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

11 paŸdziernika 2020

Dzielę się myślami zawartymi w wybranych przemówieniach, kazaniach i kon-
ferencjach Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

„Kościół pszenicy i kąkolu”

Wróćmy na wielki „stadion”, po którym
biegniemy. Widać na nim gromadę ludzi,
biegnących z ogromnym wysiłkiem, z
wyciągniętym niemal językiem do jakie-
goś wyśnionego celu. Goni ich wielka
potrzeba, olbrzymia tęsknota za czymś…
Za czym biegnie ten tłum? Za łaską czy
za grzechem? Zapewne jedni za łaską,
drudzy za grzechem, albo na przemian.
Powie ktoś: trzeba dążyć do regulacji
ruchu i tak sprawy ustawiać, aby ci, któ-
rzy biegną ku dobru, byli po prawicy, a
ci, którzy uganiają się za grzechem po
lewicy. Po co mają sobie wzajemnie prze-
szkadzać! Niech ten, który się nie prze-
wróci, ma wolną drogę, aby mógł biec
swobodnie. Wtedy będzie można pędzić,
nie przeszkadzając sobie, nie mnożąc ka-
tastrof.

Jednak na Bożym „stadionie” nie da się
tak rozdzielić. Byli tacy, którzy propo-
nowali Chrystusowi, aby wyrwać kąkol.
On jednak odpowiedział: „Zostawcie to
wszystko do żniwa”, bo bieg jest wspól-
ny. Kościół jest jeden – grzech i łaska w
nim, pszenica i kąkol. Wszystko to ro-
śnie razem, aż do żniwa. Jeden biegnie,
inny się przewraca i leży. Jeden o dru-
giego się potyka. Tu wszystko jest zmie-
szane. Lekarz jedzie do trędowatych,
zdrowi pielęgnują chorych. Nic się tu nie
da oddzielić, od niczego nie można się
odżegnać.

Nie może w Kościele być jakiejś „ure-
gulowanej jezdni” dla wybrańców, bo
jedna jest droga dla wszystkich! On sam

jest Drogą. Tak Siebie nazwał i tego mu-
simy się trzymać. Chrystus nie chce sta-
bilizacji. Istnieje więc wielka rozmaitość
ludzi i sposobów posuwania się przez
nich naprzód. Jedni chcą biec rowem –
podrą sobie nogawki, ale biegną. Inni
biegną środkiem drogi. Jeszcze inni – na
skraju. To wszystko trzeba zauważyć,
dostrzec szerokimi oczyma, bo Chrystus
sam powiedział, że grzesznicy i cudzo-
łożnice wyprzedzą nas do Królestwa Nie-
bieskiego, a my nawet nie zauważymy,
kiedy nas wyprzedzą… Niesiemy ostroż-
nie nasze lampki, a oni biegną na złama-
nie karku. Są na świecie różne „Magda-
leny” przez Chrystusa kanonizowane,
„bo wielce umiłowały”. Oto tajemnica
pszenicy i kąkolu. Maria

czerwca 2021 r. Zadbajmy o to, by w niedziele rezerwować intencje mszalne za
żywych, a więc urodziny, jubileusze itp.

  7.W poniedziałek (12.10) 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.  Homilia nt. Katechizm Kościoła
Katolickiego o Eucharystii. Po Mszy św odbędzie się spotkanie duszpasterskie.

  8.Prawnik dyżuruje we wtorek od godz. 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
  9.We wtorek (13.10) wspominamy dzień objawień Matki Bożej w Fatimie. Zaprasza-

my wszystkich na ostatnie w tym roku CZUWANIE FATIMSKIE, które rozpoczniemy
o godz. 18.00 Mszą św. w intencji wszystkich czcicieli MB Fatimskiej. Homilia nt. Nie-
wiasta Eucharystii - Niezastąpionym wzorem uczestnictwa we Mszy św. Po Eucharystii
Godzina Fatimska. Wszystkie prośby i podziękowania do MB prosimy składać do skar-
bony przy zakrystii. Na nabożeństwo prosimy przynieść świece z okapnikiem.

10.Wszystkich narzeczonych, którzy pragną zawrzeć Sakrament Małżeństwa zapra
szamy do sali JP2 na trzecią naukę przedślubną w czwartek (8.10) o godz. 18.45.

