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Polscy œwiêci i b³ogos³awieni

Bł. Czesław Odrowąż
– dominikanin, cudotwórca

Błogosławiony Czesław urodził się w
Kamieniu Opolskim około roku 1175-
1180. Pochodził ze znakomitego rodu
rycerskiego Odrowążów, z którego wy-
wodzi się wiele wybitnych osobistości
(św. Jacek, bł. Bronisława, biskup kra-
kowski Iwo, arcybiskup lwowski Jan).

W 1218 r. biskup Iwo Odrowąż zabrał
bł. Czesława i św. Jacka w podróż do
Rzymu. Spotkali się tam z św. Domini-
kiem Guzmanem założycielem Zakonu
Kaznodziejskiego, który zachwycił ich
swoją osobowością, stylem życia pełne-
go oddania się Bogu i prostotą. Za zgoda
biskupa Iwona, przystali do Dominika, i
po okresie nowicjatu, powrócili do kra-
ju. Razem ze św. Jackiem założyli klasz-
tor w Austrii, a następnie bł. Czesław
założył klasztory w Pradze i we Wrocła-
wiu. W latach 1233 -1236 Czesław był
przełożonym Polskiej Prowincji Domi-
nikanów.

W czasie oblężenia Wrocławia przez
Tatarów w 1241 roku modlitwą i przy-
kładem mocnej wiary w zwycięstwo za-
chęcał rycerstwo i mieszkańców grodu
do obrony. Scenę tę opisał później Jan
Długosz w „Rocznikach Królestwa Pol-
skiego”. Bł. Czesław, idąc w uroczystej
procesji w grodzie wrocławskim, niesie
Chrystusa w złocistej monstrancji i bło-
gosławi obrońców. Oblegającym Tatarom
miała się wtedy ukazać się nad bł. Cze-
sławem ogromna jasność, co wprawiło
najeźdźców w taką trwogę, że ze strachu

odstąpili od oblężenia i zrezygnowali ze
zdobycia grodu.

W rok później (1242) bł. Czesław zmarł
w opinii świętości, a mieszkańcy Wro-
cławia obrali go sobie za obrońcę i opie-
kuna. Pochowany został w dominikań-
skim kościele pw. Św. Wojciecha.

W 1713 r. papież Klemens XI zatwier-
dził kult bł. Czesława dla zakonu domi-
nikanów i archidiecezji wrocławskiej,
natomiast w 1735 r. Klemens XIII roz-
szerzył go na wszystkie polskie diecezje.

Ciekawostką jest fakt, że 1945 r., kiedy
kościół św. Wojciecha uległ całkowite-
mu zburzeniu, podobnie jak i całe jego
otoczenia, kaplica, w której spoczywają
relikwie bł. Czesława, pozostała pod gru-
zami nietknięta.

Bł. Czesław jest patronem Wrocławia,
a jego wspomnienie liturgiczne przypa-
da 20 lipca. D.M.
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w intencji naszej Ojczyzny o godz.18.00.
  6.Zapraszamy bierzmowańców oraz całą młodzież naszej parafii na Mszę św.

młodzieżową w najbliższy piątek (9.10) o 18.00. zaś o godz. 17.05 odbędzie
się rachunek sumienia i spowiedź dla kandydatów do bierzmowania.

  7.W piątek, o godz. 17.30 odprawimy nabożeństwo Via lucis, czyli Drogi Światła.
  8.W sobotę (14.11) swoje urodziny obchodzi ks. Artur Grabiec. Zapraszamy na

Mszę św. w intencji solenizanta, którą odprawimy o godz. 18.00.
  9.Ze względu na pandemię w tym miesiącu nie będzie obchodu chorych.
10.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.

11. Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje mszalne do czerwca 2021 r.  Zadbajmy
o to, by w niedziele rezerwować intencje mszalne za żywych, a więc urodziny, jubileusze
itp. W tym roku są jeszcze wolne intencje mszalne, które przyjmuje Kancelaria Parafialna.

