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Wiara dziś
Żyjemy w czasach, w których wyzna-

wanie wiary katolickiej staje się nie lada
wyzwaniem. I nie mam tu na myśli trudu
wypełniania praktyk religijnych, które
wielu wierzącym także sprawiają pro-
blem. Myślę o tym co powiedział Jezus:
„Będziecie w nienawiści
z powodu mojego imie-
nia”. Dziś świat wbija
nam do głowy, że wiara
jest sprawą prywatną,
którą nie należy się chwa-
lić, czytaj – należy się jej
wstydzić, bo jest skost-
niała, nie idzie z duchem
nowoczesności, ograni-
cza naszą wolność. A
wolność dzisiaj to życie
według hasła: „róbta co
chceta”. Wielu płynie z
tym prądem w kierunku
otchłani. Niestety są to
także ludzie podający się
za osoby wierzące. Wia-
ra nie przeszkadza im opowiadać się za
aborcją, akceptować wolne związki swo-
ich dzieci, pomagać im w „urządzaniu
się”, nie wspominając już o zajadaniu się
mięsem w piątek, notorycznym obmawia-
niu innych, czy poświęcaniu czasu nie-
dzielnego na remonty lub „niezbędne”
zakupy w galerii. Wiara dla wielu to od-
stanie w kościółku 45 minut w niedzielę
(jeśli notorycznie bywa dłużej – to zmia-
na kościółka), ubranie choinki pod ko-
niec listopada i pójście z koszyczkiem na
Wielkanoc. Bóg w tym wszystkim gdzieś

się ”ulotnił”. Takie pojmowanie wiary
jest dziś w wielu domach przekazywane
dzieciom. Chodzą na religię, bo trzeba
zaliczyć imprezę komunijną, a okazuje
się, że mając 7 lat wiele dzieci nie potra-
fi się przeżegnać, bo nikt się w domu nie
modli. Nie wiedzą jak zachować się w
kościele, bo nie mają dobrego przykła-

du. Rodzic nie widzi nic
zdrożnego w tym, że na
eucharystię przychodzi z
piętnastominutowym
spóźnieniem, w
spodniach rybaczkach i
klapkach japonkach. W
kościele można żuć
gumę, głośno rozmawiać
lub np. wybrać się z ma-
luchem na oglądanie
szopki w czasie podnie-
sienia. Osoby, które
zwracają na to uwagę są
uważane za „nawiedzone
mohery” i dlatego wielu
dziś wstydzi się swojej
wiary. Nie broni jej, gdy

jest wyszydzana w miejscu pracy, boi się
zostać wyśmianym lub zakrzyczanym
przez uważających się za wyzwolonych
od takiego jarzma. A oni krzyczą coraz
głośniej! “Zadaj sobie dziś pytanie: „Jaka
jest moja wiara?”. „Kim dla mnie jest Je-
zus?”, „Czy mam z Nim żywą relację,
jak z kimś kto jest w życiu dla mnie bar-
dzo ważny?. „Co zrobiłem ostatnio dla
Jezusa?”. “Jego obietnica jest wspaniała
- „Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie
zbawiony”. A.D.
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z tytułem wpłaty - „budowa cmentarza”
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40-877 Katowice, ul. Mieszka I 6, tel. (32) 254 74 00
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    (20 stycznia 2019)
  1.W dzisiejszą niedzielę (20.01) o godz. 16.00 serdecznie zapraszamy wszystkie

rodziny do salki nr 1 na wspólne gry planszowe.
  2.Prawnik dyżuruje we wtorek od godz. 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
  3.We wtorek (22.01) o godz. 18.45 odbędzie się spotkanie Parafialnej Rady

Ekonomicznej (PRE).
  4.W środę (23.01) odbędzie się spotkanie kolędowe KIK-u w salce nr  2, po wie-

czornej Mszy św.
  5.W czwartek (24.01) w sali JP2, o godz. 18.45 odbędzie się spotkanie Parafial-

nej Rady Duszpasterskiej (PRD).
  6.W piątek, o godz. 17.15 odprawimy nabożeństwo Via lucis, czyli Drogi Światła.

