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Trzecia Niedziela Adwentu
– Niedziela Radości
Nazwa to pochodzi od słów mszalnej

antyfony na wejście: „Gaudete in Domi-
no”, czyli „Radujcie się w Panu”. Na
wieńcu Adwentowym, który jest symbo-
lem wspólnoty i nadziei zapalamy trze-
cią świecę: „Świecę Gaudete”. Niektó-
rzy nazywają ją „Świecą Miłości”. Świe-
ca ta symbolizuje radość króla Dawida
świętującego przymierze z Bogiem.

Teksty liturgii tej niedzieli przepełnio-
ne są radością z zapowiadanego przyj-
ścia Chrystusa i z odkupienia, jakie przy-
nosi.

Dla podkreślenia radosnego charakte-
ru oczekiwania na Chrystusa, w liturgii
używa się koloru różowego. Cieszymy
się również ze zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia.

Adwent jest oczekiwaniem pracowitym
i radosnym. Wiemy, że Zbawiciel nadej-
dzie i cały czas przygotowujemy się do
tego spotkania. Mamy nadzieję, że zo-

staniemy zaproszeni do domu Ojca. A aby
tam wejść, potrzebujemy odświętnej sza-
ty, którą zdobywamy przez modlitwę, po-
kutę i miłość do Boga i bliźniego.

Papież Franciszek w czasie modlitwy
Anioł Pański 16 grudnia ub. roku powie-
dział: „Świadomość, że w trudnościach
zawsze możemy zwrócić się do Pana i
że On nigdy nie odrzuca naszych mo-
dlitw, jest wielkim powodem do rado-
ści. Żadna troska, żaden lęk nigdy nie
będzie w stanie odebrać nam pogody
ducha wypływającej nie z ludzkich po-
cieszeń, lecz z Boga, ze świadomości,
że Bóg zawsze z miłością kieruje na-
szym życiem. Także pośród problemów
i cierpień ta pewność umacnia naszą
nadzieję i męstwo”.

Sokół Jan, B.Chrobrego 13
Andrzejczuk Ludomira, Tysiąclecia 47
Pucko Franciszek, Z.Czarnego 10
Zackiewicz Janina, Piastów 3
Pierchała Antoni, B.Chrobrego 26
Sowa Paweł, B.Chrobrego 32
Okoński Jerzy, B.Chrobrego 26
Garstka Władysława, Piastów 3
Dziedzic Ginter, Piastów 5
Spałek Joanna, Piastów 5
Radomska Celestyna, Piastów 9

W listopadzie odeszli do Pana:

Wieczny odpoczynek racz
im daæ Panie. A œwiat³oœæ
wiekuista niechaj im œwieci..
Niech odpoczywaj¹ w poko-

Kamiński Michał, Tysiąclecia 22
Smyczek Urszula, Tysiąclecia 11
Wilk Henryk, Z.Czarnego 10
Brysz Jadwiga, B.Chrobrego 13
Grabowska Alina, Tysiąclecia 11
Nogaj Teresa, Tysiąclecia 78

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

15/12/2019 r godz. 14.30 /niedziela/ Z.Czarnego 10 B.Chrobrego 26 m. 112 - 57
17/12/2019 r godz. 16.00 /wtorek/ B.Chrobrego 2 oraz B. Chrobrego 4

B.Chrobrego 26 m. 174 - 113
18/12/2019 r godz. 16.00 /środa/ Tysiąclecia 29 i Tysiąclecia 7 m. 36 - 1
27/12/2019 r godz. 16.00 /piątek/ Mieszka I 15 i Tysiąclecia 33 m. 36 - 1
28/12/2019 r godz. 14.30 /sobota/ B.Chrobrego 9 i Tysiąclecia 47 m. 56 - 1

Tysiąclecia 47 m. 112 - 57
29/12/2019 r godz. 14.30 /niedziela/ B.Chrobrego 38 i Tysiąclecia 47 m.168-113

Tysiąclecia 47 m. 224 - 169
  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.W styczniu 2020 roku są wolne intencje mszalne o godz. 7.00 i 18.00. Inten-
cje przyjmujemy w Kancelarii Parafialnej.

11. Koncert rodzinny „Betlejem w Spodku” odbędzie się 28 grudnia 2019 r.
o godz. 18.00. Bilety w cenie: 50 zł wraz z płytą ostatnich kolęd „w Spodku” do
nabycia w zakrystii.

