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Gazetka Rzymskokatolickiej Parafii Podwy¿szenia Krzy¿a Œw.
i Matki Bo¿ej Uzdrowienia Chorych w Katowicach

9 luty 2020

Œwiêta Rita
w Naszej Parafii!
22 stycznia mieliśmy w naszej Parafii

wspaniały powód do świętowania – uro-
czyście wprowadziliśmy do naszego ko-
ścioła relikwie Św. Rity, które otrzyma-
liśmy z Sanktuarium w Cascii, dzięki sta-
raniom naszego Księdza Proboszcza oraz
Księdza Artura. Postać Św. Rity jest dla
nas wspaniałym wzorem cierpliwości i
wytrwałości, których tak często nam
obecnie brakuje. Udało się spełnić wa-
runek przeoryszy i dokonać pojednania
zwaśnionych od dawna rodów, dzięki
czemu została przyjęta do zakonu augu-
stianek. Zaczęła nowe życie, w którym
musiała dostosować się do reguł panują-
cych w zgromadzeniu. Jej wolość i nie-
zależność zostały mocno ograniczone,
ponieważ oczekiwano od Niej, że będzie
wypełniała polecenia innych osób. Prze-
orysza na różne sposoby starała się ćwi-
czyć Jej pokorę i posłuszeństwo. Wyda-
wała polecenia, których sensu trudno
było się doszukać. Rita miała podlewać
martwy pień nieurodzajnej winorośli.
Choć zadanie wydawało się absurdalne,
Rita wykonywała je codziennie z odda-
niem, pragnąc upodobnić się do Jezusa,
który aż do śmierci pozostał posłuszny.
Ku zdumieniu wszystkich suchy patyk
nagle ożył, a winorośl zakwitła i wydała
owoce. Podobnie wyglądało życie Rity.
Umarły Jej marzenia o spokojnym życiu
pod jednym dachem z mężem i dziećmi.
Ona jednak nieustannie czerpała ze źró-
dła pocieszenia i to, co pozornie martwe,
również w jej życiu rozkwitło i wydało

owoce. Życiu Rity towarzyszyły liczne
cuda, a Jej świętość wynika z codziennej
egzystencji, jaką prowadziła. Zrealizowa-
ła wszystkie powołania, które stoją przed
kobietą. Była córką, żoną, matką, wdową,
siostrą zakonną i w każdej z tych ról
wykazała się siłą, odwagą oraz posłu-
szeństwem, bo tylko będąc pokornymi
jesteśmy zdolni do budowania wielkich
rzeczy.

Świadectwo Anny:
„Ostatnio nie czułam się najlepiej, mę-

czyłam się przy chodzeniu, byłam ciągle
słaba. Lekarz zlecił mi zrobienie badań
– wyszły bardzo źle: silna anemia, chora
tarczyca, guzy na piersiach i mięśniaki.
Zaczęłam się leczyć u kilku lekarzy spe-
cjalistów, a finalnie skierowano mnie na
operację. Byłam załamana i wtedy odwie-
dziła mnie mama. Przywiozła mi płatki
róż od Świętej Rity. Powiedziała, abym
położyła je na chorych miejscach, a Św.
Rita mi pomoże. Opowiedziała mi o Jej
cudach i życiu, które poświęciła, aby
pomagać innym. Dotykałam płatków i
modliłam się o wstawiennictwo Św. Rity
do Boga o uzdrowienie. W szpitalu przed
operacją zostałam poddana kolejnym
badaniom. Po nich lekarz zapytał mnie o
choroby, z którymi przychodzę, bo ostat-
nie badania nic nie wykazały! Wszystko
było w porządku i okazało się, że jestem
zdrowa! Zwołano konsylium, ale lekarze
nie potrafili wyjaśnić tego przypadku
chorobowego. Zostałam wypisana do
domu po krótkim pobycie w szpitalu.
Sama nie mogłam dać wiary w to co się
stało, ale wiem, że stał się cud za sprawą
Św. Rity.” J.Z.

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

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (9 luty 2020)
  1.W poniedziałek (10.02) o godz. 18.00 zapraszamy na Eucharystię wszystkich człon-

ków diakonii i grup parafialnych. Mszę św. odprawimy za nich, prosząc o błogosła-
wieństwo Boże w ich służbie dla naszej wspólnoty. Komunię św. będziemy rozdzielać
pod dwiema postaciami: Ciała i Krwi Pańskiej. Podczas Eucharystii Homilia nt. Słowo
Boże czytane w Kościele prowadzi do Eucharystii jako właściwego celu. Po Mszy św
będzie można poznać grupy i diakonie działające w naszej parafii. Poznamy grupy: Dusz-
pasterstwo Małżeństw, Diakonia Liturgicznai Odnowa w Duchu św.

