - za ++ Jana i Mariannę Szwaja
18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŚRODA (04.12.2019 r.) - Wspom. św. Barbary, dz. i męcz., patronki archidiecezji
  7.00 1/do Ducha św. o łaskę wiary w pewnej intencji

2/w intencji Barbary z ok. imienin, z podziękowaniem za dotychczas otrzy-
mane łaski, z prośbą o błog. i zdrowie na dalsze lata

3/za + Zbigniewa Kurka
  7.30 - Różaniec
  9.00 - w intencji górników oraz ich rodzin
18.00 - za + męża Henryka w 3 r. śm., i jego ++ rodziców: Elżbietę i Gerarda

Homilia: Żyć i dzielić się doświadczeniem - dzielić się Bogiem z innymi
18.45 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych z błog. lourdzkim
CZWARTEK (05.12.2019 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/do Jezusa Miłosiernego za wstaw. MB, w int.Teresy i Michała, dziękując za dotych-

czasowe łaski z prośbą o dalsze i o światło D. św. i błog. Boże dla nich i całej rodziny
2/za ++ rodziców: Tomasza i Łucję Chałków i ++ z rodziny Futera
3/za + Stanisława Stanek  (od sąsiadów: Izydorek i Kucała z Mesznej)

  7.30 - Różaniec
  7.30 - 17.30  Adoracja Najświętszego Sakramentu  
12.00 - o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii
17.30 - Nabożeństwo w intencji  nowych powołań kapłańskich i zakonnych
18.00 - w intencji służby liturgicznej: lektorów, ministrantów, szafarzy, zakrystianów, or-

ganistów i panów pełniących posługę kolektowania, Bractwa Adoracji i ich rodzin
PIĄTEK (06.12.2019 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + Jana Ufnala w kol. r. śm.

2/za + Krystynę Pytlik z prośbą o radość życia wiecznego (od sąsiadów z Piastów 16)
  7.30 - Różaniec
16.30 - Msza św. szkolna:  za + Ryszarda Śmieję w 1 r. śm., z prośbą o życie wieczne

Homilia: Moi rodzice – Kocham Was (Przykazanie IV)
17.30 - Nabożeństwo do NSPJ         
18.00 1/do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin

2/w intencji wnuczki Helenki Koniarskiej z ok. 1 r. ur. oraz w intencji jej
rodziców i chrzestnych prosząc Anioła Stróża o opiekę i zdrowie

Homilia: Eucharystia to ofiara składana Bogu z samego siebie
SOBOTA (07.12.2019 r.) - Wspomnienie św. Ambrożego, bpa i dK 
  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
3/za ++ rodziców: Lucynę i Zygfryda, ++ teścia, szwagra i przyjaciela Sławomira

16.00 - Msza św. Chrztów:  Maciąg Izabela, Toś Oliwier, Bartke Leo, Chmiel Leon,
Śliwiński Mateusz oraz w I rocz. sakr. Chrztu: Szymkowiak Julia, Będ-
kowski Michał, Magaczewska Nel, Brania Amelia,

17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu    
18.00 - za ++ rodziców: Wilhelma i Małgorzatę Król, ++ szwagrów: Henryka, An-

drzeja, Dariusza oraz + Sylwię Gaweł
NIEDZIELA (08.12.2019 r.) - UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
  7.30 - za + męża i ojca Edwarda Sowa w 1 r. śm.
  9.30 - w intencji  Stefanii i Krystiana w r. śl., z podziękowaniem za przeżyty wspólny

czas, z prośbą o dalszą Bożą opiekę, błog. i zdrowie
11.00 - w intencji córki Małgorzaty, zięcia Jerzego, wnucząt: Izabeli, Piotra oraz

Kosmy i Konstantego, z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski,
z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę MB Nieustającej Pomocy

12.00 - Różaniec o łaskę nawrócenia i pokuty za grzechy naszych rodzin i całej parafii.
12.30 - w intencji Danuty w kol. r. ur.,z podziękowaniem za dar życia i wszelkie

otrzymane łaski przez całą rodzinę, z prośbą o opiekę Maryi Niepokalanie
Poczętej oraz Boże błog. i zdrowie dla całej rodziny

16.30 - Nabożeństwo adwentowe
17.00 - za + Antoniego Komin w 2 r. śm. oraz ++ rodziców z obu stron
20.00 - za + Stefana Dyktyńskiego (od rodziny Ciurzyńskich z Katowic)

