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

12 kwietnia 2020

Ja Jestem Zmartwychwstaniem i Życiem….
Niech Zmartwychwsta³y Jezus
Umocni nas w œwiêtoœci.

Mi³oœci¹ i nadziej¹ nape³ni
nasze serca.

Niech utwierdza nasz¹ wiarê
w zwyciêstwo dobra nad z³em,

¿ycia nad œmierci¹,
mi³oœci nad nienawiœci¹.

Oby w naszych sercach
zawsze by³ widoczny

blask nadziei Zmartwychwstania.

W tym trudnych dla nas wszystkich cza-
sach, prosimy przyjmijcie nasze życze-
nia i z serca płynące świąteczne błogo-
sławieństwo.

Niech czas Najważniejszych Świąt bę-
dzie dla Was, Drodzy Parafianie, Goście
Przyjaciele, czasem otrzymania od Boga
Żywego potężnych łask. Niech ich mno-
gość przemieni Nasze życie. 

Dziś, my chrześcijanie, nieśmy sens ist-
nienia, nieśmy miłość przełożoną na czy-
ny miłosierdzia i  poczucie więzi wspól-
noty.

Nieść sens istnienia… Tym sensem jest
Bóg, zjednoczenie z Nim poprzez krzyż
ku zmartwychwstaniu.

W normalnym świecie ten sens niesie-
my poprzez znaki sakramentalne, znaki
łaski, zwłaszcza sakrament pokuty i Eu-
charystię.

Niech Nasza radość ze zmartwych-
wstania będzie ogromna! 

Niech Was Pan błogosławi i strzeże,
szczególnie w najbliższych tygodniach.

Redakcja „Być Bliżej”

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

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  (12 kwietnia 2020)
  1.Dzisiaj Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego. Wszystkie

Msze św bez udziału wiernych - online. Link na transmisję Mszy św z nasze-
go kościoła znajdziemy na stronie internetowej i facebooku: https://
www.youtube.com/channel/UCE8FzeRn61Xhv06nw0BVvoQ/live
Nasz kościół przez cały dzień jest otwarty. Od wtorku aż do soboty, w godz.
7.30 - 12.00  odbędzie się Adoracja Najswiętszego Sakramentu.

  2. Jutro Poniedziałek Wielkanocny. Porządek nabożeństw taki jak w niedzielę-online.
  3.Piątek Oktawy Wielkanocnej nie jest dniem pokutnym. Do przyszłej niedzieli

odmawiamy indywidualnie Nowennę do Miłosierdzia Bożego.
  4.W piątek (III piątek miesiąca) Msza św. w intencji czcicieli Miłosierdzia Boże-

go, którą odprawimy o godz. 18.00. Podczas Eucharystii rozważymy homilię nt.
Chrystus, zwycięzca grzechu i śmierci staje się obecny w Eucharystii.

  5.Od soboty (19.04) przechodzimy do kościoła górnego.
  6.Przyszłą niedzielę (19.04) obchodzimy jako Święto Miłosierdzia Bożego. O godz. 16.30

odprawimy - online, nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
  7.Do czerwca są jeszcze wolne pojedyncze intencje mszalne.
  8.Pragniemy włączyć się w modlitwę całego Kościoła. O godz. 20.30 w rodzi-

nach odmawiajmy jedną część różańca św. powierzając się opiece NMP.
  9.Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej do Parafian. Pandemia koronawirusa zmieniła

w ostatnich dniach funkcjonowanie niemalże całego świata. Skutki tej sytuacji dotkliwie
odczuwamy również my, ludzie wierzący – członkowie wspólnoty parafialnej. Brak moż-
liwości fizycznego uczestnictwa w Eucharystii jest dla wielu z nas sytuacją wyjątkową
i niespotykaną. Nie wiemy jak długo będziemy musieli funkcjonować w takiej rzeczywi-
stości. Dlatego poza apelem o łączność modlitewną i udział we Mszach Św. za pomocą
mediów – jako Parafialna Rada Ekonomiczna, czujemy się w obowiązku zaapelować do
Parafian o zatroszczenie się o materialną sferę funkcjonowania naszej parafii. Wszyscy
doskonale wiemy, że koszty utrzymania kościoła pokrywane są z ofiar składanych pod-
czas niedzielnych Mszy św. (tzw. kolekty). W związku z tym, że prawdopodobnie przez
najbliższe niedziele nie będziemy mogli wspierać parafii poprzez ofiary składane podczas
Mszy św. – apelujemy o przekazywanie finansowego wsparcia poprzez wpłaty bezpo-
średnio na konto parafii. Takie solidarne działanie pozwoli naszej parafii przetrwać ten
trudny dla wszystkich okres. Nr konta Parafii Podwyższenia Krzyża Św. i MB Uzdr.Chor:
42 1050 1214 1000 0023 1548 9068, tytuł wpłaty: „darowizna na cele kultu religijnego”