  2.We wtorek (11.02) obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Zapraszamy
wszystkich chorych na Mszę św. o godz. 9.00 z udzielaniem Sakramentu Na-
maszczenia Chorych.

  3.Prawnik dyżuruje we wtorek od godz. 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
  4.W środę (12.02) o godz. 18.45 odbędzie się spotkanie Zelatorów z Żywego Różańca.
  5.Zapraszamy wszystkich mężczyzn, którzy pragną pomóc przy kolektowaniu w cza-

sie Mszy św  na spotkanie w czwartek (13.02) po Mszy św. wieczornej do zakrystii.
  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 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.Do czerwca są jeszcze wolne pojedyncze intencje mszalne o godz. 7.00 i 18.00.
Intencje przyjmujemy w Kancelarii Parafialnej.

  9.W przyszłą niedzielę (16.02) kolekta przeznaczona na potrzeby archidiecezji.
10. Już dzisiaj zapraszamy na Rekolekcje Parafialne (Odnowienie Misji), które

będziemy przeżywać w dniach 22 - 26 lutego br. Plan rekolekcji znajduje się
w gazetce parafialnej i na stronach internetowych naszej parafii.

11. 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 prace remontowe - kolejne
stacje Drogi Krzyżowej w kościele górnym i remont schodów wyjściowych.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (10 - 16 LUTY 2020

PONIEDZIAŁEK (10.02.2020 r.) - Wspomnienie św. Scholastyki, dz.

  7.00 1/za + Jana Bogusza (od rodziny Turbańskich)
2/intencja wolna

  7.30 - Różaniec
18.00 1/w intencji wszystkich członków diakonii i grup parafialnych oraz ich rodzin

2/za ++ rodz.: Zofię i Józefa Wilków, + męża Józefa Dudę i ++ dziadków: Froń i Wilk
3/za ++ rodziców: Mariannę i Konrada Bijak, ++ z pokrewieństwa z obu stron,

+ brata Mariana i + córkę Magdalenę prosząc o radość życia wiecznego
Homilia:Sł.Boże czytane w Kościele prowadzi do Eucharystii jako właściwego celu.

WTOREK (11.02.2020 r.) - Dzień powszedni

  7.00 - w intencji córki Katarzyny i jej rodziny z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błog. i dary Ducha św. dla całej rodziny

  9.00 - w intencji chorych z okazji Światowego Dnia Chorych z udzielaniem
Sakramentu Namaszczenia Chorych

  7.30 - Różaniec
18.00 1/za wstawiennictwem MB, z prośbą o uzdrowienie serc, dusz, umysłów, ciał

i relacji u Jadwigi, Teresy oraz Zofii z rodzinami
2/z podziękowaniem za otrzymane łaski, za dar miłości i rodzicielstwa, z prośbą

o zdrowie, dalszą opiekę Matki Najśw. i światło Ducha św. we wszystkich
poczynaniach dla: Agaty, Oskara, Alicji i Mateusza

3/za + Aleksandra Filipka (od rodziny Kabata)
18.45 - Modlitwa Uwielbienia

ŚRODA (12.02.2020 r.) - Dzień powszedni 

  7.00 1/za + Alinę Rzeżucha w 1 r. śm.,
2/za ++ rodz.: Helenę i Józefa, + męża Zygmunta, z prośbą o radość życia wiecznego

7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za ++ rodziców: Emilię i Wilhelma

2/za + męża Józefa Piec oraz ++ rodziców z obu stron, ++ z rodziny Pieców,
+ Leopolda Klisia oraz + Jerzego Śliwińskiego (od żony i syna z rodziną)

3/za + męża Ryszarda Grzegorczyka

CZWARTEK (13.02.2020 r.) - Dzień powszedni  

  7.00 1/intencja wolna
2/intencja wolna

  7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za + mamę Jadwigę i + ojca Antoniego oraz ++ z pokrewieństwa

2/za + Wojciecha Organiściaka i jego + ojca Ferdynanda
3/za + Marka Michałka w 3 r. śm., z prośbą o radość wieczną

PIĄTEK (14.02.2020 r.) -ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH CYRYLA, MNICHA I ME-
TODEGO, BISKUPA, patronów Europy 

  7.00 1/za + Jasia Sablika we wspomnienie urodzin, z prośbą o łaskę życia wiecznego
2/intencja wolna

  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo Drogi Światła         
18.00 1/za + męża Henryka z ok. ur., ++ rodziców: Herminę i Franciszka

oraz ++ Tadeusza i Jerzego
2/za + Henryka i ++ z rodziny
3/za + Karola Langer (od rodziny Serafinów)