Na nabożeństwo prosimy przynieść świece z okapnikiem. Po nabożeństwie bę-
dzie można ucałować relikwie Krzyża św.

  7.Dorosłych zapraszamy do Sakramentu Pokuty i Pojednania codziennie pół
godziny przed Mszą św. (w czwartki i soboty zawsze od 17.00). kapłani nie będą
spowiadać po rozpoczęciu Mszy św. W razie konieczności ksiądz będzie do dys-
pozycji po Mszy św. Osoby słabo słyszące będą mogły skorzystać z zamykanego
konfesjonału, który znajduje się przy kaplicy Miłosierdzia Bożego. Chęć odby-
cia takiej spowiedzi prosimy zgłaszać kapłanowi, który spowiada obok. W kon-
fesjonale tym spowiadamy również na siedząco.

  8.Zachęcamy do czytania kolejnego numeru Gościa Niedzielnego oraz odwiedzania naszej
strony internetowej: www.parafiatd.archidiecezja.katowice.pl. Zapraszamy do czyta-
nia naszej gazetki parafialnej „Być bliżej”, którą redagują nasi parafianie.

  9.W tym tygodniu przeżywamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który
będzie trwał od 18 do 25 stycznia.

10.W przyszłą niedzielę (27.01) kolekta będzie przeznaczona na potrzeby Archidiecezji.
11. Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Szczególne po-

dziękowania dla Diakonii Porządkowej oraz wszystkich osób, które sprzątały ko-
ściół. W przyszłą sobotę o godz. 7.30 zapraszamy wszystkich chętnych do sprząta-
nia naszego kościoła. Bóg zapłać za wszystkie ofiary materialne i kopertowe
składane dzisiaj na prace remontowe - kolejny witraż i Drogę Krzyżową.

TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
W dniach 18–25 stycznia br. odbędzie się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
zatytułowany: „Dąż do sprawiedliwości”. Do parafii dostarczono już materiały
formacyjne. Zachęcamy do wykorzystania ich w czasie liturgii i spotkań forma-
cyjnych.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (21- 27 STYCZNIA 2019 )

PONIEDZIAŁEK (21.01.2019 r.) - Wspomnienie św. Agnieszki, dz. i męcz.

  7.00 1/za + Helenę Hajduk w 5 r śm. oraz + matkę Annę Mol i + brata Tadeusza
2/za ++ rodziców: Marię i Aleksandra oraz ++ rodzeństwo i kuzynów

  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + mamę Janinę Barczyk w kol. r śm., jej ++ rodziców i ++ z pokrewieństwa

2/za + Mariannę Nowak w kol. r. śm.,++ Helenę i Franciszka Nowaków, ++ Stanisła-
wa i Grzegorza Drabów, Jacka Łosika, ++ z rodzin: Nowaków i Więcławów

3/za + Adama Strączka w 6 r. śm. ++ dziadków, teściów i ++ z rodziny

WTOREK (22.01.2019 r.) - Dzień powszedni

 7.00 1/w intencji siostry Marianny oraz siostrzenicy Joanny o mocną  wiarę, dary
Ducha Św., zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej

2/za + szwagra Stanisława w 10 r. śm. + siostrę Władysławę, + brata Wacława
  7.30 - Różaniec
18.00 1/za ++ rodziców: Franciszka i Helenę Stasiak i ++ dziadków z obu stron

2/za + męża Janusza Hilbig o radość życia wiecznego (od żony i córki)
3/za + Genowefę Skomórską w 2 r. śm.