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE   (1 grudnia 2019)
  1.Od dzisiejszej niedzieli (1.12) rozpoczynamy Adwent - czas pobożnego i radosnego

oczekiwania na przyjście Pana. Dzień ten obchodzimy jako Niedzielę Trzeźwości. Przy
wyjściu z kościoła znajduje się Parafialna Księga Trzeźwości. Prosimy o wpisywanie
w niej swoich postanowień abstynenckich. Zachęcamy do przygotowania w naszych
domach symboli adwentowych: wieńca, kalendarza, lampionów. W czasie Adwentu
zapraszamy 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).

  2. W dzisiejszą niedzielę zapraszamy o godz. 16.30 na Nabożeństwo Adwentowe.
  3.W środę (4.12) obchodzimy wspomnienie św. Barbary patronki górników. Zapra-

szamy wszystkich górników wraz z rodzinami na uroczystą Mszę św., którą
odprawimy w ich intencji o godz. 9.00.

  4.W środę (4.12), po Mszy św. wieczornej zapraszamy na nabożeństwo do Matki Bożej
Uzdrowienia Chorych z błogosławieństwem lourdzkim. W czasie Mszy św. kazanie nt.
Żyć i dzielić się doświadczeniem - dzielić się Bogiem z innymi. Czuwanie modlitewne
zakończymy Apelem Jasnogórskim. Przy tablicy ogłoszeń, każdego dnia, można składać
do skarbony podziękowania i prośby, które będą odczytane w czasie nabożeństwa. Na
nabożeństwo przynosimy świece z okapnikiem.

  5.W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.
  6.W czwartek przez cały dzień będzie wystawiony Najświętszy Sakrament. O godz.

2 7



Po co chodziæ na Roraty?

Prawie wszyscy lubią Boże Narodzenie
– choinkę, prezenty, uroczystą wieczerzę,
spotkania rodzinne. Bardzo staramy się,
aby jak najlepiej to wszystko przygoto-
wać. To jednak nie wystarczy. Aby do-
brze przeżyć Święta, trzeba przede
wszystkim przygotować samego siebie.
Dlatego tak ważne jest w okresie Adwen-
tu - wyciszenie się, przemyślenie, znale-
zienie chwili na zatrzymanie w biegu
codziennych spraw. Pomóc nam może
udział w Roratach.

Wymaga to trochę wysiłku, mobiliza-
cji, zmiany organizacji dnia, ale jeśli wie-
my, dlaczego to robimy, to zwykle nie ma
problemu.

Roraty to Msza św. odprawiana w Ad-
wencie ku czci Najświętszej Maryi Pan-
ny – „Gwiazdy Zarannej”, którą symbo-
lizuje postawiona przy ołtarzu świeca z
niebieską wstążką. Nazwa Mszy św. po-
chodzi od łacińskich słów „Rorate cali
desuper” („Spuście rosę niebiosa”). Ma-
ryja stanowi wzór, ideał przyjęcia Zba-
wiciela, nosiła Go pod sercem i wydała
na świat Boga – Człowieka. Staramy się
naśladować Jej bezgraniczne zawierze-
nie oraz oddanie Panu Bogu i ludziom.
Dlatego razem z Maryją przeżywamy
czas oczekiwania na przyjście Chrystu-
sa.

Udział w Roratach ma świadczyć o na-
szym nieustannym czuwaniu, by nie prze-
gapić momentu przyjścia na świat Boże-
go Dzieciątka. Na początku mszy św.
kościół jest ciemny i jedynie świece
oświetlają ołtarz. Modlący się trwają,
więc w półmroku, co pięknie nawiązuje
do symboliki adwentowego oczekiwania.
Dzieci mają kolorowe lampiony, które
również są symbolem czuwania i goto-
wości na przyjście Zbawiciela.

Najpiękniejszym sposobem przeżycia
rorat jest przeżycie ich z całą rodziną. Jest
to czas radosny, ale także przypominają-
cy o otwarciu się na niesienie dobra oraz

pamięci i troski o drugiego człowieka.
W naszej Parafii msze św. roratne od-

bywają się wieczorem w poniedziałki,
wtorki i środy, a dodatkowo dla dorosłych
w soboty rano.