11. Zapraszamy rodziców dzieci, które pragną przystąpić do I Komunii Świętej
w 2021 roku, na spotkanie duszpasterskie w czwartek - 15 października o 18.45.
Spotkanie w kościele.

12.Osoby, które pragną czytać Słowo Boże w czasie liturgii zapraszamy na spotkanie Dia-
konii Liturgicznej w czwartek (15.10) o godz. 18.45 do Kaplicy św. Józefa.

13.W piątek (III piątek miesiąca) zapraszamy na Mszę św. w intencji czcicieli Miłosierdzia
Bożego, którą odprawimy o godz. 18.00. Podczas Eucharystii rozważymy homilię
nt. Eucharystia jednoczy wszystkie narody, ludy i języki.

14.W naszym kościele mamy obowiązek noszenia maseczek. Zachęcamy by
Komunię św. przyjmować na rękę. Jak należy godnie przyjąć Ciało Pana
Jezusa na rękę ukazują plakaty przy wejściu do kościoła oraz filmik na stronie
internetowej. Komunię św. przyjmujemy przy kapłanie. Osoby, które pragną przy-
jąć komunię do ust ustawiają się na końcu procesji.

15.W tym roku są jeszcze wolne intencje mszalne, które przyjmuje Kancelaria Parafialna.
16.Zbliżamy się do Uroczystości Wszystkich Świętych i naszej modlitwy za zmarłych.

Będziemy jak zawsze odprawiać Msze św. i nabożeństwa za zmarłych zalecanych
w wypominkach. Wypominki za dusze zmarłych możemy składać w zakrystii lub kan-
celarii, wypisując je na specjalnych kartkach, które znajdują się na stojakach przy wyjściu
z kościoła. Imiona i nazwiska zmarłych prosimy wpisywać drukowanymi literami.

15.Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej do Parafian. Dzięki odpowiedzialnej i ofiarnej
postawie naszej wspólnoty parafialnej, udało się przejść przez trudny okres spowodowany
przez pandemię bez większych problemów finansowych. Aktywna odpowiedź Parafian
na nasz Apel, pozwoliła na opłacenie wszystkich obligatoryjnych zobowiązań finanso-
wych Parafii - za co pragniemy wszystkim podziękować. Ograniczenie wpływu z ofiar
składanych podczas niedzielnych Mszy Św. wymusiło jednak konieczność spowolnienia
lub rezygnacji z niektórych zaplanowanych prac remontowych. Dlatego podtrzymujemy
apel Parafialnej Rady Ekonomicznej o dalsze wspieranie finansowe parafii poprzez wpła-
ty na konto. Dziękujemy za zrozumienie i liczymy na dalszą ofiarność.
Nr konta Parafii Podwyższenia Krzyża Św. i MB Uzdrowienia Chorych:

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 zrozumienie i wszelkie ofiary przelewa-
ne na konto bankowe na utrzymanie naszej parafii.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW    (12 - 18 PAŹDZIERNIKA 2020)
Msze św. online: w niedziele o 9.30 a w tygodniu o 18.00

PONIEDZIAŁEK (12.10.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + Barbarę Kaszowską w 1 r. śm. oraz ++ męża Mariusza i teścia Romana

2/za + Andrzeja Jęcka w 1 r. śm. oraz ++ Stefana Ruszkiewicza i Mariana Jęcka
  7.30 - Różaniec 17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/w intencji wszystkich członków diakonii i grup parafialnych oraz ich rodzin

2/za + matkę Stanisławę Winiecką, ++ teściów i ++ z pokrewieństwa
3/za + koleżankę Ewę Gwóźdź z prośbą o radość zycia wiecznego

Homilia: Katechizm Kościoła Katolickiego o Eucharystii
WTOREK (13.10.2020 r.) - Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezb.
  7.00 1/za ++ rodz.: Aleksandrę i Jana, brata Andrzeja, ++ z rodziny: Brzyckich i Migulów

2/do Opat.B. z podzięk. za łaskę zdrowia i opiekę lekarską w czasie choroby J.Mikosa
  7.30 - Różaniec
18.00 - Czuwanie Fatimskie - wprowadzenie figury MB Fatimskiej

1/w intencji czcicieli Matki Bożej Fatimskiej
2/za ++ dziadk: Marię i Zygmunta Kocot, ++ rodz. z obu stron, ++ wujka Krzysztofa

i Panią Magdalenę z prośbą o Miłosier.B. i darowanie wszystkich win i kar
3/intencja wolna