18.45 - Modlitwa uwielbienia

ŚRODA (23.01.2019 r.) - Dzień powszedni

 7.00 1/za + Ryszarda Śmieję (od bratanic: Katarzyny, Małgorzaty i Marzeny)
2/za + Stefana Pośpiecha (od koleżanek i kolegów z Wydziału Prewencji Ko-

mendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej)
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za + Weronikę Podhorską (od sąsiadów)

2/za + męża Michała Czyryca (od żony i synów z rodzinami)
3/za + ojca Feliksa z ok. ur., + matkę Elżbietę, + siostrę Marię oraz ++ krew-

nych i dusze w czyśćcu cierpiące

CZWARTEK (24.01.2019 r.) - Wspom. św. Franciszka Salezego, bpa i dK

  7.00 1/za + brata Władysława Bazana (od Stanisława z żoną i rodziną)
2/za + Ryszarda Śmieję (od brata Józefa)

  7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu    
18.00 1/za + męża Edwarda w 15 r. śm. oraz ++ rodziców i ++ z rodziny z obu stron,

o szczęście wieczne
2/za + Jana Olszówkę w 2 r. śm. ++ rodziców: Wiktorię i Jerzego

oraz ++ teściów: Gertrudę i Jana
3/w intencji Krystiana z okazji kol. r. ur. z podziękowaniem za dotychczaso-

we łaski, z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla solenizanta oraz całej rodziny

PIĄTEK (25.01.2018 r.) - ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA, APOSTOŁA

  7.00 1/za + męża Norberta Brodę, + matkę Agnieszkę Nowak, + ojca Franciszka
Flaczek i + Magdalenę Flegowską

2/za ++ Ryszarda, Annę, Józefa i Joannę Kubalańca
  7.30 - Różaniec  
17.15 - Nabożeństwo Drogi Światła
18.00 1/za + Lilianę Zielińską

2/za + Marię Zahaczewską i jej ++ rodziców
3/za + ojca Adama i ++ dziadków

SOBOTA (26.01.2019 r.) - Wspom. świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa

  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/w intencji ofiarodawców i budowniczych naszego kościoła oraz w int.

ks. Pawła Furczyka
2/z podzięk. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i Bożą opiekę dla syna Grzegorza

Szewczyka w 47 r. ur. oraz dla jego żony Lidii, córki Emilki i syna Wiktora
3/za + Weronikę Podhorską (od siostrzeńca Piotra z rodziną)

17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za + Zygmunta Patynę

2/za + mamę i żonę Władysławę Kapitańską w 3 r. śm.

NIEDZIELA (27.01.2019 r.) - III NIEDZIELA ZWYKŁA

  7.30 - do Opatrzności Bożej w intencji męża Antoniego z ok. 80 r. ur. z podzięko-
waniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie oraz błog.
Boże dla całej rodziny (Te Deum)

  9.30 - Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB Uzdr. Chorych w intencji
Marii z ok. 75 r. ur. z podziękowaniem za dotychczasowe łaski, z prośbą o
dalszą Bożą opiekę i zdrowie (Te Deum)

11.00 - do Opatrzności Bożej w intencji Krystyny w 86 r. ur. prosząc o zdrowie
i opiekę MB dla niej i całej rodziny (Te Deum)

12.30 - w intencji Elżbiety z ok. 77 r. ur., dziękując Bogu za dar życia oraz opiekę,
z prośbą o dary Ducha św. i Boże błog. dla całej rodziny (Te Deum)

17.00 - za ++ rodziców: Zofię i Eugeniusza, + siostrę Teresę, ++ teściów: Wandę
i Stanisława oraz + dawcę nerki dla męża.

20.00 - za Parafian

ARCHIDIECEZJALNA PIELGRZYMKA DO LOURDES
III Archidiecezjalna Pielgrzymka Osób Chorych, Niepełnosprawnych, ich Rodzin
i wszystkich chętnych diecezjan do Lourdes odbędzie się w dniach 5–13 maja br.
Przejazd nastąpi specjalnym pociągiem. W pielgrzymce będzie mogło uczestni-
czyć maksymalnie 350 osób. Będą im towarzyszyć lekarze, pielęgniarki, wolonta-
riusze i księża. Więcej szczegółów na stronie: http://www.pltravel.pl/pielgrzym-
ki-cat/art-lourdes-pielgrzymka,210. W pielgrzymce wezmą udział Ksiądz abp
Wiktor Skworc oraz bp Marek Szkudło.