12.Zapraszamy do Internetowego Systemu Wyszukiwania Osób Pochowanych na
naszym cmentarzu - http://katowice-tysiaclecia.artlookgallery.com/

13.W naszym kościele mamy obowiązek noszenia maseczek. Zachęcamy by Komunię
św. przyjmować na rękę. Jak należy godnie przyjąć Ciało Pana Jezusa na rękę uka-
zują plakaty przy wejściu do kościoła oraz filmik na stronie internetowej. Komunię św.
przyjmujemy przy kapłanie.  Osoby, które pragną przyjąć komunię do ust ustawiają się na
końcu procesji. Zgodnie z komunikatem, prosimy o zrozumienie i zachowanie w kościele
dystansu społecznego 1 osoba na 7m2 (240 miejsc siedzących). Siadamy tylko w miej-
scach zaznaczonych białą kartką. Aktualna sytuacja epidemiczna i nałożone restrykcje są
trudne dla nas wszystkich, ale musimy pamiętać, że ich celem jest troska o nasze zdrowie
i życie. Spotkania diakonii i grup parafialnych są zawieszone.
Pragniemy włączyć się w modlitwę całego Kościoła o powstrzymanie koronawirusa
i o  pokój w naszych rodzinach i w naszej Ojczyźnie. O godz. 20.30 w rodzinach
odmawiajmy jedną część różańca św. Wspólny różaniec transmitowany z naszego
kościoła i prowadzony przez kapłanów w niedziele o godz. 20.30.

13.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   (09-15 LISTOPADA 2020)
Msze św. online: w niedziele i w tygodniu

PONIEDZIAŁEK (09.11.2020 r.) - ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA
BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ

   7.00 1/za++m. Stefanię, wnuka Michała,++z rodz: Filipków, Matuszczyków i Kuźniarów
2/za + męża Jana Kasprzyka w 5 r. śm. i ++ rodziców z obydwu stron

  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo za zmarłych zalecanych w wypominkach
18.00 1/za dusze zalecane w wypominkach

2/w intencji wszystkich członków diakonii i grup parafialnych oraz ich rodzin
3/za ++ Mieczysławę i Józefa Lewińskich oraz + Celinę z prośbą o dar nieba

Homilia: Eucharystia jest znakiem i przyczyną jedności Chryst. Ciała Mistycznego pap.Paweł VI

WTOREK (10.11.2020 r.) - Wspomnienie św. Leona Wielkiego, pap i dK
  7.00 1/za + Adama Kruka w 2 r. śm. oraz ++ Jana Kruka i Mariannę Cłapa

2/za + córkę Agnieszkę Kopka-Muszyńską, + męża Jana, ++ rodziców: Ele-
onorę i Jana oraz + zięcia Marcina

  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + męża Stanisława Ficka, ++ rodziców z obu stron, + siostrę Danutę

i ++ szwagrów: Jana i Mariana
2/za ++ rodziców: Antoninę, Katarzynę i Stanisława Zarzecznych, Józefę i Szczepana

Michalskich, ++ pokrewieństwo z obydwu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
3/w intencji Beaty i Izabeli, dziękczynna za ocalenie z nieszczęśliwego wypadku

ŚRODA (11.11.2020 r.) - Wspomnienie św. Marcina z Tours, bpa
  7.00 1/za ++ rodz Zofię i Józefa Wilków, + męża Józefa Dudę, ++ dziadków: Froń i Wilk

2/w intencji żony Krystyny z ok. 80 r. ur., prosząc o Bożą opiekę, dar zdrowia
dla solenizantki i całej rodziny

  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/w intencji naszej Ojczyzny

2/za+męża Emila w 24r.śm.,+syna Ryszarda w 11r.śm. ++zięcia, rodz. i braci w kol.r.śm.
3/za + syna Przemysława Mrożka

CZWARTEK (12.11.2020 r.) - Wspomnienie św. Jozafata, bp. i męcz.
  7.00 1/za ++ Hannę i Oskara Froelichów oraz ++ z rodziny: Jasińskich, Froelichów

i Malskich, + Eugeniusza Kozaka i ++ kapłanów, z prośbą o życie wieczne
2/w intencji Jolanty Lesiuk oraz jej rodziny z prośbą o Boże błog., a dla

