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Uroczystość Jezusa Chrystusa,
Króla Wszechświata.
 „Kiedy Syn Człowieczy przyjdzie
w swojej chwale
wraz ze wszystkimi aniołami,
wtedy zasiądzie na tronie swej chwały.
Wówczas zgromadzą się przed nim
wszystkie narody” (Mt 25, 31-32).

Uroczystość Chrystusa Króla, obcho-
dzona w ostatnią niedzielę roku kościel-
nego, jest jakby klamrą zamykającą i
podsumowującą cały rok liturgiczny.
Uroczystość tę wprowadził do liturgii
papież Pius XI encykliką Quas Primas z
11 grudnia 1925 r.

Uznanie królewskiego panowania
Chrystusa ma nam uświadamiać, że
Chrystus jest Bogiem-Człowiekiem,
Stworzycielem i Odkupicielem, że jest
Królem całego stworzenia – wszechświa-
ta. Ma nam przypomnieć, że celem na-
szego życia jest osiągnięcie Królestwa
Bożego.

Papież Franciszek w czasie homilii w
listopadzie 2014 r. powiedział:

„Zbawienie nie zaczyna się od wyzna-
nia królewskości Chrystusa, ale od na-
śladowania dzieł miłosierdzia, poprzez
które On zrealizował Królestwo. Kto
je spełnia, pokazuje, że przyjął królo-
wanie Jezusa, bo w swoim sercu uczy-
nił miejsce dla miłosierdzia Boga. Pod
koniec życia będziemy sądzeni z miło-
ści, z bliskości i czułości okazywanej
braciom”.

W Uroczystość Jezusa Chrystusa, Kró-
la Wszechświata, można uzyskać odpust
zupełny, odmawiając pobożnie akt po-
święcenia rodziny ludzkiej Chrystusowi
Królowi i spełniając zwykłe warunki od-
pustu. D.M.
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10.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.

11.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 przyjąć komunię do ust ustawiają się na
końcu procesji. Zgodnie z komunikatem, prosimy o zrozumienie i zachowanie w kościele
dystansu społecznego 1 osoba na 15m2. Siadamy tylko w miejscach 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 Ojczyźnie. O godz.
20.30 w rodzinach odmawiajmy jedną część różańca św. Wspólny różaniec transmi-
towany z naszego kościoła i prowadzony przez kapłanów w niedziele o godz. 20.30.

12.Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej do Parafian. Pandemia koronawirusa zmieniła
kolejny raz  funkcjonowanie niemalże całego świata. Skutki tej sytuacji dotkliwie odczu-
wamy również my,  ludzie wierzący – członkowie wspólnoty parafialnej. Ograniczone
możliwości fizycznego uczestnictwa w Eucharystii są dla wielu z nas sytuacją wyjątkową
i niespotykaną. Nie wiemy jak długo będziemy musieli znów funkcjonować w takiej rze-
czywistości. Dlatego poza apelem o łączność modlitewną i udział we Mszach Św. za
pomocą mediów – jako Parafialna Rada Ekonomiczna, czujemy się w obowiązku zaape-
lować do Parafian o zatroszczenie się o materialną sferę funkcjonowania naszej parafii.
W związku z tym, że  prawdopodobnie przez najbliższe niedziele będziemy w sposób
ograniczony wspierać parafię poprzez ofiary składane podczas Mszy św. – apelujemy
o przekazywanie finansowego wsparcia poprzez wpłaty bezpośrednio na  konto parafii.
Takie solidarne działanie pozwoli naszej parafii przetrwać ten trudny dla wszystkich okres.
Nr konta Parafii Podwyższenia Krzyża Św. i MB Uzdrowienia Chorych:
42 1050 1214 1000 0023 1548 9068, tytuł wpłaty: „darowizna na cele kultu religijnego”

13.Od dzisiejszej niedzieli Msze św. i nabożeństwa odprawiamy w dolnym kościele.
14.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   (23-29 LISTOPADA 2020)
Msze św. online: w niedziele i w tygodniu

PONIEDZIAŁEK (23.11.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + męża Zygmunta w 15 r. śm., + Pelagię, ++ ich rodziców: Monikę i Ludwika

2/za ++ z rodziny: Kaproniów, Furgołów i Turów
  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + ojca Franciszka Skrzypca, ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron

2/za + ciocię Alicję Goliasz (od siostrzeńca Marcina Sławeckiego
3/za++rodz: Irenę i Bronisława Pruchników,+ koleż. Elżbietę Kwietniowską-Strozik

