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Dlaczego warto aktywnie uczestniczyć
w Eucharystii?
Eucharystia to niezwykły dar. Najwięk-

szy cud, jakiego możemy być świadka-
mi. Żywy Chrystus pragnie oddawać się
z miłości nam ludziom. Tylko po to, by-
śmy czuli się bardziej kochani i umieli
bardziej kochać. Mimo, że czasem może
nam być trudno skupić uwagę, warto
ćwiczyć się w cierpliwości i prosić Du-
cha Świętego o pomoc w zrozumieniu,
co tam się wydarzy, by piękniej przeżyć
ten cud i spotkać prawdziwego Chrystu-
sa.

1. Dzięki sakramentowi chrztu świę-
tego mamy uczestnictwo w powszech-
nym kapłaństwie Chrystusa. Oznacza
to, że razem z kapłanem celebrujemy Eu-
charystię. Moja i Twoja modlitwa wzno-
szona do Boga ma zatem ogromne zna-
czenie.

2. Eucharystia w języku greckim
oznacza dziękczynienie. Msza Święta
jest więc moim osobistym podziękowa-
niem Dobremu Bogu za każde dobro,
które wydarzyło się w danym dniu lub
tygodniu.

3. Najświętsza Ofiara to najpiękniej-
sza modlitwa. Pan Bóg zawsze gotowy
jest, by słuchać naszych modlitw. Róża-
niec, koronka, litanie to wielkie bogac-
two Kościoła, ale Eucharystia jest naj-
wspanialszą modlitwą, ponieważ w więk-
szości jest po prostu uwielbieniem Bo-
ga.“To stanięcie w zachwycie, że On jest,
kocha mnie i pragnie wypełniać swoją
miłością moje serce.

4. Liturgia Mszy Świętej przemienia

moje serce i życie. Każda dobrze prze-
żyta Eucharystia uzdalnia mnie do czy-
nienia dobra, pobudza do nawrócenia –
czyli do zmienienia myślenia“z mojego
na Boże.

5. Karmiąc się ciałem Chrystusa kar-
mię moją duszę. Tak jak ciało potrzebu-
je pokarmu,“by dobrze funkcjonować,
tak dusza potrzebuje duchowego pokar-
mu, by wzrastać, pięknieć“i kochać.

Eucharystia to bezkrwawa Ofiara. Chry-
stus właśnie teraz na ołtarzu umiera za
mnie. Duchowo staję na Golgocie i je-
stem świadkiem tego wydarzenia. Jezus
dał nam wzór służby aż po krzyż i dlate-
go właśnie warto głębiej zaangażować się
w przeżywanie Eucharystii poprzez pod-
jęcie konkretnej posługi, np. zaśpiewnie
psalmu czy przeczytanie czytania. Dobry
Pan ujrzy moje staranie i da mi zrozu-
mieć piękno Uczty Eucharystycznej, a ja
będę w codzienności doświadczać Jej
owoców. Agata
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  2.Prawnik dyżuruje we wtorek od 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
  3.We wtorek (28.01) o godz. 18.45 odbędzie się spotkanie Parafialnej Rady

Ekonomicznej (PRE).
  4.Wczwartek (30.01) zapraszamy młodzież o godz. 19.00 na Mszę św. młodzieżową.
  5.W czwartek (30.01), o godz. 18.00 odprawimy Mszę św. w intencji członków

Żywego Różańca oraz Apostolstwa Dobrej Śmierci. Po Mszy św. odbędzie się
spotkanie kolędowe w salce nr 1.

  6.W piątek, o godz. 17.30 odprawimy nabożeństwo Via lucis, czyli Drogi Światła.
Na nabożeństwo prosimy przynieść świece z okapnikiem. Po nabożeństwie moż-
na ucałować relikwie Krzyża św.

  7.Wpiątek (31.01) o godz. 18.45 odbędzie się spotkanie Parafialnej Rady Dusz-
pasterskiej (PRD).