SOBOTA (15.02.2020 r.) - Dzień powszedni  

  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/za + Małgorzatę Milejską w kol. r.śm. i ++ z rodziny: Raszków i Milejskich

2/za + żonę Zofię Czenczek z prośbą o radość życia wiecznego
3/intencja wolna

17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu    
18.00 1/za + męża Stanisława, + mamę Reginę w 17 r. śm., + ojca Mieczysława, ++ teściów

i dziadków z obu stron oraz ++ ciocie i wujków: Sowińskich i Pachołków i + bratan-
ka Andrzeja, z prośbą o zbawienie i radość życia wiecznego

2/za ++ rodziców: Mieczysława i Zofię Nowaków w kol. r. śm. + brata Józefa
oraz + siostrę Marię Zjawioną, prosząc o radość życia wiecznego

NIEDZIELA (16.02.2020 r.) - VI NIEDZIELA ZWYKŁA

  7.30 - dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki Najśw.,
światło Ducha dla Danuty z ok. ur.

  9.30 - w intencji Eulalii Kasperskiej z ok. 90 r. ur., z podziękowaniem za dotych-
czasowe łaski, z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie dla solanizantki
i rodziny oraz za + męża Zygmunta i ++ z rodziny

11.00 - w intencji Marii i Tadeusza Głowackich z ok. 55 r. śl., z podziękowaniem za dotych-
czasowe łaski, z prośbą o Bożą opiekę i zdrowie dla całej rodziny (Te Deum)

12.30 - w intencji Ireny Pruchnik z ok. 90 r. ur., z podziękowaniem za otrzymane łaski
z prośbą o dalszą Bożą opiekę, błog. i zdrowie na dalsze lata życia (Te Deum)

17.00 - w intencji Karoliny Urban z ok. 22 r. ur., w podziękowaniu za dar życia,
z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę MB

20.00 - intencja wolna
Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

Biblia zatem, będąc Pismem Świętym, mówi o Chrystusie i ogłasza Go jako
tego, który musi przejść przez cierpienie, aby wejść do chwały (por. w. 26). Nie
jakaś pojedyncza część Biblii, ale wszystkie jej Księgi mówią o Nim. Bez nich
Jego śmierć i zmartwychwstanie są nie do odczytania. Więź między Pismem Świę-
tym a wiarą ludzi jest głęboka. Ponieważ wiara rodzi się ze słuchania, a słuchanie
jest skoncentrowane na słowie Chrystusa (por. Rz 10, 17). Wierzący muszą prze-
znaczyć czas na słuchanie słowa Pana zarówno w działaniu liturgicznym, jak i
modlitwie oraz refleksji osobistej. (Pap. Franciszek)
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P r o t o k ó ³    nr  1/2020
ze spotkania Parafialnej Rady Ekonomicznej

W spotkaniu Parafialnej Rady Ekono-
micznej, które odbyło się 28 stycznia
2019 r. wzięli udział następujący człon-
kowie Rady: Bogusław Bernad, Zdzisław
Czenczek, Piotr Stasiak, Adam Jurczyk,
Janusz Królik

Ksiądz Proboszcz powitał zebranych i
zaproponował następujący porządek ze-
brania:

I. Omówienie aktualnie prowadzonych
prac i zamierzeń na bieżący rok,

II. Omówienie spraw bieżących związa-
nych z funkcjonowaniem parafii.

I. Omówienie aktualnie prowadzo-
nych i planowanych prac.

 A. Kościół.
1. Wykonywane są kolejne stacje Dro-

gi Krzyżowej – wykonano już 7 stacji,
planuje się wykonać wszystkie do wrze-
śnia br.

2. W kościele dolnym  wyremontowa-
no ławki i zastąpiono nowymi ławkami
pierwszą część krzeseł

3. Prowadzone są prace związane z re-
montem schodów głównych i posadzki
przed wejściem do kościoła górnego.

4. Na wiosnę planowane jest zwołanie
Komisji sztuki sakralnej w związku z
utworzeniem w kościele górnym kaplicy
Zmartwychwstania.

5. Prowadzona jest inwentaryzacja
obiektu kościelnego w celu opracowania
książki obiektu sakralnego, wymaganej
przepisami.

B. Cmentarz.
1. Tynki akrylowe w Kolumbarium oraz

mała architektura są w trakcie realizacji,
2. Przygotowywane są kolejne sektory

do pochówku,
3. Planowana jest wymiana oznakowa-

nia sektorów na cmentarzu na bardziej
czytelne.

4. Na cmentarzu umieszono toaletę
TOI-TOI.

II.Omówienie spraw bieżących zwią-
zanych z funkcjonowaniem parafii.

Ks. Proboszcz poinformował członków
Rady, że parafia nie jest zadłużona.