Homilia:Niewiasta Eucharystii-Niezastąpionym wzorem uczestnictwa we Mszy św.
18.30 - Godzina Fatimska i nabożeństwo różańcowe
ŚRODA (14.10.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + Wandę Markowicz w 12 r. śm.,

2/o radość życia wiecznego dla + męża Mariana Żyłki w 11 r. śm., + brata
Józefa w miesiąc po śm. oraz ++ rodziców i przodków z obu stron

  7.30 - Różaniec 17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/za + matkę Wandę w kol. r. śm. oraz ++ jej rodziców

2/za ++ Helenę i Mieczysława, Mirosławę i Stanisława, + Edwarda, ++ Ja-
dwigę i Zdzisława oraz ich syna Jana

3/za + Stanisława Stanek w 1 r. śm. (od żony i dzieci)
CZWARTEK (15.10.2020 r.) - Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dz. i dK
  7.00 1/za ++ Henrykę i Jana Curyło oraz dusze w czyśćcu cierpiące

2/za + żonę Marię, ++ rodziców z obu stron i + szwagra Tadeusza
  7.30 - Różaniec 17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/za + ojca Czesława Ogórka, + matkę Wandę,++ rodziców i rodzeństwo z obu stron

2/za + Stanisławę, ++ Annę i Aleksandra, ++ Halinę i Jana, ++ Franciszkę
i Bronisława oraz ++ Halinę i Jana

3/za ++ Jadwigę i Józefa Jezierskich oraz + Mieczysława Kurdubskiego
PIĄTEK (16.10.2020 r.) - UROCZYSTOŚĆ ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ, gł.patronki Śląska
  7.00 1/za ++ Teresę Sokołowską, Jadwigę Kuska, Barbarę Kaczmarek, Marię Borowiec

2/za + Michała w 1 r. śm.
  7.30 - Różaniec 17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/w intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego

2/intencja wolna
3/intencja wolna

Homilia: Eucharystia jednoczy wszystkie narody, ludy i języki

SOBOTA (17.10.2020 r.) - Wspom. św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i męcz.
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 - za + męża Stanisława Stanka, ++ rodziców z obu stron, ++ siostry: Marię

i Emilię, ++ szwagrów: Zbigniewa i Władysława
14.00 - Ślub konkordatowy: Marek Skowronek - Aleksandra Pałasz
15.00 - Ślub konkordatowy: Kamil Tomczyk - Karolina Morawska
17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/za + m.Józefa Deskę, +br.Mariana Grelę, ++ rodz.: Helenę i Izydora Grelów,

++ teściów: Mariannę i Tomasza Desków, + Danutę Bachorską i + Elżbietę Sędek
2/za ++ rodziców: Andrzeja i Katarzynę Szywaczów, ++ braci: Stefana i Mieczysła-

wa, + bratową Leokadię, + bratanka Andrzeja, ++ Wojciecha i Magdalenę Słabo-
niów, ++ Józefa i Jana Słaboniów

NIEDZIELA (18.10.2020 r.) - XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
  7.30 - w intencji Anety z ok. ur., z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie

duszy i ciała, opiekę MB, wstawien. św. Jana Pawła II i światło Ducha św.
  9.30 - w int.Doroty i Lidii w kol.r.ur., z podzięk. za dar życia i otrzymane łaski,

z prośbą o B.błog. na dalsze lata życia dla solenizantek oraz ich rodzin
11.00 - w int.Mai z ok. 9 r. ur. i Neli z ok.3r.ur., z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą

o światło D. św., błog. B. i op.Aniołów Stróżów na każdy dzień dla nich i rodziców
12.30 - w int.Danuty Synowiec z ok. 85 r. ur., z podzięk. za otrzymane łaski i dobro, z prośbą

o dalsze oraz opiekę MB Piekarskiej i błog. Boże dla jubilatki i jej dzieci (Te Deum)
16.15 - Nabożeństwo różańcowe
17.00 - w int.Małgorzaty i Ryszarda z ok. 50 r. śl., z podzięk. Bogu za wspólnie przeżyte lata

i wszystkie łaski, z  prośbą o dalszą opiekę nad całą rodziną. (Te Deum)
20.00 - w intencji Janusza Królika z ok. 70 r. ur., z podziękowaniem za dotychcza-

sowe łaski, z prośbą o dalszą Bożą opiekę
Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  (11 października 2020)
  1.Msze św - online, w niedzielę o godz. 9.30 a w tygodniu o godz. 18.00. Link na transmisję

z naszego kościoła znajdziemy na stronie internetowej i facebooku:
https://www.youtube.com/c/ParafiaTD

  2.W dzisiejszą niedzielę (11.10) Sł.Boże głosi do nas O. Andrzej Korda - Misjonarz Oblat
Maryi Niepokalanej. Po Mszy św. będzie można nabyć kalendarze misyjne na 2021 r.