12.W czasie Adwentu, w kościele są przygotowane kosze, do których można skła-
dać żywność o dłuższym terminie ważności np. cukier, mąka, konserwy itp.
Żywność przekażemy biednym.

13.W przyszłą niedzielę (22.12) kolekta będzie przeznaczona na ogrzewanie
naszego kościoła.

14.Zapraszamy do sakramentu pokuty i pojednania przed świętami Bożego Narodzenia:
w czwartek (19.12) i w piątek (20.12) 17.00-19.00
w sobotę (21.12) 6.30-12.00 oraz  17.00-20.00
w niedzielę (22.12) przed każdą Mszą św.
w poniedziałek (23.12) 6.30-9.00 oraz  17.00-20.00
we wtorek (24.12) 7.30-12.00  Wigilia

15.W niedzielę (22.12) zapraszamy na nabożeństwo do św. Rity, patronki spraw bezna-
dziejnych. Nabożeństwo połączone z obrzędem poświęcenia róż odprawimy po Mszy
św. popołudniowej ok. godz. 18.00.  Do skrzynki przy obrazie św. Rity można składać
kartki z prośbami i podziękowaniami, które będą odczytane w czasie nabożeństwa.

16.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 paczki świąteczne dla biednych.



OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE   (15 grudnia 2019)
  1.Zapraszamy dzisiaj o godz. 16.30 na Nabożeństwo Adwentowe.
  2.W czasie Adwentu zapraszamy wszystkie dzieci na Msze św. roratnie, odprawia-

ne w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 18.00 (prosimy o zabranie lampio-
nów). Dorosłych i młodzież zapraszamy na roraty w adwentowe soboty o godz.
7.00 (prosimy o zabranie świec).

  3.Niepubliczne Przedszkole EPIONKOWO zaprasza na Jasełka w dniu 17.12.2019r.,
wtorek godz. 13.30  w naszym kościele.

  4.W czwartek (19.12), 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.W piątek (III piątek miesiąca) zapraszamy na Mszę św. w intencji czcicieli Miłosierdzia
Bożego, którą odprawimy o godz. 18.00. Podczas Eucharystii rozważymy konferencję nt.
Budowanie królestwa sprawiedliwości, pokoju i radości w Duchu św. O godz. 17.30
w czasie nabożeństwa odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji dusz czyść-
cowych. Wypominki za zmarłych przynosimy do zakrystii 20 minut przed nabożeństwem.
Na zakończenie będzie można ucałować relikwie św. Faustyny.

  6.Psycholog dyżuruje w piątek od 17.00 do 18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
  7.W każdą niedzielę, po Mszy św., w salce nr 1  można nabyć opłatki, lampiony,

świece wigilijne „Caritas” - dzieło pomocy biednym dzieciom, kartki świąteczne
oraz Kalendarze na rok 2020.

  8.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:

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (16 - 22 GRUDZIEŃ 2019)
PONIEDZIAŁEK (16.12.2019 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + Bronisława Trzop w 1 r. śm. (od siostry Józefy z rodziną)

2/za + Adelę Pławecką w 6 r. śm.
3/za + Jadwigę Krzywoń, jej + męża Ryszarda oraz + ks. Marka Krzywonia

  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + Irenę Kulejewską w 6 r. śm. oraz ++ z rodziny: Paryszów i Kulejewskich

2/za ++ rodziców: Stefanię i Mariana Rożków i + siostrę Krystynę Chrostowską
WTOREK (17.12.2019 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/w intencji Doroty Miler w kol. r. ur. z podziękowaniem za otrzymane łaski,

z prośbą o dalszą Bożą opiekę, błog. i zdrowie na dalsze lata
2/za + męża Konrada i ++ rodziców z obu stron
3/za + Henryka Jagusza (od Edyty i Krzysztofa Bielas z rodziną)
4/w intencji córki Eweliny z prośbą o Bożą opiekę, błog. i dary Ducha św.