W drugiej części spotkania dyskutowa-
no na tematy związane z funkcjonowa-
niem parafii – podnoszono temat braku
chętnych panów do kolektowania na
mszach niedzielnych, rozważano potrze-
bę stworzenia możliwości zakupu świec,
zniczy i kwiatów  przy cmentarzu –
zwłaszcza w okresie Wszystkich Świę-
tych i pozostałych świąt.

Protokół sporządził:
Bogusław Bernad

Protokó³ z dnia 31 stycznia 2020r.
ze spotkania Parafialnej Rady

Duszpasterskiej.
Zebranie prowadził ksiądz Proboszcz

Józef Włosek. W zebraniu uczestniczyli
wikarzy: ks. Marek Wachowiak, ks. Le-
szek Flis, ks. Artur Grabiec.

1. Ks. Proboszcz powitał członków PRD.
2. Przedstawienie przez ks. Proboszcza

spraw duszpasterskich w zakresie:
- Apelu do członków Diakoni i Grup Pa-

rafianach o umieszczanie w gazetce para-
fialnej świadectw wiary, najlepiej w każda
niedziele (opisujące przeżycia religijne, do-
świadczenie Boga na modlitwie itp.

- Ponownego zaproszenia do redagowa-
nia Gazetki parafialnej „Być Bliżej”,
szczególnie nowo powstałej rubryki
„Podsłuchane-Zasłyszane”, w której
można umieszczać felietony, dotyczące
tego co słychać na naszym osiedlu np.
robiąc zakupy w sklepie, czekając na
wizytę u lekarza, spacerując czy jadąc ko-
munikacją miejską.

- Trwających spotkań dla dzieci w ramach
„Warsztatów Bożych”, które odbywają się
w soboty pod opieką ks. Leszka.
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Wójtowicz Irena, Tysiąclecia 4
Krański Stanisław, Piastów 16
Mądry Zbigniew, Mieszka I 15
Filipek Aleksander, Piastów 5
Langer Karol, Tysiąclecia 6
Sawczuk Piotr, Tysiąclecia 29
Janik Jerzy, Piastów 9
Tokarz Urszula, Tysiąclecia 33
Gruszka Klara, Tysiąclecia 21
Harasim Lucjan, Tysiąclecia 1

W styczniu odeszli do Pana:

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

Rak Stefania, Tysiąclecia 33
Sieroń Bożena, Piastów 26
Czubala Stanisław, Tysiąclecia
Praczyk Irena, Piastów 10/212
Borkiewicz Jerzy Piastów 9/73

o wczesnej komunii. Jednak przystąpie-
nie do wczesnej komunii wymaga od ro-
dziców spełniania określonych warunków
aby dziecko mogło do niej przystąpić.

o) Dzielenie kolędy w bloku na 2 czę-
ści – W tym roku była wyjątkowa sytu-
acja. Odwiedziny duszpasterskie odby-
wały się w krótkim czasie do ferii zimo-
wych. W związku z tym taka organiza-
cja była konieczna.

p) Zakaz wjazdu na plac kościelny,
wjazd tylko dla starszych parafian. – Ze
względu na remont parkingów przy oko-
licznych blokach i stale zajmowanych par-
kingach przy kościele i cmentarzu takiego
zakazu nie można wprowadzić. Liczymy
na to, że taka sytuacja będzie czasowa i
parkingi wokół Kościoła zwolnią się po
zakończeniu prac remontowych.

r) Neokatechumenat w parafii. – To
specjalna grupa w kościele, która ma
swoją formację i nie uczestniczą w życiu
parafii. Aby prowadzić taką grupę po-
trzebny jest na stałe jeden kapłan, który
prowadząc taką grupę będzie wyłączony
z pracy duszpasterskiej dla ogółu para-
fian. Aktualnie w parafii zachęcamy do
ewangelizacji parafii, i chcemy aby dzia-
łać dla wszystkich osób.

5. Członkowie PRD podjęli dyskusję
na przedstawione tematy.

Spotkanie Parafialnej Rady Duszpaster-
skiej zakończono wspólną modlitwą w
intencji całej naszej Parafii.