  8.W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. Zapraszamy na Mszę św.
w intencji wszystkich czcicieli Niepokalanego Serca NMP, którą odprawimy
o godz. 7.00. Po Mszy św. Nabożeństwo do Matki Bożej.

  9.W niedzielę (2.02) obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego, które kończy
cykl uroczystości związanych z objawieniem się światu Słowa Wcielonego.
W tym dniu podczas Mszy św będziemy święcić gromnice. Dzień ten obcho-
dzony jest w całym Kościele jako Dzień Życia Konsekrowanego. Kolekta w tym
dniu będzie zbierana na zakony kontemplacyjne.

10.W przyszłą niedzielę (Pierwsza niedziela miesiąca) po Mszy św. o godz. 11.00
zostanie udzielone specjalne błogosławieństwo dla matek oczekujących po-
tomstwa. Również w inne dni istnieje możliwość takiego błogosławieństwa po
uprzednim poinformowaniu kapłana.

11. Od 27 stycznia, aż do czerwca są jeszcze wolne pojedyncze intencje mszalne
o godz. 18.00 Intencje przyjmujemy w Kancelarii Parafialnej.

12.Przypominamy o konieczności potwierdzenia zamówionej intencji najpóźniej na trzy ty-
godnie przed terminem Mszy św. Brak takiego potwierdzenia jest równoznaczny z rezy-
gnacją z intencji, a termin Mszy św. przekazywany jest innym zainteresowanym osobom.
Intencje mszalne przyjmujemy indywidualnie w Kancelarii Parafialnej a nie przez telefon.

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 wszystkie ofiary materialne składane
dzisiaj na budowę cmentarza. Codziennie, po każdej Mszy św. w zakrystii in-
dywidualni fundatorzy mogą złożyć ofiarę i dokonać wpisu do Księgi Fundato-
rów.



OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE    (26 stycznia 2020)

  1.W poniedziałek (27.01) odbędzie się Spotkanie Diakonii Słowa, o godz.18.45.
Zapraszamy wszystkich, którzy pragną redagować naszą gazetkę parafialną.

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (27 STYCZEŃ - 02 LUTY 2020)

PONIEDZIAŁEK (27.01.2020 r.) - Dzień powszedni

  7.00 1/za + Halinę Świerguła w 1 r. śm.
2/za + syna Adama w 6 m-cy po śm., + męża Jana, ++ rodziców: Helenę,

Romana, Agnieszkę, Józefa, + matkę chrzestną Marię, + siostrę Renatę,
+ Rudolfa i ++ z rodziny: Koj i Korzeniec

  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + Jadwigę Nieszwiec w 1 r. śm., jej ++ rodziców oraz ++ z rodzin: An-

tosz, Chromik, Przełożny i Bełk
2/za + ojca Adama w 35 r. śm. i ++ dziadków
3/za + Wandę Góral (od brata z rodziną)

WTOREK (28.01.2020 r.) - Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezb. i dK

  7.00 1/w r. śm. ojca Stanisława, mamy Heleny, ++ teściów: Marię i Zygmunta, ich
++ rodziców, rodzeństwo oraz ++ krewnych z rodzin: Jaroń, Kocot, z prośbą
o darowanie win i kar

2/w intencji Krystyny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą
opiekę Bożą dla rodziny, błogosławieństwo i zdrowie, a dla + męża Maria-
na Żyłki o radość życia wiecznego

  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + Przemysława Suszka oraz ++ z rodziny

2/za + mamę Kazimierę w 4 r. śm.
3/za + mamę Mariannę w 10 r. śm., z prośbą o życie wieczne

ŚRODA (29.01.2020 r.) - Dzień powszedni

  7.00 1/za + mamę Zofię Woronko, jej + męża Józefa i ++ rodziców
2/za + żonę Zofię Czenczek w 7 m-cy po śm, z prośbą o życie wieczne