+ męża Stanisława o radość nieba
  7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za+syna Krzysztofa we wsp.ur.,+m.Franciszka w 5 r. śm.++z rodz.Kowalczyków

2/za + męża Kazimierza w 11 r. śm., ++ teściów Helenę i Stefana ++ z rodzi-
ny: Strużek,  Rzychoń, Katolik prosząc dla nich oradość wieczną

3/za + Aleksandra Filipka

PIĄTEK (13.11.2020 r.) - Wspomnienie świętych: Benedykta, Jana, Mateusza,
Izaaka i Krystyna, pierwszych męcz. Polski

  7.00 1/za + męża Jerzego w 6 r. śm., + matkę Annę w 1 r. śm. oraz ++ z rodziny z obu stron
2/za + Stefana Pośpiecha

  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo Drogi Światła
18.00 1/w intencji młodzieży

2/za + męża Leopolda Rutkę
3/za + Jana Janusa, ++ rodziców: Natalię i Jana oraz ++ teściów: Jadwigę i Pawła

SOBOTA (14.11.2020 r.) - Dzień powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/za ++ rodziców: Martę i Wilhelma, Helenę i Franciszka, + siostrę Jadwigę

oraz ++ z rodziny: Korzeniowskich i Pigula
2/za ++ Adama Jantosza, brata Stanisława Jantosza, + ojca Franciszka, + Annę Jan-

tosz, ++ rodziców: Jana i Rozalię Stopyra, + babcię Antoninę i ++ z pokrewieństwa
3/za + męża Tadeusza z okazji imienin oraz ++ rodziców i teściów

17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/w intencji ks. Artura Grabca z ok. ur., dziękując Bogu za dar życia, prosząc

o żywą wiarę,  gorącą miłość, wierność łasce powołania i dar zdrowia
2/z prośbą o dar nieba dla + mamy Ireny Bulandry z ok. 43 r. śm., + ojca

Leopolda Bulandry, ++ dziadków z obu stron, + cioci Wandy Wróblew-
skiej, ++ wujków: Tadeusza i Zbigniewa Wróblewskich

NIEDZIELA (15.11.2020 r.) - XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
  7.30 - w intencji Aleksandry i Janusza z ok. 35 r. śl., z podzięk. za dotychczasowe

łaski, z prośbą o Bożą opiekę i błog. dla jubilatów i dzieci z rodzinami
  9.30 - za + Stanisława Kopyciaka (od szwagrów i szwagierek)
11.00 - za ++ Joannę i Jana Teodorczyków w kol. r. śm., z prośbą o życie wieczne
12.30 - w intencji Grzegorza z ok. 50 r. ur., dziękując za otrzymane łaski, prosząc o wsta-

wiennictwo MB oraz dalszą Bożą opiekę i zdrowie dla solenizanta i rodziny (TD)
17.00 - za + Norberta, we wspomnienie urodzin, z prośbą o radość nieba
20.00 - za ++ rodziców: Jadwigę i Antoniego Pierchałów

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE (8 listopada 2020)
  1.Wszystkie Msze św - online z naszego kościoła znajdziemy na stronie inter-

netowej i facebooku: https://www.youtube.com/c/ParafiaTD
  2.Bóg zapłać za wszystkie ofiary materialne i kopertowe składane dzisiaj na po-

trzeby naszego kościoła - na prace remontowe - kolejne stacje Drogi Krzyżo-
wej w kościele górnym oraz remont schodów wyjściowych. W przyszłą nie-
dzielę (15.11) nasi ministranci będą zbierać przed kościołem ofiary materialne na
Fundację Papieską Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

  3.W poniedziałek (9.11) o godz. 18.00 zapraszamy na Eucharystię wszystkich
członków diakonii i grup parafialnych. Mszę św. odprawimy za nich, prosząc
o błogosławieństwo Boże w ich służbie dla naszej wspólnoty. Komunię św. bę-
dziemy rozdzielać pod dwiema postaciami: Ciała i Krwi Pańskiej. Podczas Eu-
charystii Homilia nt. Eucharystia jest znakiem i przyczyną jedności Chrystuso-
wego Ciała Mistycznego - pap. Paweł VI.