WTOREK (24.11.2020 r.) - Wspom. św. męcz. Andrzeja Dung-Lac, prezb. i Tow.
  7.00 1/za + męża Czesława w kol. r. śm. oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron

2/za ++ Marka Tomasika, Dariusza Kwaśnego, Teresę Dessauer, ks. Henryka
Januchtę i dusze w czyśćcu cierpiące

  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + Stanisława Lesiuka w 3 r.śm

2/za + Jana Wardacha (od Elżbiety i Ryszarda z rodziną)
3/w intencji Marcina dziękując Bogu za dar życia i wszystkie otrzymane łaski, prosząc
o zdrowie duszy i ciała, opiekę MB Uzdr.Chorych i Boże błog. dla całej rodziny

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŚRODA (25.11.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/do Trójcy Przenajświętszej za wstaw. MBNU w intencji Wioletty i jej rodziny

2/za + mamę Marię Wałach w kol. r.śm.
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/w int.Katarzyny Odelga z ok. 82 r. ur. i im., dziękując za otrzymane łaski z prośbą

o B. opiekę, błog. i zdrowie dla solenizantki i wnuczek: Aleksandry i Martyny
2/za + siostrę Marię z prośbą o dar życia wiecznego
3/za + Janinę Kamińską z prośbą o dar nieba

CZWARTEK (26.11.2020 r.) -  Dzień powszedni
  7.00 1/za + Eugeniusza Mataniak oraz ++ jego rodziców i braci

2/za + męża Konrada i ++ rodziców z obu stron
  7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/w intencji członków Żywego Różańca oraz Apostolstwa Dobrej śmierci

2/za + m.Zdzisława Grębę, ++rodz: Kiliańczyk, ++ rodz. chrzestnych i ++ z ich rodzin
3/za + Rafała Kolasińskiego (od siostry Moniki z rodziną)

PIĄTEK (27.11.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za ++ Marię i Edwarda Czachurów w kol. r. śm. i ++ rodziców z obu stron

2/za ++ Bolesława Markowicza i jego żonę Wandę oraz ++ rodziców z obu stron
  7.30 - Różaniec
17.30 - Droga Krzyżowa
18.00 1/za + żonę Marię Szojda w 2 r. śm.

2/za + Marka Zagaja w 7 m-cy po śm. (od sąsiadów Sobala)
3/za + Zuzannę Odrobińską (od Marii Chudzik z Krakowa)

SOBOTA (28.11.2020 r.) - Dzień powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

  7.00 1/w intencji ofiarodawców i budowniczych naszego kościoła i w int. ks. P. Furczyka
2/za + męża Henryka Wilk w 1 r. śm. oraz ++ rodziców z obu stron
3/za + męża Stanisława w 3 r. śm., wszystkich ++ z rodziny z obu stron

oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za ++ Aleksandrę, Rafała, Ilonę i Wiesława Cokot

2/za++Józefa, jego żonę Barbarę,+synową Marię (od rodzin Cupriaków i Wójcików)
NIEDZIELA (29.11.2020 r.) - I NIEDZIELA ADWENTU
  7.30 - za + ciocię Alicję Goliasz (od Urszuli Sławeckiej)
  9.30 - za + Jerzego Krzoskę z prośbą o radość życia wiecznego (od sąsiadów)
11.00 - w intencji Dominiki Lange w 4 r. ur. oraz jej brata Kamila w 7 r. ur., z podziękowa-

niem za wszystkie otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błog. Boże
12.30 - w intencji Szymona Krzywoń z okazji 25 r. ur.
16.30 - Nabożeństwo adwentowe
17.00 - za + Bolesława Zackiewicza w 4 m-c po śm.
20.00 - za ++ rodziców: Jana i Marię Grendel, + teścia Tadeusza Możdżeń, + sio-

strę Grażynę i ++ z rodziny z obu stron
Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   (22 listopada 2020)
  1.W dzisiejszą niedzielę (22.11) obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa,

Króla Wszechświata. O godz. 16.30 nabożeństwo, w czasie którego odmówi-
my Akt poświęcenia rodziny ludzkiej Chrystusowi Królowi.

  2.Wszystkie Msze św - online z naszego kościoła znajdziemy na stronie interne-
towej i facebooku: https://www.youtube.com/c/ParafiaTD

  3.Dzisiaj  (22.11) o godz. 17.00 odprawimy Mszę św. w intencji czcicieli św. Rity,
patronki spraw beznadziejnych. Po Mszy św. nabożeństwo połączone z obrzę-
dem poświęcenia róż. Do skrzynki przy kaplicy Miłoserdzia Bożego można skła-
dać kartki z wypisanymi prośbami i podziękowaniami, które będą odczytane
w czasie nabożeństwa. Na zakończenie udzielimy błog. relikwiami św. Rity.