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00
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BIERZMOWANIE
Sakramenty chrztu i bierzmowania

należą do grupy sakramentów inicjacji
chrześcijańskiej. Inicjacja to wprowadze-
nie w coś, zapoczątkowanie czegoś. Tak
jak sakrament chrztu początkuje w ogó-
le jakiekolwiek życie religijne, tak bierz-
mowanie jest sakramentem wyposażają-
cym człowieka w dary Ducha Św., po-
trzebne do wejścia na drogę dojrzałego
życia chrześcijańskiego. Właśnie, dlate-
go sakrament ten, udzielany przez bisku-
pa, przyjmowany bywał na zakończenie
szkoły podstawowej. Łaski tego sakra-
mentu są bardzo potrzebne do podjęcia
dojrzałej decyzji o swoim życiu zawodo-
wym oraz rozpoznaniu powołania do
konkretnego stanu swego życia. Tu
szczególne znaczenie ma też dojrzały
wybór partnera życia w sakramencie mał-
żeństwa. Dlatego właśnie Kościół wska-
zuje na znaczenie faktu przyjęcia bierz-
mowania przed ślubem. W 2000 roku po
raz ostatni przyjęły ten sakrament klasy
VIII. Teraz wiekiem bierzmowania sta-
nie się ostatnia klasa gimnazjalna.

Sakrament bierzmowania należy do sa-
kramentów zapomnianych, do którego
chrześcijanie przywiązują coraz mniej
wagi. Szukając powodów takiego stanu
rzeczy nie trudno oprzeć się wrażeniu,
że powodem jest brak tradycji „imprez”
z tej okazji oraz brak tradycjonalistycz-
nej podbudowy i oprawy folklorystycz-
nej. Ochrzcić dziecko trzeba, bo chrzci-
ny. Do pierwszej Komunii – koniecznie
– to przecież tradycja /no i impreza/. Ślub
w kościele – a jakże, bo wesele, piękne
stroje i zdjęcia /tylko czasem jakiś
śmieszny gostek tam przeszkadza/. Na
poparcie tej tezy można przytoczyć wie-
le przykładów specjalnego wyboru ko-
ściołów o pięknych wnętrzach, gdzie na
dodatek będą dywany, specjalne kwiaty
i Ave Maryja na skrzypcach /bądź inne
arie/. No i pozostał jeszcze pogrzeb, któ-

Katechumenat (11) ry wprawdzie nie jest sakramentem i
„główny zainteresowany” nie ma z tego
nic, ale co by ludzie powiedzieli, i oczy-
wiście jest stypa.

Przygotowujący do tego sakramentu
zwracają uwagę na dużą obojętność kan-
dydatów i rodziców. Czasem dochodzi
nawet do konfliktów na gruncie rzeko-
mych wygórowanych wymagań.

Tymczasem sakrament bierzmowania
leży u podstaw dojrzałego życia i to nie
tylko ściśle religijnego. Przy okazji przy-
gotowania do przyjęcia tego sakramentu
zwraca się uwagę na Księgę Dziejów
Apostolskich, gdzie można znaleźć opis
Zesłania Ducha Św., pierwsze bierzmo-
wania w pierwotnym Kościele i opisy
życia i działania pierwszych chrześcijan,
gdzie moc Ducha Św. ma swój bardzo
konkretny wymiar. Apostołowie po Ze-
słaniu Ducha Św. z ludzi tchórzliwych i
zastraszonych stali się odważnymi świad-
kami Chrystusa, gotowymi dla Niego
oddać życie. To Duch Św. jest natchnie-
niem modlitwy. To z Jego natchnienia
podejmuje się czyny miłości. To Jego
Moc uzdrawia. To On odgrywa zasad-
niczą rolę w życiu Kościoła. Nic też dziw-
nego, że kult Ducha Św., współcześnie
dość zaniedbany, jest podstawą różnych
charyzmatycznych ruchów odnowy w
Kościele. Szukając dojrzałego życia re-
ligijnego trzeba zwrócić się w stronę
Ducha. Tylko jednak raptem dwa dary
Ducha Św. ściśle odnoszą się do życia
religijnego. Przypomnijmy dary: mądro-
ści, rozumu, rady, męstwa, umiejętności,
pobożności i bojaźni Bożej. Dla człowie-
ka wiary nie ma podziału na życie co-
dzienne i religijne. Jest to jedno życie i
dlatego Pan Bóg wyposaża w dary po-
trzebne do realizacji siebie jako chrze-
ścijanina w konkretnym świecie. Przypa-
trzmy się wymienionym pierwszym pię-
ciu. Czy nie są nam potrzebne na co
dzień? Po co więc daleko szukać?