  7.30 - Różaniec
13.30 - Jasełka  (przygotowane przez przedszkolaków z „Epionkowa”)
18.00 - za + Jana Bogusz z prośbą o życie wieczne (od żony i syna)
18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŚRODA (18.12.2019 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + męża i ojca Wacława Sławińskiego, ++ rodziców z obu stron, + brata

Norberta, z prośbą o życie wieczne
2/za + męża Henryka, jego ++ rodziców: Jana i Katarzynę, + siostrę Lucynę i

+ córkę Magdalenę
3/za + męża i ojca Teodora Misiaka, ++ rodziców i teściów
4/intencja wolna

  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 - za + męża Kazimierza, ++ rodziców: Zofię i Stanisława oraz + brata Zbigniewa
CZWARTEK (19.12.2019 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + Grażynę Gillner (od Tomasza i Justyny Zabrzańskich)

2/intencja wolna
3/intencja wolna

  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 (20.12.2019 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za ++ rodziców: Edytę i Huberta Wójcików

2/za + Teresę Wrótniak w 6 m-cy po śm., z prośbą o życie wieczne
3/za ++ rodziców: Paulinę i Edmunda oraz ++ z rodziny

  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
18.00 1/w intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego

2/za + Zbigniewa Kurka (od współpracowników)
Homilia: Budowanie królestwa sprawiedliwości, pokoju i radości w Duchu św.

SOBOTA (21.12.2019 r.) - Dzień powszedni 
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/za + żonę Marię, ++ rodziców z obu stron i + szwagra Tadeusza

2/za++rodz: Zofię i Józefa Wilków,+męża Józefa Dudę,++ dziad: Wilków i Froniów
3/za + matkę i żonę Urszulę Maroń, ++ krewnych: Antoninę Morawiec oraz

Marię i Nikodema Bednarek, z prośbą o łaskę wiecznego zbawienia
4/za + Stefanię Soćko (od sąsiadów z ul. Tysiąclecia 35)

17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu    
18.00 - za + męża Zygmunta Syrnickiego w 8 r. śm., oraz ++ rodziców z obu stron,

z prośbą o zbawienie i radość życia wiecznego
NIEDZIELA (22.12.2019 r.) - IV NIEDZIELA ADWENTU - GAUDETE
  7.30 - za ++ Aleksandrę i Rafała Cokot
  9.30 - w intencji Moniki, Mariusza i Krzysztofa w kolejne rocznice urodzin,

z podziękowaniem za dotychczasowe łaski, z prośbą o opiekę Maryi, błog.
Boże i dary Ducha św. dla nich oraz ich rodzin

11.00 - za + Barbarę Czuczeło z prośbą o radość życia wiecznego (od syna Dariusza z rodz)
12.30 - w intencji Aleksandry w 85 r. ur., dziękując Bogu i Matce Najśw. za otrzymane łaski,

z prośbą o zdrowie i dalszą Bożą opiekę dla solenizantki i całej rodziny (Te Deum)
16.30 - Nabożeństwo adwentowe
17.00 - za + syna i wnuka Adriana Pytkiewicza w 1 r. śm.
18.00 - Nabożeństwo do św. Rity
20.00 - za + matkę Joannę Baranowską

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00
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Je¿eli Twoje ¿ycie nie jest us³ane ró¿ami
to najwy¿szy czas to zmieniæ!
Ostatnio aura za oknem przypominam

nam, że życie potrafi być szare i mono-
tonne. Już od samego rana, zamiast pięk-
nego słońca, wita nas ciemność, a po
południu szarość zaczyna wchodzić do
naszych mieszkań. Wtedy najłatwiej zna-
leźć nam wymówkę dla naszego zmęcze-
nia i zniechęcenia. Tylko czy poddawa-
nie się tej atmosferze sprawi, że nasze
życie będzie bardziej radosne? Nie każ-
dy dzień jest pochmurny, ale
czasem trzeba sporo wytrwa-
łości, żeby wypatrzeć pro-
mień słońca w ciągu dnia i
jeszcze więcej cierpliwości,
żeby doczekać się wiosny.
Takiej wytrwałości i cierpli-
wości uczy nas Święta Rita –
Patronka spraw trudnych i
beznadziejnych. Urodziła się
około 1380 r. w Roccapore-
nie, w prowincji Cascia we
Włoszech. Była jedynym
dzieckiem rodziców, którzy pomimo po-
deszłego wieku, doczekali się córki. Św.
Rita pragnęła poświęcić się Bogu i wieść
życie zakonne, ale wtedy musiałaby opu-
ścić swoich rodziców. Pozostawienie ich
bez opieki, w czasach kiedy nie było
emerytur, sprawiło, że postanowiła po-
ślubić Paolo Mancini. Wokół ich związ-
ku powstał mit o pokornej i maltretowa-
nej żonie oraz gwałtownym i brutalnym
mężu – więcej na temat mitu i rodziny
Św. Rity będzie można przeczytać w ko-
lejnym wydaniu gazetki. Poprzez swoją
cierpliwość i łagodność odmieniła cha-
rakter męża. Po jego tragicznej śmierci
wybaczyła zabójcom – jego przeciwni-
kom politycznym. Dzięki swojej niesły-
chanej wytrwałości doprowadziła do po-
godzenia dwóch zwaśnionych rodów, co
wcześniej było zadaniem niewykonal-
nym. Tym samym spełniła warunek przy-
jęcia do Klasztoru Sióstr Augustianek,