  4.Bóg zapłać za wszystkie ofiary materialne składane dzisiaj na potrzeby Archi-
diecezji. W przyszłą niedzielę (29.11) kolekta będzie przeznaczona na budowę
cmentarza. Codziennie, po każdej Mszy św. w zakrystii indywidualni fundatorzy
mogą złożyć ofiarę i dokonać wpisu do Księgi Fundatorów.

  5.W czwartek (26.11), o godz. 18.00 odprawimy Mszę św. w intencji członków
Żywego Różańca oraz Apostolstwa Dobrej Śmierci.

  6.Zapraszamy rodziców dzieci, które pragną przystąpić do I Komunii Świętej
w 2021 roku, na spotkanie duszpasterskie w czwartek - 26 listopada o 18.45.
Spotkanie odbędzie się w kościele.

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

  8.W piątek, o godz. 17.30 odprawimy Drogę Krzyżową, polecając Bogu dusze naszych
zmarłych. Wypominki za zmarłych przynosimy do zakrystii 20 minut przed nabożeń-
stwem. Po nabożeństwie udzielimy błogosławieństwa relikwiami Krzyża św.

  9.W niedziele, po Mszy św., w salce nr 1  można nabyć opłatki, lampiony, świece
wigilijne „Caritas” - dzieło pomocy biednym dzieciom, kartki świąteczne oraz
Śląski Kalendarz na rok 2021. Zachowajmy odstęp 2,5 m.
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WSPÓLNOTA WSPÓLNOT
Współczesny Kościół staje obecnie

przed olbrzymim wyzwaniem. Coraz czę-
ściej obserwujemy odpływ wiernych.
Przyczyny są z pewnością różne i warto
się nad nimi głęboko zastanowić. Ale w
tym momencie chyba najważniejsze jest
to, aby każdy z nas zamiast szukać win-
nych poczuł się odpowiedzialny i zrobił
wszystko, by ten proces zatrzymać. Już
Jan Paweł II na przełomie wieków mówił,
że „kształtowanie dojrzałych wspólnot
kościelnych, w których wiara ujawnia
się i urzeczywistnia w całym swoim pier-
wotnym znaczeniu jako przylgnięcie do
osoby Chrystusa i do Jego Ewangelii,
jako spotkanie i sakramentalna komu-
nia z Chrystusem, jako życie w duchu
miłości i służby”

Czym zatem jest
wspólnota wspólnot?

Bardzo często podchodzimy do parafii
jako miejsca, w którym idziemy na mszę
świętą, obchodzimy różne uroczystości,
przyjmujemy sakramenty. Na ogół jeste-
śmy „biorcami” i jako tacy często nie po-
czuwamy się tego, by dać coś od siebie.
Takie podejście nazywane jest minima-
lizmem chrześcijańskim i prowadzi do
osłabienia wiary i zepchnięcia jej do po-
ziomu tego, co nakazane.

Budowanie i rozwijanie małych wspól-
not, ich świadectwo i zaangażowane apo-
stolstwo mogą doprowadzić do odnowie-
nia parafii. Siłą napędową życia parafial-
nego są małe wspólnoty. A wspólnota to
grupa ludzi, którzy działają razem. Ks.
Franciszek Blachnicki mówił, że tylko
budowanie i rozwijanie takich wspólnot,
ich świadectwo i zaangażowane apostol-
stwo może doprowadzić do odnowienia
się parafii.

W budowaniu wspólnoty bardzo ważną
rolę odgrywają wszyscy parafianie. To w
niej każdy może służyć swoim talentem,

wymieniać poglądy, dyskutować, znajdo-
wać odpowiedzi na nurtujące pytania To
w takich miejscach można się lepiej po-
znać, to tu nawiązują się przyjaźnie. We
wspólnocie tkwi większa siła. I trzeba pa-
miętać, że możemy się różnić! Ważne
jednak, aby nie doprowadzić do stworze-
nia wspólnoty hermetycznej. Dlatego tak
ważna jest rozmowa i otwartość na racje
przedstawiane przez drugiego człowie-
ka.