10.W przyszły piątek i sobotę o godz.7.30 zapraszamy osoby, które zadeklarowały pomoc
w sprzątania naszego kościoła. Bóg zapłać za zrozumienie i wszelkie ofiary przelewa-
ne na konto bankowe naszej parafii.



PO CO PAN JEZUS ZMARTWYCHWSTA£?

Jak to po co? Żeby nas zbawić. Odpo-
wiedź tyleż oczywista, co banalna. Wie-
le fragmentów Ewangelii bardzo wyraź-
nie to podkreśla. Ja jednak chciałabym,
zwłaszcza w tym trudnym dla wszystkich
czasie, zastanowić nad zdaniem, które
dawno temu usłyszałam od pewnego ka-
płana. Powiedział on wtedy, że zmar-
twychwstanie Chrystusa oznacza prze-
mianę – tłumaczoną na bardzo wielu
płaszczyznach. To zdanie mocno utkwi-
ło mi w pamięci i przywołuję je często
zwłaszcza w trudnych chwilach.

Myślę, że wszyscy sobie bardzo często
zadajemy pytanie dlaczego na Ziemi
dzieją się złe rzeczy, dlaczego nas osobi-
ście dotyka choroba, ból, nieszczęście.
„Bóg tak chciał”, „To kara za nasze grze-
chy” – to częste wytłumaczenia, które do
mnie zupełnie nie trafiają. Również w
ostatnich tygodniach w związku z trage-
diami milionów ludzi związanych z pan-
demią koronawirusa, dość często poja-
wiają się takie wypowiedzi. Tylko czy
Bóg –kochający Ojciec chciałby dla swo-
ich dzieci takiego (i wielu innych ) nie-
szczęść?

W jednym z ostatnich wywiadów arcy-

biskup łódzki ks. Grzegorz Ryś zapyta-
ny czy Bóg tylko patrzy na świat pogrą-
żony w nieszczęściu i nic nie robi, odpo-
wiedział, by w chwilach takiego myśle-
nia popatrzeć na krzyż i zobaczyć Chry-
stusa, który umarł, ale i zmartwychwstał.
Zło generuje dobro, śmierć – życie.

„Ostatni czas łączy się z cierpieniem i
ograniczeniami, ale wyzwolił też po stro-
nie ludzi niesłychaną aktywność”.

Gdy rozejrzymy się bacznie wokół, to
temu co złe, towarzyszy dobro. Setki wo-
lontariuszy pomagających najsłabszym,
studenci opiekujący się dziećmi medy-
ków walczących o ludzkie życie, właści-
ciele pensjonatów za darmo wynajmują-
cy swoje pokoje na potrzeby kwarantan-
ny, artyści udostępniający w sieci swoje
dzieła po to, byśmy zostali w domach i
nie narażali innych na zakażenie czy
choćby ludzie stojący na balkonach  i
bijący w  każdą niedzielę o 17.00 brawo,
by ci, którzy ryzykują swoje życie poczuli
się docenieni. To wielkie dobro, które
właśnie zostało w nas wyzwolone.

Ważne, żeby z nami zostało tak, jak
Zmartwychwstały Chrystus.

AP

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (13 - 19 KWIECIEŃ 2020)
Wszystkie Msze św. bez udziału wiernych - online

PONIEDZIAŁEK (13.04.2020 r.) - PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
  7.30 - za + Mateusza Plizgę (od rodziny Szczypka)
  9.30 - za+ Irenę Pruchnik (od chrześniaka Wiesława z żoną i szwagierki Danuty z rodziną)
11.00 - w intencji Szymona w Bogu wiadomej sprawie, prosząc o wstawien. i opiekę MB
12.30 - za Parafian
17.00 - w intencji Lucyny z podziękowaniem za dotychczasowe łaski z prośbą

o dalszą Bożą opiekę, błog. i zdrowie
20.00 - za + Cecylię Jędras
WTOREK (14.04.2020 r.) - WTOREK WIELKANOCNY
  7.00 1/za dusze w czyśćcu cierpiące (intencje ze skarbonki)

2/za ++ ojca Mariana i brata Waldemara Kłyk w 17 r. śm.
  7.30 - 12.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za + Alfreda Wyrwas w 24 r. śm.