Rekolekcje-Odnowienie Misji
WIELKA TAJEMNICA WIARY

22 - 26.02.2020
Sobota (22.02)
18.00 – Msza święta z nauką misyjną
19.00 – Nabożeństwo do św. Rity z różami
Niedziela (23.02)
Osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem
7.30; 9.30; 11.00; 12.30; 17.00; 20.00
- Msza święta z nauką misyjną
Codzienie: 8.30 – Różaniec misyjny;
17.30 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
Poniedziałek (24.02)
Owocem spotkania jest łaska mojego
nawrócenia
  7.00 – Msza święta
  9.00 – Msza święta z nauką misyjną
18.00 – Msza święta z nauką misyjną
19.00 – Nauka dla wszystkich
20.00 – Apel Jasnogórski i modlitwa  komplety
Wtorek (25.02)
Troska o nawrócenie moich bliźnich
  7.00 – Msza święta
  9.00 – Msza święta z nauką misyjną
18.00 – Msza święta z nauką misyjną
19.00 – Nauka dla wszystkich
20.00 –  Apel Jasnogórski i modlitwa  komplety
Środa (26.02) Środa Popielcowa
Nawracanie trwa do końca mojego
życia na ziemi
  7.00 – Msza święta z nauką misyjną
  9.00 – Msza święta z nauką misyjną
16.30 – Msza święta z nauką misyjną
18.00 – Msza święta z nauką misyjną
Zakończenie Rekolekcji przy Krzyżu
Misyjnym i Apel Jasnogórski

Protokół sporządziła:
Sekretarz spotkania
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- Kursu Alfa 2019, który został zakoń-
czony i trwają przygotowania nad kon-
tynuacją wypracowanych treści. Mode-
rator kursu Alfa, pan Bogdan, przedsta-
wił dokument pt. DYREKTORIUM – za-
wierająca wytyczne do prowadzenia
ewangelizacji. Kurs Alfa przynosi stale
owoce, poprzez włączanie się niektórych
osób do istniejących diakonii i grup pa-
rafialnych, angażowanie się w organiza-
cję takich kursów w innych parafiach. W
podsumowaniu zaznaczono, że po świa-
dectwach uczestników kursu widać, że
był on potrzebny. Dużą rolę odegrał wy-
jazd weekendowy, który pozwolił na głę-
bokie przeżycie duchowe, spowiedź i
uczestnictwo w Eucharystii. Kurs został
zorganizowany skromnymi środkami fi-
nansowymi przy dużym zaangażowaniu
członków diakonii parafialnych. W Naj-
bliższym czasie zaplanowane jest Spo-
tkanie Beta – będące spotkaniem zasi-
lającym uczestników, aby nie zrezygno-
wali z pracy i zaangażowania w parafii.

- Przygotowań do Festynu parafial-
nego. – ks. Leszek przestawił ogólny,
wstępny zarys planu festynu. Zaprosił do
pomocy przy jego organizacji. Zapropo-
nował projekt cegiełek, których sprzedaż
ruszy od lutego 2020 r. w kancelarii oraz
w kościele od maja. Trwają rozmowy z
artystami, którzy będą chcieli wystąpić
na festynie rodzinnym. Poproszono o po-
zyskiwanie sponsorów, którzy swoim
wsparciem, nie tylko finansowych, może
materialnym, rzeczowym, wesprą orga-
nizację tego przedsięwzięcia. Równocze-
śnie zachęcamy wszystkich parafian aby
zaangażowali się w organizacje festynu,
mogą także zaprezentować swoje talen-
ty m.in. artystyczne, wokalne, teatralne,
kabaretowe i biesiadne.

3. Uwag do kolędy. Podsumowanie ko-
lęd: Ks. Proboszcz przedstawił główne
problemy i kwestie zgłaszane podczas
wizyt duszpasterskich tzw. kolędy.

- Uwagi do organistów – grać więcej
„starych” pieśni, bo nowe nie są znane,

stad też ludzie nie śpiewają, dotyczy to
także tradycyjnych kolęd. – Nad oprawą
liturgiczną czuwa Zespół Muzyki Sakral-
nej, który wyznacza od górnie rytm pie-
śni liturgicznych podczas nabożeństwa.
Pieśni tzw. „stare” są grane z uwzględ-
nieniem wszystkich zwrotek, jednak pa-
rafianie nie wszystkie znają co uniemoż-
liwia im śpiewanie całej pieśni. W/w
uwaga zostanie uwzględniona i będą gra-
ne pieśni tradycyjne.

- Uwagi do organizacji pogrzebu – nie
zbierać kolekty w czasie Mszy pogrze-
bowej od np. wdowy która jest pogrążo-
na w żałobie, tylko zacząć kolektowanie
od drugiej ławki, ponadto powinno się
poczekać aż wierni opuszczą cmentarz
po pogrzebie i dopiero wówczas może
wjechać koparka, aby zasypać grób. -
Nie można tego znormalizować. Kolek-
ta jest zbierana w taki sposób aby każde-
mu umożliwić złożenie ofiary, która jest
dobrowolna. Nie omija się żadnej ławki,
gdyż może to rodzić kolejne nieporozu-
mienia, że ktoś został pominięty. Co do
szybkiego zasypywania grobów, sytuacja
taka mogła mieć miejsce jedynie w
dwóch przypadkach, w trakcie bardzo
złej pogody (intensywnego deszczu lub
śniegu) intensywne opady powodują gro-
madzenie się wody w grobie i na trum-
nie co powoduje wypływanie ziemi po
zasypaniu. Poza tym nie wolno zasypy-
wać grobu w momencie gdy są jeszcze
osoby na cmentarzu bo jest to bardzo nie-
bezpieczna i grozi wypadkiem.