  3.Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe, które odprawiamy w tygodniu o godz. 17.15,
zaś w niedziele o godz. 16.15. Zachęcamy do udziału i przypominamy o możliwości
zyskania odpustu zupełnego przez wypełnienie tej pobożnej praktyki.

  4.Bóg zapłać za wszystkie ofiary materialne i kopertowe składane dzisiaj na
potrzeby naszego kościoła - na prace remontowe - kolejne stacje Drogi Krzy-
żowej w kościele górnym oraz remont schodów wyjściowych. W przyszłą
niedzielę (18.10) kolekta na Misje.

  5.W dzisiejszą niedzielę (11.10) obchodzimy XX Dzień Papieski pod hasłem: Totus Tuus
(Cały Twój). Młodzież oazowa przed kościołem będzie zbierać ofiary materialne na fun-
dację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” - fundusz stypendialny na rzecz wyrównywania szans
edukacyjnych wybitnie uzdolnionej i ubogiej młodzieży. Stypendia przyznawane są gim-
nazjalistom, licealistom i studentom.

  6.Od poniedziałku (12.10) Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje mszalne do
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Kobieta godna naœladowania
Œwiêta Jadwiga Œl¹ska
Urodziła się około roku 1174 w Bawa-

rii.  Pochodziła z liczącej się w Europie
rodziny – jej dwie siostry zostały królo-
wymi. Wychowywała się w klasztorze be-
nedyktynek, gdzie poznała Pismo Świę-
te, dzieła Ojców Kościoła i zetknęła się
z pobożnością benedyktyńską – mo-
dlitwą, medytacją, codziennym czyta-
niem pisma.

Jadwiga najchętniej pozostałaby w
klasztorze, ale około 1190 roku została
wysłana do Wrocławia, gdzie poślubiła
księcia Henryka I Brodatego. Miała wte-
dy 10-13 lat.

Była kobietą wyjątkową i godną podzi-
wu. Aktywną i zdecydowaną, wiedziała,
czego chce i potrafiła to zrealizować.

Po przybyciu na dwór wrocławski, aby
mieć dobry kontakt z podwładnymi, szyb-
ko nauczyła się polskiego. Sama dobie-
rała służbę, a jej dwór słynął z karności i
dobrych obyczajów. Troskliwą opieką
otaczała nie tylko służbę, ale również
swoich poddanych.

Jako księżna, św. Jadwiga zyskała wiel-
ki szacunek i miłość Ślązaków. Słynęła
ze swej pobożności, surowego życia po-
kutnego i ascezy oraz z szerokiej dzia-
łalności dobroczynnej.  Znana była jej
troska o ubogich, dbała o więźniów. Czę-
sto wypraszała dla więźniów złagodze-
nie kary i przeznaczenie ich do budowy
fundowanych przez nią kościołów czy
szpitali. Często objeżdżała swoje posia-
dłości i osobiście odwiedzała chorych
oraz hojnie wspierała ubogich. Zorgani-
zowała szpitalik dworski.  Ufundowała
szpital oraz hospicjum we Wrocławiu,
oraz szpital dla trędowatych w Środzie
Śląskiej.

Księżna bardzo troszczyła się o to, aby
urzędnicy w jej dobrach nie uciskali pod-
danych. Obniżała im czynsze, przewod-
niczyła sądom, darowała grzywny i kary,
a w razie klęsk nakazywała rozdawać

ziarno, mięso, sól itp.
Była inicjatorką

budowy klasztorów
i kościołów.  Z ini-
cjatywy św. Jadwi-
gi powstało w 1202
r. opactwo cyster-
skie w Trzebnicy.
Jadwiga popierała
także szkołę kate-
dralną we Wrocła-
wiu i wspierała
ubogich zdolnych
chłopców, którzy
chcieli się uczyć.

Henryk i Jadwiga stanowili wzorowe
małżeństwo. Mieli siedmioro dzieci. Po
dwudziestu latach małżonkowie postano-
wili, za obopólną zgodą, żyć dalej w se-
paracji, ślubując uroczyście czystość.