  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za + męża Stanisława oraz jego ++ rodziców: Weronikę i Henryka, prosząc

o życie wieczne
2/za + Danutę Panek w 1 r. śm. (od koleżanek i kolegów z PKP Cargo i od sąsiadów)
3/w intencji syna Jarosława z ok. ur. z podziękowaniem za dar życia i opiekę

MB, z prośbą o Boże błog. i opiekę nad jego rodziną

CZWARTEK (30.01.2020 r.) - Dzień powszedni 

  7.00 1/za + matkę Halinę w kol. r. śm., + ojca Huberta oraz + dziadków: Gertrudę
i Pawła, Barbarę i Jana

2/za ++ rodziców: Zofię i Jana Olko oraz ++ dziadków z obu stron, z prośbą
o radość życia wiecznego

  7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/w intencji członków Żywego Różańca oraz Apostolstwa Dobrej śmierci

2/za + Edwarda Suchanek w 11 r. śm. prosząc o radość zycia wiecznego
19.00 - Msza św. młodzieżowa

PIĄTEK (31.01.2020 r.) - Wspomnienie św. Jana Bosko, prezb.

  7.00 1/w intencji mamy Krystyny z prośbą o zdrowie
2/w intencji: Krystyny, Małgorzaty, Marii i Antoniego z ok. kol. r. ur. z podzięk. za

wszelkie dotychczasowe łaski, z prośbą o Bożą opiekę, błog. i zdrowie
  7.30 - Różaniec   
17.30 - Nabożeństwo Drogi Światła
18.00 1/za zmarłych w styczniu:

2/za + Józefa Palkę, + żonę Marię ++ syna i córkę oraz + wnuczkę Janinę
3/za ++ rodziców: Janinę i Mariana oraz Zofię i Antoniego, z prośbą o radość

życia wiecznego

SOBOTA (01.02.2020 r.) - Dzień powszedni  

  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/w intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

2/wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy nasze i całego świata
16.00 - Msza św. Chrztów: Pinocy Tomasz, Szypuła Tomasz, Golba Ewa, Rowe

Anthony, Szymczewski Hubert oraz w I rocz. sakr. Chrztu: Caputa Łukasz
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu    
18.00 1/za wstawiennictwem MB w intencji Beaty z ok. ur. z podzięk. za dar życia i otrzy-

mane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie, dary Ducha św.,Bożą opiekę dla rodzin
2/za + Janinę Bezik w r. śm. oraz jej + męża Aleksandra i ++ rodziców

NIEDZIELA (02.02.2020 r.) - ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

  7.30 - za + Stanisława Dąbrowskiego z prośbą o łaskę zbawienia
  9.30 - w intencji Marianny z ok. 85 r. ur. oraz imienin, z podziękowaniem za dotychczaso-

we łaski, z prośbą o Bożą opiekę i błog. dla solenizantki i całej rodziny (Te Deum)
11.00 - w intencji rocznej Julii z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą

o Boże błog. na dalsze lata życia
Błogosławieństwo dla matek oczekujących potomstwa

12.30 - w intencji Haliny i Jerzego z ok. 40 r. śl. z podziękowaniem za otrzymane łaski
z prośbą o Boże błog i opiekę MB dla jubilatów oraz ich dzieci z rodzinami (TD)

17.00 - za + męża Romualda Jakubowskiego w 4 r. śm. i ++ rodziców z obu stron,
z prośbą o szczęśliwe życie wieczne

20.00 - intencja wolna

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00
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Czy mo¿na poczuæ S³owo Bo¿e w czasie Eucharystii?
Kiedyś w czasie kazania ksiądz powie-

dział, że na Słowacji, na zakończenie
czytań mszalnych ksiądz mówi: „Počuli
sme Božie slovo”. Zastanawiałam się, jak
oni odbierają Słowo Boże? Czy inaczej
niż my? Próbowałam się tego dowiedzieć
i okazało się, że u nich oznacza to do-
kładnie to samo, co u nas: „Słyszeliśmy
Słowo Boże”. Wiele słów słowackich
brzmi tak samo, a znaczy coś zupełnie
innego np. świeży chleb to čerstvý chlieb;
słyszeć to počut.