Pamiętam, że moja babcia zawsze mó-
wiła: „Jaki Adwent, takie Święta. Jeśli
czas przygotowań skrócimy sobie jedy-
nie do gorączkowych zakupów i wielkie-
go sprzątania domu, to ze Świąt pozo-
stanie nam jedynie siedzenie przy stole,
a po Świętach zostanie rozczarowanie i
niestrawność”.

W każdą niedzielę, po Mszy św., w sal-
ce nr 1  można nabyć opłatki, lampiony,
świece wigilijne „Caritas” - dzieło pomo-
cy biednym dzieciom, kartki świąteczne
oraz Kalendarze na rok 2020.

Mój teatr" zaprasza Dzieci i Młodzież,
które chciałyby 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 10.00 w salce nr 2.

W grudniu są jeszcze wolne intencje
mszalne o godz. 7.00. Intencje przyjmu-
jemy w Kancelarii Parafialnej.

 KANCELARIA  PARAFIALNA
  Poniedziałek 16.00 - 18.00
  Wtorek      7.30-10.00 i16.00 - 18.00
  Środa -------------
  Czwartek 16.00 - 18.00
  Piątek 16.00 - 18.00

 PSYCHOLOG III piątek m-ca
godz. 17.00 - 18.00

 PRAWNIK II i IV wtorek m-ca
godz. 17.00 - 18.00

D.M.
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Duszpasterskie odwiedziny rodzin
C + M + B + 2020

Christus Mansionem Benedicat
(Chrystus Mieszkanie Błogosławi)

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

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

Spotkajmy się na wspólnej modlitwie!

Wzór

abyśmy byli autentyczni w tym, co ro-
bimy, aby słowo pisane w gazetce było
proste i zrozumiałe, wypływające z żywej
wiary. Aby poruszało serca i dusze czy-
telników/parafian. Aby przyczyniało się
do poprawy życia i umocnienia w wie-
rze.

21.11. – O godz. 18.00 została odpra-
wiona Msza św. w intencji ks. Dawida
obchodzącego swoje urodziny. Pani Ola
jak zawsze przygotowała laurkę z życze-
niami urodzinowymi od Parafian. Pamię-
tajmy o naszym Solenizancie w codzien-
nych modlitwach.

Również w tym dniu, po Mszy św. w
kaplicy Św. Józefa odbyło się krótkie spo-
tkanie Diakonii Liturgicznej z ks. Pro-
boszczem. Ks. Józef udzielił kilka wska-
zówek dla czytających.

22.11. – O godz. 18.45 odbyło się na-
bożeństwo do Św. Rity, podczas którego
została odmówiona litania do Św. Rity
oraz pobłogosławione róże. Ks. Pro-
boszcz podzielił się również świadec-
twem pewnej kobiety, która miesiąc
temu, podczas nabożeństwa prosiła o
łaskę uzdrowienia męża z alkoholizmu
przez wstawiennictwo Św. Rity. Mężczy-

zna poddał się leczeniu, i od tamtego dnia
nie spożywa alkoholu.

23.11. – O godz. 10.00 w salce nr 2 w
ramach „Bożych Warsztatów” dzieci
wraz z ks. Leszkiem odkrywały swoje
zdolności kulinarne.

24.11. – O godz. 12.30 została odpra-
wiona Msza św. w intencji rodzin zaan-
gażowanych w Duszpasterstwie Mał-
żeństw z okazji 10-lecia istnienia grupy.
Podczas Eucharystii zostały odnowione
przyrzeczenia małżeńskie dla wszystkich
obecnych małżonków. Po Mszy św.
Duszpasterstwo Małżeństw wraz z oso-
bami, które przyjęły zaproszenie święto-
wały przy kawie i słodkościach. W imie-
niu Duszpasterstwa Małżeństw dzięku-
jemy wszystkim obecnym na spotkaniu,
za przybycie i dzielenie z nami radości
bycia od 10 lat wspólnotą - jedną rodziną!

Również w tym dniu na Mszy św. o
godz. 12.30 nasz chór parafialny „Dei
Patris” obchodził swoje 28-lecie istnie-
nia. Po Eucharystii chórzyści zaprezen-
towali kilka pieśni. Życzymy, aby Boże
błogosławieństwo umacniało wszystkich
śpiewających w głoszeniu chwały Pana
poprzez upiększanie liturgii swoim śpie-
wem. Bożena S.
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Św. Rafał (Józef) Kalinowski
–  kapłan, inżynier, zesłaniec.