podstawiony przed Nią przez przełożoną.
Przez kolejne 40 lat służyła Bogu i lu-
dziom, prowadząc życie pełne uczynków
miłosierdzia, pracy i modlitwy. Ostatnie
15 lat nosiła na czole stygmat korony cier-
niowej, jako znak szczególnego zjedno-
czenia z cierpiącym Chrystusem. Jak gło-
si jedna z historii, zimą w ostatnim roku
swojego życia, poprosiła o przyniesienie
róży z ogrodu rodziców. Patrząc na leżą-

cy wszędzie śnieg wydawa-
ło się po ludzku niemożliwe,
aby róża mogła zakwitnąć.
Wielkie było zdziwienie kie-
dy okazało się, że piękny
kwiat czekał w ogrodzie i
zakwitł dla Św. Rity. Kwit-
nąca róża jest symbolem na-
dziei na przezwyciężenie
trudności, natomiast kolec
z korony cierniowej symbo-
lizuje ludzkie życie pełne
cierpienia i bólu. Św. Rita

zmarła 22 maja 1457 r. w Cascii, gdzie
nadal można zobaczyć Jej nienaruszone
ciało, pomimo upływu setek lat. W 1625
r. została ogłoszona błogosławioną,
a w 1900 r. papież Leon XIII zaliczył Ją
w poczet świętych. Święta Rita jest bli-
żej niż myślimy. W naszej Parafii 22 dnia
każdego miesiąca organizowane są na-
bożeństwa z obrzędem poświęcenia róż,
podczas których odczytywane są inten-
cje polecane wstawiennictwu Św. Rity.
Na naszym parafialnym cmentarzu pod
Krzyżem znajduje się Jej obraz oraz ob-
raz Św. Judy Tadeusza. Wystarczy tylko
wstać z kanapy, porzucić szare myśli i
skorzystać z możliwości, by nasze życie
zostało usłane różami, dzięki modlitwie
za wstawiennictwem Św. Rity. Ona, wiel-
biąc Boga, wstawi się za nami, przedsta-
wiając nasze sprawy trudne i tylko po
ludzku beznadziejne.

J.Z.

3

Duszpasterskie odwiedziny rodzin
C + M + B + 2020

Christus Mansionem Benedicat
(Chrystus Mieszkanie Błogosławi)

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

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

Spotkajmy się na wspólnej modlitwie!

Wzór
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Prze¿yæ „Godzinê ³aski”

8 grudnia w uroczystość Niepokalane-
go Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
o godz.12.00, w „Godzinie łaski”, w na-
szym kościele wiele osób zgromadziło
się, aby rozważyć Tajemnice Chwalebne
Różańca św. Często słyszy się ogromną
zachętę, by w tym dniu, od godz.12.00 –
13.00 trwać na modlitwie, bowiem w tej
godzinie spłynie na nas, na naszych bli-
skich i cały Kościół najwięcej łask. Za-
chęta podyktowana jest prośbą Maryi,
przekazaną w swoich objawieniach. Wie-
lu katolików niejednokrotnie czeka z naj-
trudniejszymi problemami, troskami i
kłopotami właśnie na „Godzinę łaski”,
aby mieć większą pewność, że Bóg wy-
słucha ich modlitw zanoszonych w tym
dniu i w tej godzinie. Czyżby to było tak,
że tylko 60 minut zarezerwowanych jest
dla Pana Boga, który właśnie wtedy jest
na wyciągnięcie ręki? Tylko jedna godzi-
na w roku? A co z resztą godzin, dni, mie-
sięcy, lat?