Pytanie jednak pozostało: Jak odbie-
ramy Słowo Boże w czasie mszy świę-
tej? Czy je czujemy? Czy w jakiś spo-
sób nas dotyka? Czy pozostaje i nas
zmienia?

Msza święta składa się z dwóch głów-
nych części: z liturgii słowa i z liturgii
eucharystycznej.

Liturgię Słowa – tworzą czytania wy-
jątków Pisma Świętego (Starego i No-
wego Testamentu), homilia, wyznanie
wiary oraz wezwania Modlitwy po-
wszechnej.

Gdy w liturgii czyta się Pismo święte,
sam Bóg przemawia, a Chrystus, obecny
w swoim słowie, zwiastuje Ewangelię.
Słowo Boże jest podporą i siłą żywotną
niezbędną do utwierdzenia wiary. Jest
ono pokarmem dla duszy i źródłem życia
duchowego (por. „Dei Verbum” R VI).

Czy mamy tego świadomość, że po-
przez usta lektora sam Chrystus do nas
mówi? Czy uważnie Go słuchamy? Czy
dajemy sobie czas na rozważanie Jego
słowa? Czy zachowujemy podczas Mszy
zalecane chwile ciszy i medytacji?

Biblia nazywana jest „Listem Boga do
człowieka”. Myślę, że jest to List zaadre-
sowany do mnie (do każdego z nas), a
nadawcą jest Bóg, który ukochał mnie tak
bardzo, że oddał za mnie życie i który
nigdy nie pozostawi mnie samej.

Aby z wiarą przyjąć do swojego serca i
umysłu Słowo Boże konieczna jest chęć

słuchania i odpowiednia postawa, ze-
wnętrzna i wewnętrzna. Niezbędne jest
uświadomienie sobie obecności Bożej w
Bożym Słowie.  Ważne jest otwarcie ser-
ca oraz słuchanie w pokorze i z wiarą.

W czasie każdej Mszy Świętej, wsłu-
chując się w Boże Słowo, trzeba sobie
stawiać pytanie, co do mnie konkretnie
– w mojej sytuacji – mówi Bóg. Za każ-
dym razem, ten sam fragment Słowa
Bożego może do nas przemówić w inny
sposób.

Praktyczną radą może być wcześniej-
sze – przed przyjściem na Mszę Świętą
czy poprzedniego dnia wieczorem – prze-
czytanie treści czytań mszalnych. Nato-
miast przed rozpoczęciem mszy św. war-
to pomodlić się o światło Ducha Święte-
go, o dar skupienia i wyciszenia.

Efektem właściwego słuchania i przyj-
mowania Słowa Bożego jest wprowadza-
nie go w czyn oraz ukształtowania całe-
go swojego życia według jego wskazań.
Dosadnie przedstawił to kiedyś ojciec
Joachim Badeni: „Pan Bóg siedzi we
mnie i musi być we mnie Jego moc —
to jest źródło mojej zakonnej profesji.
Ślubuję poddać się mocy Słowa”.

Papież Franciszek w Rio de Janeiro
apelował: „Jezus sieje. Kiedy przyjmu-
jemy Słowo Boże, jesteśmy polem wia-
ry! Proszę, pozwólcie Chrystusowi i
Jego Słowu wejść w wasze życie, po-
zwólcie wejść zasiewowi Słowa Boże-
go, pozwólcie, aby się zakorzenił i
wzrastał! Bóg robi wszystko, ale wy
pozwólcie Mu działać, pozwólcie, aby
On sprawiał ten wzrost!” (27 VII 2013 r.).