  4.Prawnik dyżuruje we wtorek od 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
  5.W środę (11.11) przypada Święto Niepodległości. Zapraszamy na Mszę św.
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Kongregacja do spraw Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów

Z radością powróćmy do Eucharystii!
List o celebrowaniu liturgii w czasie
i po pandemii COVID 19    (cz. 1)

Pandemia wywołana wirusem COVID-
19 nie tylko zakłóciła dynamikę życia
społecznego, rodzinnego, gospodarcze-
go, oświatowego i zawodowego, ale też
zaburzyła życie wspólnoty chrześcijań-
skiej, włącznie z jego wymiarem litur-
gicznym. Aby uniemożliwić przenosze-
nie wirusa, konieczne było wprowadze-
nie sztywnego dystansu społecznego, co
miało następstwa dla pewnej zasadniczej
cechy życia chrześcijańskiego: „Bo gdzie
są dwaj albo trzej zebrani w imię moje,
tam jestem pośród nich” (Mt 18,20);
„Trwali oni w nauce Apostołów i we
wspólnocie, w łamaniu chleba i w mo-
dlitwach. Ci wszyscy, którzy uwierzyli,
przebywali razem i wszystko mieli
wspólne” (Dz 2,42-44).

Wymiar wspólnotowy ma znaczenie
teologiczne: Bóg jest więzią Osób w
Trójcy Przenajświętszej; stworzył czło-
wieka w relacyjnej komplementarności
mężczyzny i kobiety, gdyż „nie jest do-
brze, żeby mężczyzna był sam” (Rdz
2,18), nawiązuje więź z mężczyzną i ko-
bietą oraz powołuje ich do wejścia z Nim
w relację: jak trafnie to ujął Święty Au-
gustyn, niespokojne jest nasze serce, do-
póki nie znajdzie Boga i w Nim nie spo-
cznie (por. „Wyznania”, I, 1). Pan Jezus
rozpoczął publiczną działalność, powo-
łując grupę uczniów, by wspólnie żyli i
głosili Królestwo; z tej małej trzódki na-
rodził się Kościół.

Dla opisania życia wiecznego Pismo
Święte posługuje się obrazem miasta:
Niebieskiego Jeruzalem (por. Ap 21);
miasto to wspólnota osób połączonych
wspólnymi wartościami, zasadniczymi
realiami ludzkimi i duchowymi, miejsca-
mi, świątyniami i różnoraką zorganizo-
waną aktywnością osób, które współdzia-

łają w budowaniu wspólnego dobra. Po-
ganie wznosili świątynie przeznaczone
wyłącznie dla bóstwa, a niedostępne dla
ludzi, chrześcijanie zaś, gdy tylko mogli
się cieszyć wolnością sprawowania kul-
tu, szybko zbudowali miejsca będące
domus Dei et domus ecclesiae, gdzie
wierni stanowili wspólnotę Boga, lud
zwołany do sprawowania kultu i ustano-
wiony zgromadzeniem świętym. Bóg
mógł zatem ogłosić: „Ja jestem twoim
Bogiem, ty będziesz moim ludem” (por.
Wj 6,7; Pwt 14,2). Pan wiernie zacho-
wuje swoje przymierze (por. Pwt 7,9),
dlatego Izrael staje się Przybytkiem
Boga, miejscem uświęconym Jego obec-
nością w świecie (por. Wj 29,45; Kpł
26,11-12).

Dlatego dom Pański oznacza obecność
rodziny dzieci Bożych. Także i dzisiaj,
w modlitwie na poświęcenie nowego
kościoła, biskup prosi o to, by kościół ten
był tym, czym powinien być zgodnie ze
swoją naturą:

„[…] aby zawsze był miejscem świętym
[…].
Niech tutaj zdroje łask zmywają ludzkie
winy,
aby dzieci Twoje, Ojcze, umarłe dla grze-
chu,
rodziły się na nowo do życia Bożego.
Niech Twoi wierni,
zgromadzeni wokół ołtarza,
sprawują pamiątkę Paschy
i posilają się przy stole słowa
i Ciała Pańskiego.
Niech wznosi się tutaj miła Tobie ofiara
chwały,
a głos ludzi, złączony ze śpiewem Anio-
łów,
niech rozbrzmiewa w nieustannej mo-
dlitwie
za zbawienie świata.
Niechaj tutaj ubodzy znajdą miłosier-
dzie,
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uciśnieni prawdziwą wolność,
a wszyscy ludzie niech przyoblekają się
w godność Twoich dzieci,
aż osiągną szczęśliwie radość życia
wiecznego
w niebieskim Jeruzalem”
(Modlitwa na poświęcenie kościoła, w: Obrzę-
dy poświęcenia kościoła i ołtarza, Katowice
2001, s. 61-62).