Jan Paweł II przypomniał, że Bóg dzia-
ła w czasie: „W czasie zostaje stworzo-

ny świat, w czasie dokonuje się historia
zbawienia, która osiąga swój szczyt w
pełni czasu Wcielenia i swój kres w
chwalebnym powrocie Syna Bożego na
końcu czasów. Czas staje się w Jezusie
Chrystusie, Słowie Wcielonym wymia-
rem Boga, który jest wieczny sam w so-
bie. Z przyjściem Chrystusa rozpoczynają
się ostateczne dni, ostatnia godzina, za-
czyna się czas Kościoła, który trwać bę-
dzie do Paruzji. Bóg działa w czasie”.

 Zatem starajmy się spoglądać na „Go-
dzinę łaski” w kontekście w/w słów i nie
czekajmy do przyszłego roku na 8 grud-
nia, ale otwierajmy się na łaski Boże w
każdej chwili naszego życia. Bóg jest
hojnym Dawcą nieustannie, a ja - jakim
jestem biorcą? Bożena S.



Każdy z nas dorasta w jakimś krajobrazie i kształtuje go swoisty pejzaż..

Od września w naszej parafii pracu-
je ks. Artur. Z pozoru cichy, spokojny,
obserwujący … “Gdy jednak zdarzy
się okazja do rozmowy, okazuje się, że
nasz „nowy” duszpasterz ma wiele
pasji, zainteresowań i pomysłów na
duszpasterstwo w naszej wspólnocie.
Jego staż kapłański jest długi i obfitu-
je w wiele interesujących historii.

Ksiądz Artur, został poproszony
przez naszą redakcję, aby sam mógł
przedstawić się na łamach naszej ga-
zetki. Zamiast tradycyjnego wywiadu,
sam ksiądz Artur prezentuje kilka słów
na swój temat.

Każdy z nas dorasta w jakimś krajobra-
zie i kształtuje go swoisty pejzaż, wła-
ściwy każdemu z nas. Dlatego wielu
może zadawać sobie pytanie: co ukształ-
towało księdza Artura i skąd do nas przy-
chodzi. Jestem synem tej ziemi - Śląskiej
Ziemi. Urodziłem się w Wodzisławiu Ślą-
skim, ale moje dzieciństwo i młodość
były podzielone pomiędzy ziemię wodzi-
sławską i jastrzębską. Przede wszystkim
ze względu na zamieszkanie. Kiedy ro-
dzice ukończyli dom, przeprowadziliśmy
się do Jastrzębia Zdroju - Moszczenicy.
Serce jednak biło bardziej dla ziemi wo-
dzisławskiej, bo tam rozwijałem od naj-
młodszych lat swoje pasje sportowe w
klubie piłkarskim.

Przyszła jednak decyzja wyboru dalszej
drogi życiowej. Po zdaniu matury w 1989
roku marzyłem o karierze trenerskiej, ale
wewnętrznie czułem, że Pan Bóg upo-
mina się o mnie. Dlatego po zdaniu eg-
zaminów sprawnościowych w Akademii
Wychowania Fizycznego w Katowicach,
postanowiłem "spróbować" przygody “z
Panem Bogiem i tak już zostało. Zdałem
egzamin wstępny do Wyższego Śląskie-
go Seminarium Duchownego “i w 1996
roku przyjąłem święcenia kapłańskie z
rąk arcybiskupa Damiana Zimonia.

Pierwszą placówką duszpasterską była

Parafia św. Stanisława, biskupa i męczen-
nika w Bytomiu. Już tam zrodziła się
myśl i pragnienie zdobycia doświadcze-
nia duszpasterskiego poza diecezją i poza
Polską. Nie ukrywam, że bardzo chcia-
łem pracować na ziemi włoskiej, ale nie
było to wcale łatwe do osiągnięcia. Mu-
siałem trochę poczekać na zgodę bisku-
pa, dlatego przed wyjazdem do Italii pra-
cowałem jeszcze w Bojszowach “i Ja-
strzębiu Zdroju - Parafia NMP Matki
Kościoła. Bojszowy i Jastrzębie to cu-
downe lata mojego kapłaństwa, co nie
znaczy że inne były gorsze. Wtedy jed-
nak najbardziej spełniałem się duszpa-
stersko, nie tylko na terenie diecezji. W
Jastrzębiu zrodziła się też fantastyczna
przyjaźń z Biskupem Markiem, który na
tamte czasy pełnił urząd proboszcza i cie-
szę się, że trwa aż do dnia dzisiejszego.