D.M.
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17.01. - O godz. 18.00 została odpra-
wiona Msza św. w intencji czcicieli Mi-
łosierdzia Bożego. W kazaniu został po-
ruszony temat: „Niedzielna Eucharystia
stanowi centrum życia Kościoła”. Ks.
Leszek podkreśli, że Eucharystia to naj-
większy dar Jezusa i tajemnica najgłęb-
szego zjednoczenia z Nim. Eucharystia
jest zarazem dziękczynieniem i uwielbie-
niem Ojca, pamiątką ofiary Chrystusa
oraz obecnością Jezusa w Jego słowie.
Ks. Leszek zwrócił uwagę, że Euchary-
stia jest źródłem naszego życia chrześci-
jańskiego, i to właśnie z niej czarpiemy
siły. Dlatego też winniśmy żyć Euchary-
stią, karmić się Ciałem i Słowem Jezusa,
a następnie napełnieni Bożą miłością żyć
tą miłością i dzielić się nią w służbie dla
Kościoła i drugiego człowieka.

18.01. - Po sobotnim sprzątaniu kościo-
ła Diakonia Porządkowa spotkała się
wraz z ks. Proboszczem w salce nr 2 na
wspólnym kolędowaniu. Oprócz śpiewa-
nia kolęd, przy kawie, herbatce i słodko-
ściach poruszaliśmy nurtujące nas spra-
wy. Spotkanie zakończyło się modlitwą
wspólnot oraz modlitwą do Św. Józefa.

Bożena S.

Migawki z ¿ycia naszej parafii

Grupa KIK raz w miesiącu wyświetla
filmy o tematyce religijnej pogłębiające
wiedzę Biblijną. Seans filmowy odbywa
się w każdą czwartą środę miesiąca po
wieczornej Mszy Świętej o godz.18:45.
Przykładowe tytuły filmów: „Życie Je-
zusa” cztery części. Film produkcji ame-
rykańskiej w bardzo przejrzysty sposób,
oparty na Piśmie Świętym obrazuje życie
Jezusa począwszy już od Zwiastowania
Maryi, przez Archanioła Gabriela Naro-
dzenie Jezusa, aż do jego Zmartwych-
wstania po męczeńskiej śmierci. Jest to
znakomity film trwający w całości 10
godzin w rozbiciu na cztery części.  Inne
filmy to „Księga Rodzaju”, „Ostatni
szczyt”, „Tajemnice Bożego Ciała”.

Raz w roku Grupa KIK przygotowuje
obsługę liturgii do Mszy świętej. Bierze
udział w publikowaniu informacji do
gazetki parafialnej. Członkowie Grupy
włączają się czynnie w życie parafii bio-
rąc udział w różnych grupach parafial-
nych i ich programach ewangelizacyj-
nych.

Wszystkie spotkania są wyprzedzająco
anonsowane, a zaproszenia kierowane są
do wszystkich Parafian. Ciekawe tematy
gromadzą częstokroć większą liczbę słu-
chaczy. Każda prelekcja prowadzi do
ożywionej dyskusji. W ramach KIK-u
cyklicznie były organizowane spotkania
mające na celu omówienie nauczania
Ojca św. Jana Pawła II.

Z inicjatywy Grupy Klubu został wzno-
wiony nakład Modlitewnika dla Bractwa
Adoracji Najświętszego Sakramentu w
nakładzie 220 egzemplarzy, każdy zawie-
rający 608 stron.

Grupa KIK w swojej działalności, czę-
sto zabierała głos w sprawach publicz-
nych i sprawach ważnych społecznie.
Wyrażano osobiste refleksje, jako człon-
kowie Grupy jak też stanowiska Grupy
w ważnych sprawach dla katolików.

Potrzebujemy nowych członków z no-
wymi pomysłami, którzy by własne ini-

cjatywy i talenty mogli wykorzystać dla
wychowania dzieci, młodzieży i doro-
słych.