Najważniejszym momentem sakramen-
tu bierzmowania jest namaszczenie czo
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ła bierzmowanego olejem Krzyżma św.
i wypowiedzenie dialogowanej formuły
sakramentalnej. Ten zewnętrzny znak się-
ga starotestamentalnej tradycji namasz-
czania do pełnienia ważnej funkcji. Na-
maszczano na królów, proroków, wo-
dzów,... Przy tej okazji dobiera się też do-
datkowego świętego patrona jako szcze-
gólnego przewodnika na drodze dojrza-
łego życia. Jest też świadek, który już był
bierzmowany, jako starszy – już jakoś
doświadczony – brat wspomagający
wkraczanie na drogę dojrzałości.

Fakt bierzmowania odnotowywany jest
automatycznie w księdze chrztów w Pa-
rafii gdzie był chrzczony bierzmowaniec.
Nie wymaga się więc osobnych zaświad-
czeń o bierzmowaniu.

Uczestnictwo w uroczystości bierzmo-
wania /jak i każdej innej związanej z
przyjęciem sakramentów/ jest okazją do
odnowienia w sobie Łask związanych z
przyjęciem danego sakramentu przez nas
samych.

08.01. - O godz. 18.45 rozpoczęła się
modlitwa uwielbienia. Tematem modli-
twy była „Modlitwa doskonała”. Ks.
Dawid podkreślił, że nie ma modlitwy
doskonałej, bo każda nasza modlitwa jest
doskonała. Podczas trwania przed Naj-
świętszym Sakramentem rozważaliśmy
tekst papieża Klemensa XI.

09.01. - O godz.18.45 rozpoczęło się
nabożeństwo do Matki Bożej Uzdrowie-
nia Chorych. Podczas nabożeństwa roz-
ważona była konferencja nt. „Maryja ar-
cydziełem posłania Syna i Ducha Św.”.
Ks. Marek podkreślił, że najdoskonal-
szym przykładem otwartości na Ducha
Św. oraz na współpracę z łaską jest Ma-
ryja. To Ona jest również najdoskonalszą
orędowniczką w naszych sprawach. Na-
bożeństwo zakończyło się błogosławień-
stwem lourdzkim oraz apelem Maryjnym.

11.01. - O godz. 19.00 Duszpasterstwo
Małżeństw wraz z ks. Markiem spotkało
się przy żłóbku, by adorować Pana Jezu-
sa. Adoracja połączona była ze śpiewa-
niem kolęd.

Migawki z ¿ycia naszej parafii

Bożena S.

J.K

DUSZPASTERSTWO MISYJNE
Karnawałowy bal misyjny odbędzie
się w hotelu „Trojak” w sobotę 2 mar-
ca br. w Mysłowicach Koszt 250 zł od
pary. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na
adres: grzegorz.wita@archidiecezja-
katowicka.pl.
DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY
Już 1500 młodych naszej archidiece-
zji podjęło decyzję, aby Światowe Dni
Młodzieży z ojcem świętym Francisz-
kiem przeżyć w „Panamie na Śląsku".
Wydarzenie zaplanowano z 26/27
stycznia br. w Hali Widowiskowo-
Sportowej w Jastrzębiu Zdroju. W cza-
sie spotkania młodzież będzie uczest-
niczyła w Eucharystii, uwielbieniu i
koncertach zespołów: niemaGotu,
ON1, ks. Jakub Bartczak. Dołącz i Ty.
Szczegółowe informacje oraz możli-
wość zakupu biletów na stronie: http:/
/mlodzidlamlodych.pl/.
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