Wspólnota chrześcijan nigdy nie stoso-
wała izolacji i nigdy nie czyniła z kościo-
ła miasta z zamkniętymi bramami. Chrze-
ścijanie, ceniąc wartość życia wspólno-
towego oraz dążenia do wspólnego do-
bra, zawsze zabiegali o integrację w spo-
łeczeństwie, jakkolwiek ze świadomością
swojej odmienności: być w świecie, nie
należąc do świata ani się do niego nie
ograniczając (por. „List do Diogneta”, 5-
6). Także w sytuacji zagrożenia spowo-
dowanego pandemią ujawniło się wiel-
kie poczucie odpowiedzialności: słucha-
jąc władz świeckich i ekspertów oraz z
nimi współpracując, Księża Biskupi i
konferencje poszczególnych episkopa-
tów byli gotowi podejmować trudne i
bolesne decyzje, włącznie z przedłużo-
nym zawieszeniem udziału wiernych w
celebracji Eucharystii. Kongregacja wy-
raża głęboką wdzięczność Księżom Bi-
skupom za zaangażowanie i wysiłek wło-
żony w próby udzielenia odpowiedzi w
możliwie najlepszy sposób na nieprzewi-
dzianą i złożoną sytuację.

Kiedy tylko jednak okoliczności na to
pozwalają, koniecznie i pilnie trzeba po-
wrócić do normalności życia chrześcijań-
skiego; jego domem jest budynek kościo-
ła, zaś sprawowanie liturgii, a zwłaszcza
Eucharystii, „jest szczytem, do którego
zmierza działalność Kościoła, i zarazem
jest źródłem, z którego wypływa cała jego
moc” (Konstytucja o liturgii świętej „Sa-
crosanctum concilium”, 10).

c.d.n.
Robert kard. Sarah

Prefekt

Dlaczego Bractwo Adoracji ?

Szukając swojego miejsca we wspól-
nocie parafialnej trochę przypadkowo
trafiłam do Bractwa Adoracji Naj-
świętszego Sakramentu wspólnoty
osób czuwających na indywidualnej
adoracji NS. Każdy z nas ma przywi-
lej spędzenia jednej godziny sam na
sam z Panem Jezusem – to godzina
wyciszenia, modlitwy i słuchania.

Jako wspólnota jesteśmy liczną,
zgraną grupą , w której prawie wszy-
scy się znamy i w razie potrzeby mo-
żemy na siebie liczyć, między innymi
szturmując niebo modlitwami. To na-
prawdę działa!!

Zapraszamy wszystkich, którzy szu-
kają swojego miejsca w naszej wspól-
nocie parafialnej. Spotykamy się w
pierwszy czwartek miesiąca  na Mszy
św. wieczornej, a następnie w salce na
spotkaniu formacyjnym z naszym
opiekunem ks. Arturem.

ZAPRASZAMY I CZEKAMY!
Halina

Świadectwo o Wspólnocie
Odnowy w Duchu Świętym

Wspólnotę Odnowy w Duchu Świę-
tym tworzą członkowie kościoła ka-
tolickiego, którzy po przeżyciu chrztu
w Duchu Świętym pragną żyć w jed-
ności i ścisłej przyjaźni z Jezusem jako
swoim osobistym Panem i Zbawicie-
lem.

Wspólnota przez formacje pomaga w
nawiązywaniu relacji i  wzroście du-
chowym poprzez odkrywanie i podda-
nie się Bożej miłości i mocy sakramen-
tów świętych. Spotykamy się w każ-
dy poniedziałek po Mszy św. wieczor-
nej Ela Z.
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