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Radość
z przeżywania
Mszy św.
Msza święta – czym dla

mnie jest? Od najmłod-
szych lat byłam prowa-
dzona przez rodziców na
mszę świętą, nie tylko w
niedzielę i święta. Kiedy
do końca nie rozumiałam
jeszcze co się na niej
dzieje, przyglądałam się,
przysłuchiwałam i szyb-
ko wiedziałam kiedy na-
leży przyklęknąć, usiąść,
wstać, co i kiedy odpo-
wiadać kapłanowi. Po-
dobało mi się, gdy organista ładnie śpie-
wał. Wiedziałam, że w tabernakulum jest
Jezus pod postacią chleba i należy się w
kościele zachowywać cicho, nie można
jeść, bawić się czy biegać. O tym wszyst-
kim mówili mi rodzice, dziadkowie, cio-
cie. Chodziłam do kościoła i nie nudzi-
łam się tam jako dziecko, bo dzięki do-
rosłym dowiadywałam się o Bogu coraz
więcej. Z wielkim przejęciem czytałam
w domu biblię dla dzieci z obrazkami i
odpowiadałam na zapisane  pytania od-
noszące się do przeczytanego tekstu.
Msza święta nabrała dla mnie istotniej-
szego znaczenia, gdy przystąpiłam do
pierwszej komunii św. Bardzo nie chcia-
łam, by po spowiedzi przydarzył mi się
jakiś grzech, bo chciałam móc przyjmo-
wać Jezusa pod postacią chleba na każ-

dej eucharystii. Mam wrażenie, że moja
wrażliwość dziecka, które przeżywało
bardzo, gdy zraniło swego Boga grze-
chem, była większa niż w wieku doro-

słym. Z biegiem lat nato-
miast pogłębiało się moje
zrozumienie sakramentu
eucharystii i jej znaczenia
dla mojego życia. Dostrze-
gam niepojętą miłość Boga
do mnie, który mimo moich
ciągłych upadków, każdego
dnia składa na ołtarzu,
przez ręce kapłana, ofiarę z
Siebie za moje życie i tym
samym przypomina mi, że
kocha mnie bezgranicznie,
bezwarunkowo i na za-
wsze! To przepełnia moje
serce wielką radością, to

daje sens mojemu życiu. Gdy jest mi cięż-
ko, idę ma mszę świętą. Już sama prze-
strzeń świątyni, cisza tam panująca, dzia-
ła na mnie kojąco (tu gorąca prośba i
przypomnienie – nie rozmawiajmy w
kościele ze sobą, nieraz nawet głośne
szepty nie pozwalają się skupić), a przy-
jęcie komunii, opowiedzenie Bogu o
swoim cierpieniu, polecenie mu siebie i
swoich intencji, uwielbienie Go i przyję-
cie na koniec błogosławieństwa powo-
duje, że mam siły zaczynać od nowa.
Wiele mszy świętych przeżywam jako
dziękczynienie za ogrom łask, których
doświadczam i życzę każdemu, aby spo-
tkanie z Bogiem, z Jego słowem i jedno-
czenie się z Nim w komunii świętej pod-
czas eucharystii, było dla niego źródłem
takiej, a może jeszcze większej radości!

A.D

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

Polscy œwiêci i b³ogos³awieni (11)

Bł. Maria Teresa Ledóchowska  –
Matka Czarnej Afryki.

Błogosławiona Maria Teresa siostra św.
Urszuli Ledóchowskiej pochodziła z bar-
dzo religijnej rodziny. Rodzice dali im
wspaniały przykład życia według zasad
wiary. Dzień mojej matki zaczynał się od
pójścia na Mszę św., ojciec zaś miał swój
klęcznik i codziennie widziałam go mo-
dlącego się, wspominała bł. Maria Tere-
sa. Była bardzo zdolna i wykształcona.

Od franciszkanek Misjonarek Maryi
dowiedziała się o wielkiej nędzy Afry-
kanów. Zaczęło się wtedy budzić jej po-
wołanie do pracy misyjnej. Maria Teresa
miała wtedy 25 lat i postanowiła służyć
nowemu celowi: uświadamianiu ludzi w
Europie o prawdziwej sytuacji Afrykań-
czyków, o tragicznej sytuacji niewolni-
ków i wskazywaniu sposobów ich uwal-
niania oraz o konieczności wspierania
misji afrykańskich.

Pisała książki o dramatach czarnych
niewolników, zaczęła redagować czaso-
pismo misyjne „Echo Afryki”. W różnych
krajach organizowała konferencje kon-
gresy i konferencje poświęcone walce z
niewolnictwem.  Założyła drukarnię mi-
syjną.