W roku 2005, krótko po śmierci nasze-
go kochanego Papieża, św. Jana Pawła
II wyjechałem do pracy na ziemi wło-
skiej. Pierwszą placówką była parafia
katedralna w Asyżu pw. św. Rufina.
Współpracowałem tutaj z Don Cesare
Provenzi, pełniąc dodatkowo urząd ad-
ministratora parafialnego w niedużej
miejscowości pod Asyżem - Viole di As-
sisi.  W tym czasie na emeryturę prze-
szedł Biskup Sergio Goretti, który za-
mieszkał blisko naszego probostwa, w
domu kanoników. Dla mnie był to czas
ogromnego wyzwania, bo Ksiądz Biskup
Goretti poprosił żebym pomagał mu w
Jego obowiązkach. Było tego dużo, ale
bardzo cenię sobie te przyjaźnie, znajo-
mości “i doświadczenie, które zdobyłem.
Po kilku latach postanowiłem jednak
wrócić do Polski.

Placówką, którą otrzymałem po powro-
cie była sąsiadująca z nami Parafia św.
Jana i Pawła w Dębie. Byłem tu tylko 2
lata i wracałem na ziemię włoską, czu-
jąc, że część mnie już tam została. Po
powrocie do Włoch pracowałem krótko

w konkatedrze Santa Maria Assunta w
Nocera Umbra, a potem zostałem mia-
nowany proboszczem w Parafii Santa
Maria Maddalena w Tuoro sul Trasime-
no.  Czułem się w tej parafii bardzo do-
brze, spełniając na wielu płaszczyznach.
Niestety śmierć mojego taty zmusiła mnie
do powrotu po raz kolejny na ziemię oj-
czystą.

Pracowałem po powrocie w Rydułto-
wach, ale kiedy mój kolega pracujący we
Francji zaproponował mi możliwość kon-
traktu w diecezji Frejus - Toulon zdecy-
dowałem o kolejnym wyjeździe. Francja
okazała się dla mnie wielką pomyłką, bo
nie potrafiłem odnaleźć się w ich stylu
duszpasterstwa. Nie chcąc się męczyć w
rzeczywistości, której w ogóle nie czu-
łem, wróciłem do diecezji i tym sposo-
bem jestem u Was.

Pewnie wielu interesuje co zajmuje czas
wolny księdza Artura. Kocham sport.
Szczególnie piłkę nożną, narciarstwo al-
pejskie i wspinaczkę wysokogórską. Bar-
dzo interesuję się historią i historią sztu-
ki, głównie XV/XVI - wieczna szkoła
malarska mistrza Perugino. Lubię goto-
wać i nie ukrywam, że jestem ogromnym
smakoszem kuchni włoskiej. Ostatnio
pochłania mnie bardzo psychologia i na-
uka kolejnych języków. Kocham ogrody,
lubię je projektować ale i dbać o nie,
przycinać, czy zmieniać kompozycje w
nasadzeniach. Podobnie jest u mnie z
projektowaniem wnętrz, któremu też w
wolnych chwilach poświęcam trochę cza-
su. Spektrum jest dość szerokie, ale na
tyle wystarczy. Poznamy się bez wątpie-
nia o wiele lepiej wspólnie współpracu-
jąc.

Życzę sobie i Drogim Parafianom jak
najbardziej, trwałej i owocnej współpra-
cy. Ks. Artur Grabiec

Dziękujemy i życzymy wiele radości
z posługi duszpasterskiej

w naszej parafii.

Kurs Alpha,
czyli to dzia³a… !

Poniżej zamieszczamy dla Państwa
wywiad przeprowadzony z jedną z
uczestniczek Kursu Alpha w naszej
parafii – Martyną:

Redakcja: Co skłoniło Panią, by sko-
rzystać z zaproszenia na kurs:

Martyna: Szczerze mówiąc, przyszłam z
ciekawości. Bardzo zachęcił mnie plakat.

R: Co szczególnie Pani wspomina?
M: Najważniejszym momentem był dla

mnie wyjazdowy weekend. Doświadczy-
łam tam realnej obecności żywego Jezusa.

R: Dostrzega Pani już jakieś konkretne
owoce „Alphy”?

M: Tak. Przede wszystkim czuję, że
pogłębiła się moja więź z Bogiem Ojcem.
Poznałam też wspaniałych ludzi, którzy
tak jak ja szukają sensu i odnajdują go w
Kościele jako we wspólnocie.