Urodził się w 1835 r. w Wilnie. Po stu-
diach w Akademii Inżynierii Wojskowej
w Petersburgu pracował najpierw na
uczelni, a następnie przy projektowaniu
i budowie linii kolejowej Kursk – Ode-
ssa – Kijów. Przed wybuchem Powsta-
nia Styczniowego w 1863 r. podał się do
dymisji i odszedł z wojska rosyjskiego.
W Petersburgu przeżywał duże rozterki
religijne i zaniechał korzystania z sakra-
mentów. Kryzys wiary trwał wiele lat.

Za udział w powstaniu styczniowym
został skazany na 10 lat katorgi. W Ir-
kucku, po przeszło dziesięcioletniej prze-
rwie przełamał wewnętrzne opory i przy-
stąpił wreszcie do sakramentu pokuty. Od
tej chwili uczestniczył codziennie we
Mszy świętej, często przystępował do
Komunii św., a spowiedź odbywał regu-
larnie, co tydzień. Na wygnaniu poświę-
cił się katechizacji dzieci i młodzieży.
Pomagał im w nauce, uczył języków ob-
cych, przygotowywał do I Komunii Św.

Po powrocie z zesłania (1874) sprawo-
wał opiekę nad młodym Augustem Czar-
toryskim i podróżował po Europie. W
1877 r. Józef Kalinowski rozpoczął kar-
melitański nowicjat w Grazu (Austria) i
przybrał imię Rafał (tzn. Bóg uzdrawia).
Po otrzymaniu święceń kapłańskich
osiadł w Czernej koło Krakowa.

Św. Rafał Kalinowski doprowadził do
odnowienia polskich karmelitów bosych.
Przyczynił się do założenia klasztorów
w Przemyślu, we Lwowie i w Wadowi-
cach. Zasłynął, jako „więzień konfesjo-
nału”, ponieważ ludzie przybywali do
niego z daleka, by się wyspowiadać. Ni-
kogo nie potępiał. Zawsze był skupiony,
zjednoczony z Bogiem. Był człowiekiem
modlitwy, posłuszny regułom zakonnym,
gotowym do wyrzeczeń, postów i umar-
twień.

Zmarł w opinii świętości w 1907 r. w
Wadowicach. Jego relikwie spoczywają
w kościele karmelitów w Czernej. Pod-
czas drugiej pielgrzymki do Polski w
roku 1983 papież św. Jan Paweł II zali-
czył go w poczet błogosławionych, a w
1991 w poczet świętych, ustanawiając
wspomnienie liturgiczne na dzień 20 li-
stopada. Św. Rafał Kalinowski jest pa-
tronem „sybiraków”, oficerów i żołnie-
rzy, orędownikiem w sprawach trudnych.

D.M.

Migawki z ¿ycia naszej parafii

16.11. Był to dzień 39-tej Pielgrzymki
Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną
Górę. Z naszej parafii udała się autokarem
do Częstochowy grupa 35 osób z błogo-
sławieństwem naszego opiekuna ks. Artu-
ra. W Kaplicy Cudownego Obrazu uczest-
niczyliśmy we mszy św. koncelebrowanej
pod przewodnictwem ks. abp Stanisława
Gądeckiego i kapelanów Klubu. Po mszy
św. wzięliśmy udział w wykładzie abp
Gądeckiego pt. „Troska o dobrze uformo-
wane sumienie”. Po krótkim odpoczynku
wzięliśmy udział w Drodze Krzyżowej w
Kaplicy Różańcowej oraz w uroczysto-
ściach złożenia kwiatów pod pomnikami
kardynała Stefana Wyszyńskiego i papie-
ża Jana Pawła II (tu odmówiliśmy Koron-
kę). Był czas na indywidualną modlitwę i
adorację przed Cudownym Obrazem, w
Bazylice oraz na wałach jasnogórskich.
Pełni wrażeń wróciliśmy wieczorem do
domu. Naszemu Przewodniczącemu Panu
Janowi Mikosowi dziękujemy za trud zor-
ganizowania pielgrzymki. AP