Problemy Afryki znała z tysięcy listów,
które otrzymywała od misjonarzy i na
które sama odpisywała. W ich imieniu
prosiła o ofiary na różnorodne potrzeby.
Pozyskiwała w ten sposób wielu dobro-

czyńców misji. Założyła Sodalicję św.
Piotra Klawera, która w krótkim czasie
została zatwierdzona przez papieża Le-
ona XIII (1894). Niosła ona pomoc mi-
sjonarzom na Czarnym Lądzie. Rocznie
wysyłano do Afryki kilkadziesiąt tysięcy
paczek.

Maria Teresa zmarła 6 lipca 1922 r. Do
chwały ołtarzy wyniósł ją Papież Paweł
VI w 1975 r. Ciało jej od roku 1934 znaj-
duje się w domu generalnym Sodalicji.
W nagrodę za bezgraniczne oddanie się
sprawom Afryki Maria Teresa zdobyła
zaszczytny przydomek Matki Afryki. Jest
patronką dzieł misyjnych w Polsce.

D.M.



OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (19 stycznia 2020)
  1.W środę  (22.01) o godz. 18.00 odprawimy Mszę św. w intencji czcicieli św. Rity, patron-

ki spraw beznadziejnych. Po Mszy św. Nabożeństwo połączone z obrzędem poświęce-
nia róż. Do skrzynki przy obrazie św. Rity można składać kartki z wypisanymi prośbami
i podziękowaniami, które będą odczytane w czasie nabożeństwa. Z radością informujemy,
że parafia otrzymała relikwie św. Rity z sanktuarium z Cassia we Włoszech.

  2.W środę (22.01) po wieczornej Mszy św. zapraszamy członków i sympatyków
na spotkanie kolędowe grupy KIK do salki nr 2.

  3.W czwartek (23.01) po wieczornej Eucharystii - Bractwo Adoracji zaprasza do
salki nr 1 na wspólne kolędowanie.

  4.Mężczyzn i młodzieńców zapraszamy na spotkanie Duszpasterstwa Mężczyzn Św.
Józefa - w czwartek (23.01) - w salce nr 2 - o godz. 18.45.

  5.W piątek, o godz. 17.30 odprawimy nabożeństwo Via lucis, czyli Drogi Światła.
Na nabożeństwo prosimy przynieść świece z okapnikiem. Po nabożeństwie moż-
na ucałować relikwie Krzyża św.

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

  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 dyspozycji po Mszy św.
Osoby słabo słyszące będą mogły skorzystać z zamykanego konfesjonału, który znajduje
się przy kaplicy św. Antoniego. Chęć odbycia takiej spowiedzi prosimy zgłaszać kapłano-
wi, który spowiada obok. W konfesjonale tym spowiadamy również na siedząco.

  8.Od 27 stycznia, aż do czerwca są jeszcze wolne pojedyncze intencje mszalne
o godz. 18.00 Intencje przyjmujemy w Kancelarii Parafialnej.

  9.Przypominamy o konieczności potwierdzenia zamówionej intencji najpóźniej na
trzy tygodnie przed terminem Mszy św. Brak takiego potwierdzenia jest równo-
znaczny z rezygnacją z intencji, a termin Mszy św. przekazywany jest innym zainte-
resowanym osobom. Intencje mszalne przyjmujemy indywidualnie w Kancelarii
Parafialnej a nie przez telefon.

10.W przyszłą niedzielę (26.01) kolekta na budowę cmentarza.
11.Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Szczególne podzięk.

dla Diakonii Porządkowej oraz wszystkich osób, które sprzątały kościół. W przyszłą so-
botę o godz.7.30 zapraszamy wszystkich chętnych do sprzątania naszego kościoła. Bóg
zapłać za wszystkie ofiary materialne składane dzisiaj na potrzeby archidiecezji.

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (20  - 26 STYCZEŃ 2020)
PONIEDZIAŁEK (20.01.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 - za + Helenę Hajduk w 6 r. śm., + matkę Annę Mol i + brata Tadeusza
  7.30 - Różaniec
18.00 1/za+ojca Feliksa,+matkę Elżbietę,+siostrę Marię,++ krewnych i dusze w czyść.cierp.