Zapraszamy do współpracy i na spotka-
nia wszystkich, którym leży na sercu tra-
dycyjne społeczne i kulturowe zaanga-
żowanie inteligencji – tej mierzonej nie
tyle formalnym stopniem wykształcenia,
co zainteresowaniem i oddaniem sprawie.
Mamy nadzieję, że grono członków KIK
będzie się powiększało też o młodych
ludzi, a zakres naszej działalności będzie
się poszerzał. Każdy w naszej sekcji
może swobodnie rozwijać swój talent,
dzielić się z innymi i służyć innym.

Opracował JM/AP
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Polscy œwiêci i b³ogos³awieni (12)

Św. Andrzej Bobola to wielki i prze-
konywujący Święty, którego świętość jest
ciągle odkrywana. Świętość Andrzejowa
jest wyjątkowa i niepowtarzalna. Jest bar-
dzo zakorzeniona w Chrystusowym
Krzyżu. Potwierdził ją wiernością, mę-
stwem i wielką miłością Boga i ludzi w
obliczu przeciwności. A miał tych prze-
ciwności nie mało. Jednak one go nie
zniechęciły, ani nie załamały. Świętość
jaką realizował Andrzej Bobola w tam-
tych czasach, nie była łatwa do zrozumie-
nia. Była to świętość w bliskości Ludu
Bożego.   

Dla jezuity Andrzeja Boboli najważ-
niejszą sprawą była troska o zbawienie
każdego człowieka. I gdy znalazł się na
placówkach, gdzie dostrzegał zaniedba-
nia w tej dziedzinie czynił wszystko, aby
ludzi przyprowadzić do Boga. A, że w
tej pracy był bardzo gorliwy i sumienny,
otwarty i miły dla ludzi, pokorny i nie
potrzebujący wygód - wzbudzał podziw
i ogólny szacunek nie tylko u katolików,
ale i u prawosławnych. Zdarzało się na-
wet, że prawosławni przechodzili na ka-
tolicyzm, co wywoływało sprzeciw u nie-
których prawosławnych popów. Doszło
nawet do tego, że owa postawa stosowa-
na w pracy duszpasterskiej przez św.
Andrzeja Bobolę, doprowadziła go do
męczeńskiej śmierci. Śmierci, którą za-
dali mu Kozacy. O tej śmierci Pius XII w
encyklice INVICTI ATHLETAE CHRI-
STI napisał: „Wzdryga się dusza na
wspomnienie wszystkich tych mąk, któ-
re bohater Chrystusowy z niezłomnym
męstwem i nieugiętą wiarą przecier-
piał…”.  W tej męce dorównał Męczen-
nik polski najchlubniejszym zwycięz-
com, jakich czci katolicki Kościół.

Andrzej Bobola pracował na rzecz jed-
ności wśród chrześcijan. Zdawał sobie z
tego sprawę, że tylko jedność wśród
chrześcijan jest przekonywującym argu-
mentem wobec tych, co nie wierzą. Wi-

dział dramat podzielonego Kościoła, dla-
tego włączył się w naprawianie tego, co
zniszczyli przodkowie. A włączył się w
duchu Ewangelii. To z powodu ludzi,
uwikłanych w grzechy i problemy mo-
ralne, kapłan Bobola, opuszczał klasztor
na długie tygodnie a nawet miesiące i
ewangelizował. “  Świadectwem życia,
apostolską gorliwością i chwalebnym
męczeństwem zachwycony był Pius XI,
który Andrzeja kanonizował i przekazał
w 1938 roku jego relikwie Polakom.“W
roku 2002 papież Jan Paweł II ustanowił
św. Andrzej Bobolę  patronem Polski.
Świętym od którego wszyscy wierzący
w Chrystusa powinni uczyć się życia
chrześcijańskiego:

- jak dorasta się do prawdziwej wiary
- w jakich okolicznościach dojrzewa

w człowieku cnota męstwa
- jak uczyć się miłości
- jak szukać świętości pośród przeszkód

i trudności
- co jest najważniejsze w apostolstwie.

A.S.