Trudne miała życie. Urodziła siedmio-
ro dzieci, ale dojrzałego wieku dożyli
tylko - córka Gertruda i syn Henryk Po-
bożny (zginął w bitwie pod Legnicą).
Gdy jej mąż, książę Henryk, w 1229 r.
dostał się do niewoli Konrada Mazowiec-
kiego; Jadwiga pieszo i boso poszła z
Wrocławia do Czerska i na kolanach
wyprosiła uwolnienie męża.  Po śmierci
Henryka Brodatego zamknęła się w
klasztorze cysterek w Trzebnicy. Z upły-
wem lat coraz głębiej przeżywała wiarę i
stosowała kolejne praktyki pokutne: po-
sty, biczowanie, nocne czuwania. Przez
40 lat jadła tylko dwa razy dziennie bez
mięsa i nabiału.

Wyczerpana surową ascezą i pracą św.
Jadwiga Śląska zmarła w opinii święto-
ści 14 października 1243 r., mając ponad
60 lat. Po śmierci do jej grobu szybko
zaczęły napływać liczne pielgrzymki.
Została kanonizowana przez papieża Kle-
mensa IV w 1267 r.

Św. Jadwiga Śląska jest patronką Eu-
ropy, Polski, Śląska, archidiecezji wro-
cławskiej i diecezji w Gorlitz; miast:
Andechs, Berlina, Krakowa, Trzebnicy i
Wrocławia; uchodźców oraz pojednania

3

Arcybiskup Katowicki zaprasza
wszystkich Parafian z Archidiece-
zji Katowickiej do dołączenia do
projektu "Pod biało-czerwoną" re-
alizowanego przez Ministerstwo Cy-
fryzacji pod honorowym patronatem
Prezesa Rady Ministrów Mateusza
Morawieckiego.
Inicjatywa zakłada sfinansowanie
przez Rząd Rzeczypospolitej Pol-
skiej budowy całorocznego masztu
z flagą narodową w każdej z gmin w
Polsce, której mieszkańcy dołączą do
projektu. To przedsięwzięcie ma na
celu połączenie Polaków pod naszą
flagą państwową, a także godne
uczczenie pamięci o Bohaterach
Walk o niepodległość naszej Ojczy-
zny, w tym w szczególności Bohate-
rów Bitwy Warszawskiej w 1920
roku.
Aby spełnić założenia projektu, wy-
starczy zebrać odpowiednią liczbę
głosów poparcia online, dlatego też
zachęcamy do oddawania głosów po-
parcia online na naszą Gminę pod ad-
resem:
gov.pl/bialoczerwona
Głosy poparcia można oddawać do
11 listopada 2020 roku

KONKURS FOTOGRAFICZNY
pod hasłem:
„MOJE TYSIĄCLECIE”

Konkurs skierowany jest do uczniów
szkół podstawowych, ponadpodsta-
wowych i dorosłych – mieszkańców
naszego Osiedla.
Szczegóły konkursu w regulaminie
dostępnym na stronach interneto-
wych i facebook’u organizatorów.
Prace można nadsyłać do 30 listopa-
da 2020 r.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia
udziału w tym wydarzeniu. Dla zwy-
cięzców przewidziano nagrody.

Osoby, które z różnych powodów nie
ukończyły katechizacji w zakresie
szkoły ponadpodstawowej lub nie
przystąpiły do sakramentu bierzmo-
wania zapraszamy na rozpoczynają-
cy się w naszej parafii katechume-
nat w dniu 23 października br.
(piątek).
Jest to także okazja do pogłębienia
swojej wiary, czyli spotkania są
otwarte dla wszystkich chętnych i
odbywać się będą raz w miesiącu.
Termin każdego spotkania będzie
podawany na bieżąco.

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:   tysiacleciedolne.pl

Wyszukiwanie zmarłych na cmentarzu: katowice-tysiaclecia.artlookgallery.com
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narodów Polski i Niemiec.
W ikonografii przedstawiana jest czę-

sto z butami trzymanymi w ręce.  Podob-
no, by zaakcentować ducha ubóstwa,
chodziła boso. Irytowało to jej męża,
więc przekonał spowiednika, by nakazał
jej noszenie butów. Księżna posłuszna
spowiednikowi, od tamtego czasu zaczę-
ła nosić buty… na szyi na sznurku.