- W kościele dolnym, ze względu na
małą powierzchnie nie używać tak dużo
mirry do kadzidła (trudności w oddycha-
niu), w kościele górnym jest inna prze-
strzeń i to nie przeszkadza. -  Księża i
ministranci mają do stale na uwadze.
Ministranci odnoszą kadzidło do osob-
nego pomieszczenia.

- Uwagi do wystroju kościoła:
a) W kościele górnym brak obrazu

Jana Pawła II -  wizerunek św. Jana
Pawła II jest umieszczony w witrażu przy

obrazie Miłosierdzia.
b) W kościele dolnym brakuje zjazdu

dla wózków (najlepiej od strony gdzie
obecnie jest stajenka) – Taka możliwość
była analizowana jednak ze względów
technicznych zjazd taki jest niemożliwy
do wykonania.

c) Dlaczego jest opłata 2 zł. za zapale-
nie świeczki – nie wszystkich na to stać i
powinno to być za darmo.  – Parafia za-
kupuje świeczki i ponosi koszty zakupu.
Złożenie ofiary przy zapaleniu świeczki
jest aktem wsparcia osób biednych i ubo-
gich w naszej parafii. Wszystkie uzyska-
ne w ten sposób „datki” zarówno za
świeczki jak i ze skarbonki Św. Antonie-
go są przeznaczane od lat na cele chary-
tatywne w tym na potrzeby osób w trud-
nej sytuacji życiowej. Poza tym świecz-
ki te są w takim opakowaniu które zapo-
biegają zapaleniu się i są bezpieczne.

d) Przydała by się druga tablica wyświe-
tlająca tekst pieśni – jedna to za mało na
tak wielką przestrzeń w kościele górnym -
Zostanie zamontowana druga tablica w ko-
ściele górnym, aby ułatwić parafianom od-
czytanie tekstów pieśni.

e) Reaktywować bibliotekę parafialną –
nie ma takiej potrzeby, funkcjonuje biblio-
teczka przy kancelarii parafialnej, każdy
zainteresowany literaturą religijną może
skorzystać z jej zasobów jak również przy-
nieść odpowiednie książki religijne.

f) Więcej dbałości i dokładności kościel-
nych w wykonywaniu ich zadań (np. wol-
niej chodzić zbierając kolektę, więcej kul-
tury osobistej) – Podkreślono, że jest to
służba i  nie można poganiać ludzi po mszy
aby szybko wyszli i zamykać szybko ko-
ścioła. Każdy ma prawo pomodlić się i spę-
dzić czas w kościele na modlitwie w obec-
ności Boga. Po to ludzie przychodzą do
kościoła. Nie wolno też w kościele uży-
wać słów wulgarnych.

g) W domach nie czyta się biblii i ksią-
żek religijnych – Wiedza zbliża do Boga,
niewiedza oddala. Zachęcamy do czyta-
nia prasy katolickiej np. Gościa Niedziel-

nego, który stale jest do nabycia w ko-
ściele oraz naszej parafialnej gazetki.
Trzeba dbać o rozwój religijny w naszym
życiu.

h) Zakupić organy do górnego kościo-
ła i organizować koncerty organowe. –
Szacunkowy koszt organów piszczałko-
wych to ok. 5 mln zł. Jest to bardzo dro-
ga inwestycja i potrzeba dłuższego cza-
su aby taką kwotę móc zebrać. Kwota
taka musi być zbierana ok. 8-10 lat. Ak-
tualnie w naszym kościele są jeszcze inne
plany remontowe, konieczne do zreali-
zowania. Zakup organów będzie ostatnim
etapem naszych inwestycji.

i) Zaproszenie jubilatów małżeństw –
25, 30, 45 i 50 – letnich. Ciekawa inicja-
tywa, będzie podjęta.

j) Terminy I komunii świętej podawać
wcześniej. – terminy komunii są poda-
wane z 1,5 rocznym wyprzedzaniem.

k) Otwieranie głównej bramy cmenta-
rza na Wszystkich Świętych. - Będzie
otwierana. Na cmentarzu są dostępne Toi-
Toie. Zwrócono uwagę aby umiejętnie z
nich korzystać, ponieważ są całkowicie
zanieczyszczane, co uniemożliwia ich
stałą dostępność. Koszt czyszczenia każ-
dorazowo całej kabiny jest duży i powo-
duje dodatkowe koszty utrzymania.