2/za + syna Mirosława Sokoła w 3 r. śm. oraz + męża Jana Sokoła

WTOREK (21.01.2020 r.) - Wspomnienie św. Agnieszki, dz. i męcz.
  7.00 - za+Norberta Brodę,++Agnieszkę Nowak,Franciszka Flaczka,Leokadię i Czesława

Sidłów,Helenę i Pawła Skrzypków,Marię i Bolesława Stenzlów,Danutę i Stanisława
Piotrowskich,++teściów: Stefanię i Ryszarda Szyszków,Marię i Czesława Kotułów,Ma-
riannę Wrzesińską,Magdalenę Flegowską,++dziadków:Józefa Śmigla i Piotra Brodę

  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + Mariannę Nowak w kol. r. śm. oraz ++ Helenę i Franciszka Nowaków, + Jacka

Łosika, ++ Grzegorza i Stanisława Drabów,++ z rodziny: Nowaków i Więcławów
2/za + Irenę Wójtowicz  z 4 Róży (od Żywego Różańca)

18.45 - Modlitwa Uwielbienia

ŚRODA (22.01.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 - za dusze w czyśćcu cierpiące (intencje ze skarbonki)
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/w intencji czcicieli Św. Rity

2/za ++ z rodzin: Kern, Murmyło, Poczkaj, z prośbą o łaskę wiecznego zbawienia
18.45 - Nabożeństwo do św. Rity

CZWARTEK (23.01.2020 r.) - Dzień powszedni 
  7.00 - w int.syna Dariusza z ok.ur.,z prośbą o zdrowie, łaskę nawrócenia, B. opiekę i błog.
  7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za + męża Michała (od żony i synów z rodzinami)

2/za + Jerzego Sonka (od kolegów: Marka Wójcika i Jacka Strączyńskiego)

PIĄTEK (24.01.2020 r.) - Wspomnienie św. Franciszka Salezego, bpa i dK
  7.00 - za + Jana Olszówkę w 3 r. śm., ++ rodziców, rodzeństwo z obu stron,

z prośbą o radość nieba
  7.30 - Różaniec   
17.30 - Nabożeństwo Drogi Światła
18.00 1/za + Marię Zahaczewską oraz jej ++ rodziców

2/za + Janinę Lechwar w 2 r. śm., oraz + Marię Gniecką w 1 r. śm.
SOBOTA (25.01.2020 r.) - ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA  APOSTOŁA  
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 - w intencji ofiarodawców i budowniczych naszego kościoła,w int. ks. P. Furczyka
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu    
18.00 1/za + męża Henryka Danisia w 5 r. śm., jego ++ rodziców: Irenę i Jana Dani-

siów oraz ++ rodziców: Helenę i Jana Suder i + brata Kazimierza Danisia
2/w intencji syna Kacpra z ok. 15-tych urodzin, z prośbą o Boże błog. i dary Ducha św.

NIEDZIELA (26.01.2020 r.) - III NIEDZIELA ZWYKŁA
  7.30 - intencja wolna
  9.30 - intencja wolna
11.00 - w intencji Marii z ok. 67 r. ur., z podziękowaniem za otrzymane łaski,

z prośbą o zdrowie i opiekę Opatrzności Bożej dla niej, dzieci i wnucząt
12.30 - w intencji małżonków: Pelagii i Reinholda w 60 r. śl., dziękując Panu Bogu i MB

Nieust.Pom. za obfitość otrzymanych łask podczas wspólnie przeżytych lat, z prośbą
o dalszą opiekę i Boże błog. dla jubilatów i dzieci z rodzinami (Te Deum)

17.00 - w intencji Krystiana z ok. kol. r. ur., dziękując Panu Bogu za przeżyte lata i otrzyma-
ne łaski, z prośbą o dalsze zdrowie, błog. Boże, opiekę MB dla niego i rodziny

20.00 - za ++ rodziców: Jadwigę i Franciszka Śmiałek z prośbą o zbawienie i ra-
dość życia wiecznego
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Ja niżej podpisany
O. Józef Sciberras

Postulator Generalny Świętego Zakonu Ojców Augustianów
Do wszystkich wierzących i każdego z osobna, kierując ten list dla potomnych,

aby uczynić Was także świadkami, oraz ze względu na większą chwałę Boga i
Jego świętych, przesyłam relikwie

Świętej Rity z Cassia,
którymi jest fragment Jej

ubrania, co zostało przeze mnie
potwierdzone, po wyjęciu ich z
niewielkiej trumny i umiesz-
czeniu w okrągłej, metalowej
custodii, dobrze zabezpieczo-
nej, zgodnie z wymogami kul-
tu stosownie zaopatrzonej wła-
ściwą pieczęcią koloru czerwo-
nego wykonaną z jedwabiu,
którą niniejszym przekazuję

dla kultu wiernych, mającą być przechowywaną ze czcią , zgodnie z przepisami
Prawa Kanonicznego. Na potwierdzenie wiarygodności tego certyfikatu i ogól-
nych wymogów, podpisuję się na pieczęci, wysyłając dla Was.