2/w int.pracowników inspekcji sanitarnej Woj»Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

ŚRODA (15.04.2020 r.) - ŚRODA WIELKANOCNA
  7.00 1/za + Tiegang  Gao

2/za dusze w czyśćcu cierpiące (intencje ze skarbonki)
  7.30 - 12.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za + żonę Józefę Stojek, ++ rodziców: Franciszkę i Wojciecha Stojek

oraz ++ Otylię i Andrzeja Gumula
2/za + Michała Stronczka w 6 m-cy po śm.
3/dziękczynna w podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki

Najśw. i zdrowie dla rodziny Kiryluk i Fałat
CZWARTEK (16.04.2020 r.) - CZWARTEK WIELKANOCNY
  7.00 1/za + matkę Janinę Zdun oraz ++ ojca, siostrę i teściów

2/za dusze w czyśćcu cierpiące
  7.30 - 12.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 1/w intencji Stanisławy z ok. kol. r. ur., dziękując za otrzymane łaski z prośbą

o Bożą opiekę dla niej i całej rodziny
2/za ++ Agnieszkę i Stefana Urban oraz ++ Kazimierę, Tadeusza i Kazimie-

rza Urban i ++ z rodzin: Gorzelnik i Urban
3/za ++ mieszkańców z bloku przy ul. Mieszka I 15 oraz ich rodzin (od sąsiadów)

PIĄTEK (17.04.2020 r.) - PIĄTEK WIELKANOCNY
  7.00 1/za+ojca Władysława,+matkę Lidię Godzwon,++ z rodziny i dusze w czyść.cierp.

2/w int.Heleny z ok. 65 r. ur., z podzięk. za dar życia i opiekę Matki Bożej,
w int. małżonka Henryka w kol. r. śl., aby Duch św. odnowił w nich łaskę sakr. małż.

  7.30 - 12.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 1/w intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego

2/za + męża Michała (od żony i synów z rodzinami)
3/za + Mariana Juzaszek (od Moniki Kansy z rodziną)

Homilia: Chrystus, zwycięzca grzechu i śmierci staje się obecny w Eucharystii
SOBOTA (18.04.2020 r.) - SOBOTA WIELKANOCNA
  7.00 1/w intencji wnuka Rafała o łaskę wiary, światło Ducha św., błog. Boże i opiekę MB

2/za + żonę Zofię Czenczek z prośbą o życie wieczne
3/za + Adama Mikosa w kol. r.śm.

  7.30 - 12.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za ++ rodz.Indyków,++ brata, męża, babcie, dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące

2/za++rodz: Lucynę,Kazimierza Tomaszewskich,+szwagraWiesława Brzuchnalskiego
NIEDZIELA (19.04.2020 r.) - 2 NIEDZIELA WIELKANOCNA - MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Po każdej eucharystii odśpiewamy suplikacje
  7.30 - w intencji Lidii i Piotra Frosztęgów z okazji 55 r. zawarcia sakr.małż. z podzięk. za

dotychczasowe łaski, z prośbą o dalszą Bożą opiekę i wstawiennictwo MB
  9.30 - do Miłosierdzia B. w int.Kingi z ok. 18 r. ur., z podzięk. za dotychczasowe łaski,

z prośbą o dalszą Bożą opiekę, błog. i dary Ducha św. w dojrzewaniu do dorosłości
11.00 - w intencji Rosemarie Dziedzic z ok. 80 r. ur., z podzięk. za dotychczasowe łaski,

z prośbą o Bożą opiekę, błog. i zdrowie
12.30 - do Miłosier.B. za wstaw. MB Uzdr.Chor. w int. Jerzego z ok. 80 r.ur. z podzięk. za

otrzymane ł.,z prośbą o dalszą opiekę,dary D.św.,zdrowie dla solenizanta i rodziny
16.30 - Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego - online
17.00 - o B.Miłosier i dary D.św.dla Salomei i Bogdana, córek z rodzinami i całej rodziny
20.00 - za ++ Stanisława Czubalę i Agnieszkę Pomietło (od siostry Zofii z rodziną)
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