Papież Franciszek bardzo ciekawie pi-
sze o charyzmatach. Zauważa, że głów-
nym ich zadaniem jest tworzenie życia
w Kościele, a nie tylko grupek spotyka-
jących się ludzi. Zadaniem charyzmatu -
a przecież każdy z nas nimi dysponuje -
jest się rozprzestrzeniać.

Musimy tez pamiętać, że wiara to jed-
nak nie tylko dawanie, ale i otrzymywa-
nie. Zatem będąc w dialogu z innymi,
naszym zadaniem jest też nieustanne na-
słuchiwanie co przez nich ma nam do
powiedzenia Duch Święty! Może wtedy
zobaczymy, że nasz sposób modlitwy czy
działalności dla dobra parafii nie jest je-
dyną drogą Kościoła. Otwarcie się z mi-
łością na innych daje nam szansę na od-
budowę prawdziwej wiary.

3

AP

Migawki z ¿ycia naszej parafii

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ka-
towice: w Katowicach od wielu lat po-
dejmujemy szereg działań związanych
z walką na rzecz czystego powietrza.
Choć z roku na rok jakość powietrza
się poprawia, to niestety w sezonie
grzewczym zdarzają się dni podczas
których smog jest bardzo dotkliwy.
Dlatego uruchomiliśmy akcję #nieTruj
w ramach której wszystkie dzielnice
Katowic odwiedzi smogobus.
Nasi pracownicy będą zachęcać
mieszkańców do wymiany starych
kotłów węglowych na ekologiczne
źródła ciepła.
Smogobus pojawi się przy ul. Gliwic-
kiej 214 - MOSIR  w dniu 21 listopa-
da w sobotę, w godz. 12:00 -15:00.
W smogobusie będzie można złożyć
wniosek o wymianę kotła oraz uzyskać
informacje o dofinansowaniu w wy-
sokości nawet do 10 tys. zł.

09.11. - O godz.18.00 została odprawio-
na Msza św. w intencji wszystkich człon-
ków diakonii i grup parafialnych. Temat
homilii: „Eucharystia jest znakiem i przy-
czyną jedności Chrystusowego Ciała
Mistycznego”. Ks. Proboszcz rozważył
temat w oparciu o Encyklikę „Mysterium
Fidei” papieża Pawła VI.

Ks. Józef zwrócił uwagę, że Kościół
żyje dzięki Eucharystii, która jest zna-
kiem i wzorem jedności, dlatego powin-
niśmy każdego dnia zabiegać o życie
Eucharystią w jedności i miłości.

Czy ja żyję Eucharystią? Czy staram się
żyć w jedności z Bogiem oraz braćmi i
siostrami w wierze?

10.11. - O godz.18.45 rozpoczęła się
modlitwa uwielbienia, która była oparta
na prośbach o uświęcenie każdej sfery
naszego życia, życia parafii, a także życia
naszej Ojczyzny i świata. Odmówiliśmy
także litanię do Krwi Pana Jezusa, a na-
stępnie ks. Dawid przeszedł z Przenaj-
świętszym Sakramentem, aby Chrystus
każdemu indywidualnie pobłogosławił.

 Czy potrafię rozpoznać Jezusa przy-
chodzącego do mnie każdego dnia? Czy
w ferworze moich prac i obowiązków
potrafię zatrzymać się i spotkać z Jezu-
sem?

13.11. - O godz.19.00 Duszpasterstwo
Małżeństw uczestniczyło w Eucharystii
sprawowanej przez naszego opiekuna ks.
Marka.

14.11. - O godz.18.00 została odprawio-
na Msza św. w intencji ks. Artura z oka-
zji 50-tej rocznicy urodzin. Oprócz tra-
dycyjnych życzeń składanych przez
przedstawicieli diakonii i grup parafial-
nych, Solenizant otrzymał od Pani Oli
laurkę urodzinową od całej wspólnoty
parafialnej. Pamiętajmy w naszych mo-
dlitwach o ks. Arturze nie tylko w dniu
urodzin, ale każdego dnia.

Bożena S.
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Dzieci wraz z rodzicami i lampio-
nami zapraszamy na tegoroczne
roraty.  Będziemy się spotykać 
w bezpiecznej odległości i pięknej
atmosferze od poniedziałku (30.11)
do piątku, przez cały adwent
o godz.18.00 w naszym kościele.

Mimo pandemii spróbujemy po-
czuć się jak w domu i w rodzinnej
atmosferze odkrywać będziemy
tajemnice największego z cudów.

Dorosłych zaś i młodzież zapra-
szamy na roraty w soboty o 7.00.