3

Migawki z ¿ycia naszej parafii

01.01. – Podczas Mszy św. o godz.
12.30 ks. biskup Grzegorz Olszowski po-
informował wiernych, że z dniem 01.01.
2020 r. ks. proboszcz Józef Włosek zo-
stał mianowany Dziekanem Dekanatu
Katowice – Załęże. Gratulujemy i życzy-
my, by Pan Bóg prowadził, umacniał i
błogosławił w nowej posłudze dla Ko-
ścioła.

06.01. – Po Mszy św. o godz. 9.30 od-
było się spotkanie opłatkowe dla wszyst-
kich członków diakonii i grup parafial-
nych z Kapłanami naszej parafii.

Również w tym dniu o godz. 17.00 zo-
stała odprawiona Msza św. z okazji jubi-
leuszu 45-lecia Zespołu Pieśni i Tańca
„Tysiąclatki”.

Po Eucharystii rozpoczęło się wspólne
kolędowanie z zespołem.

08.01. –  Na Mszy św. o godz. 18.00
ks. Leszek w kazaniu poruszył temat:
„Najświętsza Maryja Panna, Matka
Pana”. Ks. Leszek podkreślił, że Mary-
ja, jako Matka Jezusa nieustanie towa-
rzyszyła w Jego życiu, i w swej pokorze
zawsze wskazywała na swojego Syna.
Dlatego też będąc pokorną Służebnicą
Pańską jest naszą Orędowniczką i Po-
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średniczką w zanoszeniu naszych próśb
do Jezusa.

O godz. 18.45 rozpoczęło się nabożeń-
stwo do Matki Bożej Uzdrowienia Cho-
rych z błogosławieństwem lourdzkim.
Podczas nabożeństwa ks. Leszek w
szczególny sposób modlił się o pokój na
świecie oraz o deszcz dla Australii.

10.01. – O godz. 19.00 przy dźwiękach
pianina, klarnetu, gitary, dzwonków oraz
innych instrumentów muzycznych rozpo-
częło się kolędowanie przy żłóbku pro-
wadzone przez Duszpasterstwo Mał-
żeństw oraz młodzież Oazową.

Kolędy przeplatane były przygotowany-
mi przez ks. Marka rozważaniami.

 Bożena S.



Dzieñ Dziadka w Naszej Parafii

22 stycznia obchodzimy wyjątkowe
święto – Dzień Dziadka. Jest to rodzin-
ne, świeckie święto, które zaczęto obcho-
dzić w latach osiemdziesiątych XX wie-
ku. Stopniowo stało się coraz bardziej
popularne, a obecnie w tym dniu wnuki
składają swoim dziadkom życzenia, a w
przedszkolach i na świetlicach organizo-
wane są spotkania i występy artystycz-
ne, w celu uhonorowania dziadków.

Niestety nie każdy z nas miał tyle szczę-
ścia w życiu, żeby zdążyć poznać i za-
przyjaźnić się ze swoimi dziadkami.
Również część dziadziusiów nie ma moż-
liwości widywać swoich wnuków czę-
ściej niż tylko z okazji świąt Bożego
Narodzenia lub Wielkanocy. Wnukowie,
pochłonięci pędzącym życiem, często
zapominają o swoich dziadkach, którzy
niejednokrotnie pomagali przy ich wy-
chowaniu i wpajali im podstawowe za-
sady życia. Młode małżeństwa z dzieć-
mi, podążając za pracą, zmieniają swoje
miejsce zamieszkania i ich wizyty nie są
tak częste jak mogliby tego pragnąć.
Nawet jeśli po całym dniu studiów lub
pracy jesteśmy wyczerpani, warto zna-
leźć chwilę czasu i poświęcić go na cho-
ciażby telefoniczna pytanie o ich zdro-
wie i samopoczucie. Nic nas to nie kosz-
tuje, a często nasi najbliżsi spędzają cały
dzień w domu, nie mając obok nikogo z

kim mogliby zamienić parę słów. Warto
również rozejrzeć się dookoła. W naszej
parafii nie brakuje samotnych osób w
podeszłym wieku, z którym nie jesteśmy
spokrewnieni, ale to przecież nasi bliź-
ni. Często potrzebują wsparcia – porady
w dzisiejszym świecie nowości i techno-
logii, pomocy przy zejściu ze schodów
lub znalezienia jakiegoś produktu w osie-
dlowym markecie. Zdaję sobie sprawę z
tego, że ten artykuł przeczytają głownie
dziadziusiowie, a niekoniecznie wnuki.