R: Co powiedziałaby Pani czytelnikom
naszej gazetki, by zachęcić ich do uczest-
nictwa w kolejnym kursie Alpha?

M: Powiedziałabym, że nie trzeba się
stresować formą spotkań w małych gru-
pach, ponieważ czułam dużą  wolność,
jeśli chodzi o wypowiedź, mówienie o
własnych doświadczeniach. Kiedy nie
miałam ochoty wyrażać swojego zdania,
mogłam po prostu słuchać. Dla mnie
mocną stroną Kursu Alpha były też krót-
kie materiały filmowe. Ciekawy przekaz
i świadectwa innych szczególnie zachę-
ciły mnie do podejmowania refleksji nad
sobą oraz znaczenia wiary w moim życiu.

R: Bardzo dziękuję za rozmowę.
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Św. Urszula (Julia) Ledóchowska -po-
godna urszulanka – niosąca Bożą radość.

Była Polką, urodziła się w Austrii w
głęboko wierzącej wielodzietnej rodzinie
hrabiowskiej.  Spośród jej rodzeństwa
życie konsekrowane wybrali: siostra
Maria Teresa – późniejsza błogosławio-
na Maria Ledóchowska, siostra Ernesty-
na – zakonnica i brat Włodzimierz Le-
dóchowski – przyszły przełożony Gene-
ralny Towarzystwa Jezusowego.

Gdy Julia miała 18 lat, cała jej rodzina
przeniosła się do Lipnicy Dolnej koło
Tarnowa. Jako 21-letnia dziewczyna
wstąpiła do klasztoru urszulanek w Kra-
kowie i przyjęła zakonne imię Maria Ur-
szula.

Wyróżniała się gorliwością w modlitwie
i umartwieniach. Odkryła swoje powo-
łanie do wychowania młodzieży i opieki
nad nią. Założyła pierwszy na ziemiach
polskich internat dla studentek szkół
wyższych. W 1907 r., za zgodą papieża,
wyjechała w świeckim stroju do pracy w
Petersburgu, gdzie zajęła się naprawą
zaniedbanego polskiego internatu i li-
ceum św. Katarzyny oraz utworzyła pla-
cówkę zakonu urszulanek. Następnie w
Finlandii otworzyła gimnazjum dla
dziewcząt.

Podczas I wojny światowej apostołowa-
ła w krajach skandynawskich i organi-
zowała pomoc dla osieroconych polskich
dzieci. Pod koniec wojny przeniosła się
do Danii, gdzie założyła szkołę i dom
opieki dla dzieci polskich.

W roku 1920 św. Urszula wróciła do
Polski. Osiedliła się w Pniewach koło Po-
znania, gdzie - z myślą o pracy apostol-
skiej w nowych warunkach - założyła
zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca
Jezusa Konającego, zwane urszulanka-
mi szarymi.

Św. Urszula wiele podróżowała, wizy-
towała poszczególne domy, kształtowa-

ła w siostrach ducha ewangelicznej ra-
dosnej służby. Całe jej życie było ofiarną
służbą Bogu, ludziom, Kościołowi i Oj-
czyźnie. Często powtarzała: „Naszą po-
lityką jest miłość. I dla tej polityki jeste-
śmy gotowe poświęcić nasze siły, nasz
czas i nasze życie”.“Gdy w 1939 r. zmar-
ła, powszechnie mówiono, że zmarła
święta. Została pochowana w domu ge-
neralnym w Rzymie.

W 1989 r. jej zachowane od zniszcze-
nia ciało zostało przewiezione do kapli-
cy domu macierzystego w Pniewach
(woj. wielkopolskie).

Beatyfikowana została w 1983 r., a ka-
nonizowana w 2003 r. przez św. Jana
Pawła II.

„Maryjo, uproś mi stały dobry hu-
mor, to szczęście wewnętrzne, które
daje Bóg”. (św. U. Ledóchowska).

D.M.
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Migawki z ¿ycia naszej parafii

02.12. – O godz. 18.00 rozpoczęła się
pierwsza Msza św. roratnia dla dzieci. Te-
matem tegorocznych Rorat jest: „Eucha-
rystia moje doświadczenie Jezusa”. Po-
móżmy naszym dzieciom w dobrym prze-
życiu czasu oczekiwania oraz przygoto-
wania się na przyjście Pana Jezusa. Po-
móżmy im również zrozumieć sens Ad-
wentu, a to można uczynić najlepiej przez
uczestnictwo w Eucharystii, poznaniu i
zakosztowaniu przygody z Panem Bo-
giem.