W marcu 2020 r. podczas prac renowa-
cyjno-konserwatorskich sarkofagu świę-
tej w sanktuarium w Trzebnicy odnale-
ziono i po 256 latach wydobyto relikwie
św. Jadwigi. Na wniosek kustosza sank-
tuarium, relikwie, na czas trwania epide-
mii, zostały złożone na wieży trzebnic-
kiej bazyliki, aby każdy, kto z daleka
dostrzeże wieżę świątyni, miał świado-
mość, że jest tam nasza księżna i wypra-
sza oddalenie epidemii.

Proboszcz sanktuarium w Trzebnicy
zachęca wszystkich do odmawiania co-
dziennej modlitwy do świętej Jadwigi o
oddalenie koronawirusa, która została
ułożona specjalnie z tego powodu.

Panie Jezu Chryste, dawco życia
i śmierci, który dałeś niebieską patron-
kę św. Jadwigę!

Do Twojej służebnicy od pokoleń przy-
chodzą wierni w trudnych momentach
życia, aby prosić Cię o potrzebne łaski
za Jej wstawiennictwem.

My także przychodzimy dzisiaj do
księżnej Śląska w momencie trwania
epidemii koronawirusa.

Prosimy Cię za Jej wstawiennictwem,
wejdź w nasze życie, naszą codzienność
i błogosław światu, Europie, ojczyźnie,
naszym rodzinom i nam samym.

Spraw za wstawiennictwem świętej Ja-
dwigi, która pochylała się nad biedny-
mi i chorymi, spiesząc im z pomocą, aby-
śmy w tych chwilach uciekali się pod
płaszcz naszej Patronki i doświadczali
Twojej obecności.

Który żyjesz i królujesz, na wieki wie-
ków. Amen. D.M.

Migawki z ¿ycia naszej parafii

29.09. - O godz.18.45 rozpoczęła się
wieczorna modlitwa. Ks. Dawid wpro-
wadzając do modlitwy zwrócił uwagę
zgromadzonym jak ważna jest świado-
mość obecności Boga w Eucharystii i w
naszym życiu. Trwając przed Najświęt-
szym Sakramentem, w skupieniu i zasłu-
chaniu rozważaliśmy myśli Św. Jana
Pawła II, Św.Faustyny, Św. Ojca Pio i
Papieża Franciszka o Eucharystii, czyta-
ne przez ks. Dawida.

01.10. - O godz.18.45 w salce nr 1 od-
było się spotkanie Bractwa Adoracji Naj-
świętszego Sakramentu. Ks. Artur zwró-
cił uwagę, że przeżywając rok Euchary-
stii powinniśmy jeszcze bardziej się w
niej rozmiłować. Podkreślił jak ważne
jest żywe uczestnictwo w Eucharystii we
wspólnocie Kościoła, a nie on-line. Przy-
taczając fragment „Trwali oni w nauce
Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu
chleba i w modlitwach” (Dz 2, 42) ks.
Artur podkreślił również, że winniśmy
spotykać się jako wspólnota przy stole
eucharystycznym i modlić się wzajem-
nie za siebie, by móc być świadkami
obecności żywego Boga w naszym życiu.

02.10. - Na Mszy Św. o godz.18.00 ks.
Dawid podczas homilii rozważył temat:
„Eucharystia Sercem chrześcijaństwa -
wydarzenie Agape”. Ks. Dawid nawią-
zał do Ewangelii z dnia „Zaprawdę po-
wiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i
nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do
królestwa niebieskiego” (Mt 18, 3-4). Na
podstawie tego fragmentu ks. Dawid po-
kazał prostotę i ufność dziecka oraz
zwrócił uwagę, że tylko taka postawa
może doprowadzić nas do spotkania z
największą Miłością - Chrystusem.

Ks. Dawid podkreślił, że Eucharystia
jest Sercem chrześcijaństwa, ponieważ
podczas jej celebracji ziemia spotyka się
z niebem, przechodzimy z grzechu do
życia oraz wstępujemy w wyżyny sa-

crum, spotykając się ze świętością. Dla-
tego nie bez znaczenia ołtarz umiejsco-
wiony jest wyżej aniżeli miejsca dla wier-
nych. Eucharystia to wydarzenie Agape,
czyli spotkanie miłości, gdzie ludzkie
serce spotka się z Sercem Bożym. Bóg
jest w stanie przemienić nas tylko wów-
czas, kiedy oddamy Mu wszystko i bę-
dziemy mieć świadomość obecności
żywego i kochającego Boga w Euchary-
stii.