Dlatego mam prośbę do Was Seniorzy
– podczas odwiedzin przeczytajcie go
swoim wnukom, tak, żeby mogli doce-
nić jakie mają szczęście w życiu posia-
dając przy sobie takiego dziadka! Aby
zawsze o tym pamiętali i nie czuli się zbyt
zmęczeni na zatelefonowanie do Was. Po
radosnym świętowaniu warto wybrać się
na nabożeństwo do Św. Rity – patronki
spraw trudnych i beznadziejnych, pomo-
dlić się w intencji zdrowia i błogosła-
wieństwa dla naszych dziadków.

Drodzy Dziadkowie!
Z okazji Waszego święta

życzymy Wam wielu łask Bożych.
Jak najwięcej wytrwałości

w wierze
i pogody ducha czerpanej
z miłości do naszego Pana,

a także zdrowia
i światła tak jasnego,

aby żadna siła nie przyćmiła
jego blasku.

Niech Pan Bóg umacnia Was
w drodze do świętości
i nieustannie wspiera,

a Matka Boża ma w Swojej opiece.
Wszystkiego co najlepsze!

J.Z.
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Dzieñ Babci.....

W Polsce Dzień Babci obchodzimy 21
stycznia, a Dzień Dziadka i 22 stycznia.
W te święta wnuki mają okazję podzię-
kować swoim dziadkom za trud włożo-
ny w wychowanie, za czas im poświęco-
ny, za troskę, opiekę, zabawę i przeka-
zaną wiedzę. Przedszkolaki i młodzi
uczniowie przygotowują w szkołach
przedstawienia dedykowane dziadkom,
wykonują laurki, rysunki i inne prezen-
ty. Starsi wnukowie składają dziadkom
wizyty, wręczając upominki, wspomina-
jąc dawne lata, oglądając zdjęcia i spę-
dzając razem czas.

Pomysł utworzenia święta w Polsce
pojawił się w tygodniku „Kobieta i
Życie” w 1964 roku, a jego datę zawdzię-
czamy Mieczysławie Ćwiklińskie - zna-
nej sławie kina i teatru. Tego właśnie dnia
w 1965 roku kobieta miała wystąpić w
Poznaniu. Pani Ćwiklińska była już ko-
bietą w sędziwym wieku, bo miała aż 85
lat. Redakcja "Expressu Poznańskiego"
wręczyła jej tort oraz kwiaty, ustanawia-
jąc tym samym ten dzień - Dniem Babci,
którego głównym pomysłodawcą był
Kazimierz Flieger. Istnieje też przekona-
nie, że święto dziadków zostało przenie-
sione do Polski prawdopodobnie z Ame-
ryki w latach osiemdziesiątych XX wie-
ku.

We Francji jest to święto ruchome ob-
chodzone w pierwszą niedzielę marca.
Powstało jako rozwinięcie pomysłu na
popularną Kawę Babci czyli Café
Grand'Mere. Była to w północnej Fran-
cji lat 50. XX w. bardzo popularny napój
stworzony i sprzedawany przez małżeń-
stwo Monnier z Roubaix, właścicieli de-
likatesów. Święto jest okazją do wielu
konkursów na najpiękniejsze laurki dla
babć, najładniejsze życzenia, wspomnie-
nia o babciach, oraz spotkania z nimi przy
ciastku i – oczywiście - kawie. Działa
także stowarzyszenie "Fete des grand-
meres" które m.in. organizuje pochody

ku czci babć, zwane "Mamif'estation".
Narodowy Dzień Dziadków
Amerykańskim (w USA i Kanadzie)

odpowiednikiem dni dziadka i babci jest
Narodowy Dzień Dziadków -  ang. Na-
tional Grandparents Day. W USA jest to
święto oficjalnie zatwierdzone przez
Kongres i prezydenta, ustanowione w
1978 roku przez Jimmy’ego Cartera na
pierwszą niedzielę po Święcie Pracy La-
bour Day, które obchodzone jest w pierw-
szy poniedziałek września zarówno w
USA, jak i Kanadzie. Dzień ten ma swój
oficjalny hymn ,,A Song for Grandma and
Grandpa" („Piosenka dla Babci i Dziad-
ka”), a symbolem tego święta jest nieza-
pominajka. W Wielkiej Brytanii Natio-
nal Grandparents Day obchodzony jest
w pierwszą niedzielę października.

W dniu Waszego święta,
Ukochane Babcie,

Życzymy z całego serca zdrowia,
szczęścia i pomyślności.

Niech los, co ma najlepszego,
ściele Wam się pod nogi

I niech Was otacza radość,
a omija smutek.

A Boże Błogosławieństwo niech
umocni Waszą wiarę.