l) Msza św. o g. 8.00 i spotkania dla
seniorów. – Msza nie zostanie zmienio-
na, będzie odprawiana o g. 7.30. natomiast
Parafia organizowała spotkania dla senio-
rów jednak nie cieszyły się one zaintere-
sowaniem. W spotkaniach uczestniczyły 3-
4 osoby. Jednak aby inicjatywa ta została
ponowiona, to zapraszamy osoby zainte-
resowane do organizowania i  systematycz-
nego prowadzenia taki spotkań.

m) Zachowanie dzieci w kościele –
Msza św. o g. 11.00 w niedziele jest Mszą
dla rodzin, więc dzieci  maja możliwość
spontanicznego uczestnictwa. Jednocze-
śnie w gazetce parafialnej rusza cykl ar-
tykułów o zachowaniu w kościele. Za-
chęcamy do lektury.

n) Wczesna komunia – bezie ogłoszenie
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Rekolekcje parafialne to czas, kiedy zbieramy się w kościele, aby słuchać
Słowa Bożego, podjąć praktyki pokutne, odnowić swe przywiązanie do

Jezusa i proponowanych przez Niego wartości.
Słowo „rekolekcje” pochodzi od łaciń-

skiego "recolere": zbierać na nowo, po-
wtórnie. Potrzebujemy takiego czasu, w
którym mamy szansę pozbierać się, upo-
rządkować nieco swój świat, zobaczyć
sprawy z pewnego dystansu, nabrać świe-
żości w wierze i modlitwie.

Rekolekcje parafialne to czas wycisze-
nia się oraz zastanowienia nad sobą i
swoim życiem przed Bogiem i wraz “z
Nim.

Po co są rekolekcje?
Niejeden z nas zapytany, czy byłeś na

rekolekcjach, odpowie: po co mi reko-
lekcje? Nikogo nie zabiłem, nie okra-
dłem, modlę się, nie grzeszę – więc żyję
w porządku wobec Pana Boga. Niech ci,
co grzeszą idą na rekolekcje i do spowie-
dzi, ja tam nie mam z czego się spowia-
dać…???

Zapewne nie tylko ja, ale wielu myśli
podobnie. Czy ludziom wierzącym po-
trzebne są rekolekcje? Na to pytanie daje
odpowiedź sam Jezus i to własnym przy-
kładem. No bo kto jak kto, ale On na
pewno nie miał żadnego grzechu i tym
bardziej nie musiał odprawiać rekolek-
cji.

Ewangelie opisują sytuację, kiedy po
chrzcie w Jordanie Jezus udał się na pu-
stynię i tam czterdzieści dni przebywał
poszcząc i modląc się. Tam też jakby
„nabierał mocy” do przeciwstawiania się
diabłu, kiedy on zaczął Go kusić. Oczy-
wiście Jezus miał wystarczającą moc, by
nie ulec złemu duchowi, a te Jego reko-
lekcje na pustyni mają tylko nam poka-
zać, że trzeba czasem oderwać się od
swoich codziennych zajęć, by na modli-
twie, poszcząc i słuchając Słowa Boże-
go umacniać swoją wiarę. Znajdujemy
też w Ewangeliach słowa Pana Jezusa
skierowane do Jego uczniów. Apostoło-
wie z zapałem opowiadali o tym, jak gło-

sili Słowo Boże, ilu uzdrowili “i ile uczy-
nili dobra. Chrystus wysłuchał ich i po-
wiedział: „Pójdźcie wy sami osobno na
miejsce pustynne “i wypocznijcie nieco”.
Wiedział, że jest to konieczne po tak in-
tensywnej działalności, chciał ich wyci-
szyć i na osobności wyjaśnić swoim
uczniom niektóre zawiłości przekazywa-
nej nauki.

Apostołowie sami potrzebowali reko-
lekcji i takie rekolekcje głosił im sam Pan
Jezus.

Czy my lepiej znamy i rozumiemy na-
ukę Chrystusa i Jego apostołowie, że nie
potrzebujemy jej już zgłębiać i wyja-
śniać? Czy mamy może tak wielką wia-
rę, że nie potrzebujemy jej umacniać
wspólną modlitwą, słuchaniem Słowa
Bożego i sakramentami ?