Na zakończenie ks. Dawid podkreślił
również, że nie wystarczy wierzyć, aby
być chrześcijaninem, ale trzeba jeszcze
kochać, gdyż wiara nie może istnieć bez
miłości. Dlatego w chrześcijaństwie po-
trzebna jest postawa pokory i posłuszeń-
stwa wobec nauki Kościoła.

03.10. - O godz.17.00 rozpoczął się
Różaniec, który prowadzili wraz z ks.
Dawidem pielgrzymi pielgrzymujący na
Jasną Górę w latach 2019 i 2020. Po na-
bożeństwie różańcowym oraz Euchary-
stii pielgrzymi, ks. Dawid oraz ks. Pro-
boszcz spotkali się w sali Św. Jana Paw-
ła II na poczęstunku, aby oglądając zdję-
cia i filmiki powspominać radosne chwile
wspólnej wędrówki do Matki Bożej Czę-
stochowskiej.

Już dziś zapraszamy wszystkich bez
względu na wiek na wspaniałe pielgrzy-
mowanie szlakiem „Orlich Gniazd”. Piel-
grzymka odbędzie się 26.06.2021 r.

Bożena S.
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Duszpasterstwo Ma³¿eñstw jak...

wej sobotni dzień, który rozpoczął się
Mszą Św. i przepięknym świadectwem
ks. Marka o swoim powołaniu i umiło-
waniu kapłaństwa, wypełniony był rado-
ścią i ogromnymi przeżyciami podczas
zwiedzania Pocysterskiego Opactwa w
Krzeszowie. Zwiedziliśmy Kościół pw.
Św. Józefa, Mauzoleum Piastów Ślą-
skich, teren cmentarza klasztornego oraz
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. Od-
wiedziliśmy również Pijalnię wód w
Kudowie - Zdroju, gdzie byliśmy bardziej
zainteresowani pysznymi deserami, ani-
żeli piciem nie koniecznie smakowo do-
brych wód.

Dzień zakończyliśmy odsłuchaniem
konferencji O. Adama Szustaka nt.
„Akrobacji małżeńskich” oraz dziele-
niem się naszym małżeńskim powoła-
niem. Wspominaliśmy czas poznania się
i zakochania w sobie. Nie brakował emo-
cji i wzruszeń.

Po porannej, niedzielnej Eucharystii
odwiedziliśmy Stacje Drogi Krzyżowej
znajdującej się w lesie na Szczytniku oraz
Muzeum Misyjne Ojców Sercanów Bia-
łych w Polanicy - Zdroju. Tam też wraz
z Misjonarzami odmówiliśmy Koronkę
do Bożego Miłosierdzia.

Był to cudowny czas, bo spędzony z
Bogiem i wspaniałymi ludźmi. Duszpa-
sterstwo Małżeństw jest jak „Dusze Mi-
łości”, bo to właśnie w tej wspólnocie
czuje się prawdziwą obecność Boga i
Jego działania. Jesteśmy jak jedna wiel-
ka rodzina, w której pomimo różnic wie-
kowych i stażów małżeńskich panuje
ogromna radość, życzliwość, miłość i
wzajemna troska o siebie.

 Jeszcze raz pragnę w imieniu własnym
i wszystkich małżeństw podziękować ks.
Markowi za zorganizowanie wyjazdu i
ofiarowanie nam swojego czasu.

Ks. Marek oraz cała wspólnota zachę-
camy małżonków żyjących w Sakramen-
talnym Związku Małżeńskim na spotka-
nia, które odbywają się w II i IV piątki
miesiąca o godz. 19.30

Dnia 24.09. 2020 r. małżeństwa nale-
żące do wspólnoty Duszpasterstwa Mał-
żeństw wybrały się wraz ze swoim opie-
kunem ks. Markiem na 3 dniowe dni sku-
pienia do Szczytnej. Nasz wyjazd jak
zawsze wypełniony był modlitwą, rozmo-
wami oraz wieloma atrakcjami, które
przygotował ks. Marek. Dzień naszego
piątkowego przyjazdu zakończyliśmy
Eucharystią i rozmowami nt. programu
kolejnych dni.

Pomimo nie sprzyjającej aury pogodo- Bożena S.