18.11. – O godz. 19.00 w sali Św. Jana
Pawła II odbyło się ostatnie spotkanie dla
uczestników kursu Alpha. Po obejrzeniu
krótkiego filmu nt. „ A co z Kościołem”
ks. Dawid przedstawił diakonie i grupy
działające przy naszej parafii, zachęca-

jąc jednocześnie do włączenia się we
wspólnoty. Na zakończenie spotkania
usłyszeliśmy wiele przepięknych świa-
dectw. Wielu z uczestników nie ukrywa-
ło wzruszenia rozstając się z poniedział-
kowymi spotkaniami. Był to bardzo
owocny czas dla wszystkich, zarówno
uczestników jak i prowadzących. Cieszy-
my się, że wiele z osób uczestniczących
w spotkaniach zadeklarowało przynależ-
ność do różnych grup i diakonii parafial-
nych.

19.11. – O godz. 18.45 rozpoczęła się
modlitwa uwielbienia. Temat modlitwy
„Wyjdź na fale”.  Ks. Dawid przygoto-
wał pod rozwagę fragment Ewangelii (Mt
14, 22-33). Jezus mówi do każdego z nas:
„Odwagi! Ja jestem, nie bój się!” Czy
wierzę zapewnieniu Jezusa, że On jest
zawsze przy mnie? Czy jestem w stanie
zaufać Mu i wyjść poza schematy swo-
jego życia, wbrew ludzkiej logice?

20.11. odbyło się comiesięczne spotka-
nie grupy KIK. Tematem spotkania były
„Schizmy w kościele katolickim – powo-
dy i skutki”. Ks. Artur przedstawił przy-
czyny i konsekwencje schizmy wschod-
niej z XI w. i schizmy zachodniej z XIV
- XV w. Druga schizma była dość skom-
plikowana, związana z panowaniem w
tym samym czasie papieży i antypapieży
oraz ich niewolą awiniońską. Skutki schi-
zmy wschodniej odczuwamy do dnia dzi-
siejszego. Natomiast schizma zachodnia
formalnie zakończyła się w 1414 r sobo-
rem w Konstancji, kiedy wybrano jako
papieża Marcina V. Spotkanie zakończo-
no dyskusją na w/w tematy. AP

20.11. – O godz. 18.45 odbyło się spo-
tkanie Diakonii Słowa. Wraz z ks. Pro-
boszczem ustalaliśmy tematy na najbliż-
szy kwartał. Cieszymy się bardzo, że do
grona osób redagujących gazetkę para-
fialną „Być Bliżej dołączyły nowe oso-
by: Agata i Justyna. Życzymy im, aby w
ich posłudze przez orędownictwo Św.
Pawła, naszego patrona, wypełniały się
słowa modlitwy: Św. Pawle prosimy cię

Godzina £aski dla œwiata
Wiele osób 8 grudnia modli się w „Go-

dzinie Łaski”, to jest od 12 do 13.
Modlitwy te mają swoje źródło w za-

twierdzonych przez Kościół, ale mało
znanych objawieniach (w 2000 roku
uznano kult Matki Bożej Róży Duchow-
nej w Montichiari we Włoszech).

Matka Boża, objawiając się pielęgniar-
ce Pierinie Gilli powiedziała między in-
nymi:

"Życzę sobie, aby każdego roku w dniu
8 grudnia w południe miała miejsce Go-
dzina Łaski dla całego świata. Dzięki
modlitwie w tej godzinie ześlę niezliczo-
ne łaski dla duszy i ciała.

Będą liczne nawrócenia. Pan, mój Bo-
ski Syn Jezus okaże wielkie miłosierdzie,
jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za
swych grzesznych braci.

Ci, którzy nie mogą przyjść do kościo-

ła, niech modlą się w domu.
Jest moim życzeniem, aby ta Godzina

Łaski była praktykowana na całym świe-
cie."

Jak godnie przeżyć Godzinę Łaski?
Najlepiej w kościele przed tabernaku-

lum od godziny 12 do 13 modlić się w
intencji zatwardziałych grzeszników, z
prośbą o nawrócenie i łaskę wiary. Pro-
sić o łaski dla siebie i tych, którzy ich
potrzebują, za swoich bliskich. Za kapła-
nów, a zwłaszcza za tych, którzy porzu-
cili Kościół, a nawet walczą z Kościo-
łem, bo to o nich szczególnie prosiła
Maryja w objawieniach. Agata
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