Można powiedzieć, że Apostołom re-
kolekcje głosił sam Chrystus. Tymczasem
do nas przyjdzie jakiś misjonarz/ksiądz.
Chrystusa bym słuchał, bo w niego wie-
rzę, ale w księdza nie muszę. Jeśli twier-
dzisz, że Chrystusa posłuchasz, to przyj-
mij do serca te Jego słowa, które skiero-
wał do swoich uczniów: „Kto was słu-
cha, Mnie słucha, a kto wam i gardzi,
gardzi Tym, który mnie posłał.” Dziś
Chrystus przemawia do nas przez wybra-
nych przez siebie ludzi. Nie gardź gło-
szącym Słowo Boże człowiekiem, by się
nie okazało, że przez to gardzisz samym
Chrystusem. To On podczas rekolekcji
będzie przemawiał, to On będzie rozgrze-
szał, upominał “i dodawał otuchy, to On
będzie nawoływał do poprawy życia – tak
jak czynił to nad jeziorem Genezaret, w
Jerozolimie i w Kafarnaum. To On chce
się spotkać podczas rekolekcji ze wszyst-
kimi swoimi uczniami, a że czyni to przez
pośrednictwo człowieka-misjonarza,
przyjmij to i zatrzymaj się na kilka dni
!!!! BKK
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27.01. – O godz.18.45 odbyło się spo-
tkanie Diakonii Słowa. Wraz z ks. Pro-
boszczem poruszyliśmy sprawy bieżące
z życia parafii oraz ustaliliśmy tematy
artykułów na najbliższy czas.

28.01. – O godz.18.45 rozpoczęła się
modlitwa wieczorna przed Najświętszym
Sakramentem. Tematem modlitwy był:
„Mój grzech” Ks. Dawid przygotował
pod rozwagę fragment Ewangelii Mt 25,
31-46. Czy przypadkiem nie skupiamy
się bardziej na cudzych grzechach, a wła-
sne usprawiedliwiamy? Czy mam świa-
domość, że stanę kiedyś przed sądem
Bożym i będę musiał zdać ze swojego
życia sprawozdanie? Jakie ono jest? Ja-
kie jest moje serce? Czy naprawdę żyję
miłością? Modlitwa zakończyła się indy-
widualnym błogosławieństwem.

Również w tym dniu na probostwie
odbyło się z ks. Proboszczem spotkanie
Parafialnej Rady Ekonomicznej. Bliższe
informacje nt. spotkania przedstawione
zostaną w protokole PRE.

29.01. – O godz. 18.45 w salce nr 2
odbyło się spotkanie kolędowe grupy
KIK i Kręgu Biblijnego. Na początku
spotkania ks. Artur złożył przybyłym
życzenia świąteczne oraz nawiązał do
tematu tegorocznego programu duszpa-
sterskiego o Eucharystii jako wielkiej
tajemnicy wiary. W przerwach między
śpiewaniem kolęd poruszono kilka aktu-
alnych tematów społecznych omówiono
tematykę przyszłego spotkania. AP

30.01. – O godz. 18.45 odbyło się spo-
tkanie kolędowe dla członków Żywego
Różańca i Apostolstwa Dobrej Śmierci.
Oprócz naszego opiekuna ks. Leszka go-
ściliśmy Dziekana dekanatu Katowice-
Załęże ks. Józefa Włoska, który podzie-
lił się z nami informacjami nt. zadań na-

Migawki z ¿ycia naszej parafii
leżących do ks. Dziekana. Poinformował
również o tym, że Wicedziekanem został
mianowany proboszcz ks. Józef Więcek
z Parafii pw. Matki Boskiej Piekarskiej
na osiedlu górnym. Ks. Proboszcz po-
dziękował też wszystkim za służbę w
naszej parafii, jednocześnie prosząc by-
śmy nie ustawali w modlitwie różańco-
wej w intencji kapłanów. Natomiast ks.
Leszek nawiązując do narodzin Jezusa,
który przyniósł miłość, radość i pokój
zachęcił wszystkich do tego, byśmy tą
miłością, radością i pokojem dzielili się
z innymi. Ks. Leszek poinformował rów-
nież o zorganizowaniu wyjazdu piel-
grzymkowego do Sanktuarium Św. Jana
Marii Vianneya w Mzykach. Wspólne
śpiewanie kolęd przy stole zastawionym
słodkościami zakończyliśmy „modlitwa
wspólnot”.

31.01. – O godz. 18.45w sali Św. Jana
Pawła II odbyło się spotkanie Parafial-
nej Rady Duszpasterskiej z ks. Probosz-
czem oraz ks. wikarymi. Bliższe infor-
macje nt. spotkania w protokole PRD.

01.02.. – Dzieci uczęszczające na
warsztaty Boże wraz z ks. Leszkiem uda-
ły się do Parafii pw. Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa w Chorzowie Batorym.
Tam nie tylko podziwiały piękną stajen-
kę, ale również adorowały Pana Jezusa.

Bożena Stencel
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