03.12. – O godz. 19.45 rozpoczęła się
modlitwa uwielbienia zatytułowana:
„Istota grzechu”. Ks. Dawid przygotował
pod rozwagę fragment z Pisma Św. (Rdz
3, 1-7). Czym dla mnie jest grzech? Ja-
kie uczucia są we mnie gdy zgrzeszę?
Czy przypadkiem nie jest tak, że bardziej
wdaję się w dialog ze złem niż z Panem
Bogiem? Czy rozpatruję swój grzech w
świetle Bożej miłości, czy idę dalej dro-
ga grzechu dzieląc się nim z innym? Czy
potrafię po popełnieniu grzechu pobiec
do Ojca i prosić o miłosierdzie, czy opa-
nowuje mnie lęk i tkwię w grzechu zata-
piając się w coraz większe mroki zła?
Bóg pragnie dla nas życia nie śmierci,
dlatego wykorzystajmy dobrze czas Ad-
wentu.

04.12. – O godz. 9.00 została odprawio-
na Msza św. w intencji górników i ich
rodzin. Po Eucharystii górnicy wraz z ks.
Proboszczem spotkali się w Sali Św. Jana
Pawła II na wspólnym świętowaniu Dnia
Górnika.

 Również w tym dniu o godz. 18.45 roz-
poczęło się nabożeństwo do Matki Bo-
żej Uzdrowienia Chorych z błogosła-
wieństwem lourdzkim.

05.12. – O godz. 18.45 odbyło się spo-
tkanie Bractwa Adoracji Najświętszego
Sakramentu. Podczas spotkania ks. Ar-
tur podzielił się swoim świadectwem nt.
odprawiania i przeżywania Mszy św.

Następnie podjęto rozmowę nt. Eucha-
rystii. Spotkanie zakończyło się krótki-
mi informacjami dotyczącymi spotkania
kolędowego oraz błogosławieństwem
udzielonym przez ks. Artura. Już dziś
zapraszamy wszystkich chętnych i zain-
teresowanych działalnością grupy Brac-
twa Adoracji Najświętszego Sakramen-
tu na nasze spotkanie, które odbędzie się
23.01.2020 r. po Mszy św. wieczornej.

06.12. – Po Mszy św. o godz. 16.30
dzieci odwiedził Święty Mikołaj, by ob-
darować wszystkich słodkościami. Pa-
miętajmy, że każdy z nas może być jak
Święty Mikołaj – dzieląc się miłością.

 Również w tym dniu podczas Mszy św.
o godz. 18.00 została wygłoszona homi-
lia, w której ks. Dawid poruszył temat:
„Eucharystia to ofiara składana Bogu z
samego siebie”. Ks. Dawid podkreślił, że
wszystkie sprawy, z którymi przychodzi-
my na Eucharystię, to właśnie ofiara z
samego siebie. Niech każdy z nas wzbu-
dza w sobie przed Mszą św. pytanie: „Co
ja pragnę oddać Jezusowi? Z czym do
Niego przychodzę?

 07.12. – O godz. 7.00 rozpoczęła się
pierwsza Msza św. roratnia dla dorosłych.
Tematyką tegorocznych rorat jest: „Wia-
ra, nadzieja, miłość”. Podczas homilii ks.
Marek poruszył temat wiary i życia nią.
Jaka jest moja wiara? Czy ja naprawdę
żyję wiarą? Czy dzielę się nią z drugim
człowiekiem? Po zakończeniu Euchary-
stii rozlosowano cenne nagrody.

 Również w tym dniu o godz. 10.00
odbyły się Warsztaty Boże. Spotkanie
rozpoczęło się modlitwą do Ducha Świę-
tego, a następnie w radosnej atmosferze
pod okiem ks. Leszka dzieci przystąpiły
do wykonywania kalendarzy noworocz-
nych oraz stajenek. Nie zabrakło również
słodkości, które pozostawił dla dzieci Św.
Mikołaj Niestety to już ostatnie spotka-
nie w tym roku. Kolejne odbędzie się w
styczniu, na które już dziś serdecznie za-
praszamy.

 Bożena S.
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