INFORMACJA O KLUBIE INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
Dzia³alnoœæ grupy KIK przy Parafii na Osiedlu Tysi¹clecia Dolnym

Klub Inteligencji Katolickiej jest
organizacją ogólnopolską, posia-
dającą status organizacji pożyt-
ku publicznego i działającą w
oparciu o zatwierdzony statut.

Główne cele statutowe KIK to
m.in.:

- działalność w oparciu o naukę
Kościoła Katolickiego dla kształtowa-
nia osobowości ludzkiej i wychowania
człowieka,

- wyrażanie opinii i zgłaszanie postula-
tów w sprawach dotyczących zagadnień
moralnych, społecznych itp.

- podejmowanie działań zapobiegają-
cych zjawiskom patologii społecznej.

Generalnie zatem KIK jest społeczną
organizacją katolików, którzy zgodnie ze
swoją wiarą kierują się w swojej działal-
ności nauką KK.

Grupa KIK na Dolnym Tysiącleciu w
Katowicach przy Parafii Podwyższenia
Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdro-
wienia Chorych powstała w roku 1983.
Jej pierwszym przewodniczącym był Je-
rzy Dolinkiewicz, a opiekunem ks. pro-
boszcz Paweł Furczyk. Z inicjatywy gru-
py KIK powstał chór kościelny i Krąg
Biblijny.

Grupa KIK przy naszej parafii obcho-
dziła w ub. Roku jubileusz 35-lecia w sali
JPII, obecny rok jest 36-tym rokiem dzia-
łalności.

Obecnie Grupa KIK liczy 20 członków,
opiekunem jest ks. Artur Grabiec.

W pracy naszej Grupy wyróżnić moż-
na 4 główne nurty działań:

1) spotkania Kręgu Biblijnego,
2) ruch pielgrzymkowy,
3) filmy o tematyce religijnej,
4) praca na rzecz innych grup parafialnych.
Spotkania Kręgu Biblijnego odbywają

się raz w miesiącu, obecnie w 3-cią środę
miesiąca. Poruszone ostatnio tematy na

spotkaniach to :
„Wieczernik Ostatnia Wie-
czerza i Zesłanie Ducha Świę-
tego” , „Symbolika i różnice
zwyczajów wiary chrześcijań-
skiej w jej odłamach”, „Apo-

stolstwo świeckich w Kościele
Chrystusowym”, Początki wiary

w Boga, symbolika, znaczenie i
wpływ na wiarę Chrześcijańską”, „Kru-
cjaty i czarne karty Kościoła”, „Schizmy
w kościele katolickim –powody i skut-
ki”, „Znaki czasu, czy zbliżamy się do
Apokalipsy”, „Początki religii Chrześci-
jańskiej”, Miłość, Miłosierdzie Boże, li-
beralizacja grzechu – czy sprawiedliwość
Boża i wizja piekła”.

Grupa KIK jest organizatorem licznych
pielgrzymek do miejsc świętych w Pol-
sce i na świecie. W ostatnich trzech la-
tach zorganizowano pielgrzymki zagra-
niczne:

- śladami świętego Olafa (Norwegia),
- śladami św. Andrzeja Boboli (Białoruś),
- śladami zabytków z wczesnych wie-

ków chrześcijaństwa (Gruzja-Armenia).
Pielgrzymki mają charakter rekolekcji

w drodze, pod opieką duchową kapłana.
Codziennie odprawiana jest msza św.

      Członkowie Grupy i sympatycy
mogą uczestniczyć w rekolekcjach za-
mkniętych w Kokoszycach w końcówce
trzeciego tygodnia we wrześniu, i dwa
razy w roku w rekolekcjach otwartych –
to jest Dni Skupienia w okresie adwentu
i wielkopostnym. W miesiącu maju jest
organizowana piesza pielgrzymka do
Matki Bożej Boguckiej, a w listopadzie
ogólnopolska pielgrzymka KIK-ów do
Matki Bożej Częstochowskiej. W kwiet-
niu do Sanktuarium Miłosierdzia Boże-
go w Krakowie Łagiewnikach. W mie-
siącu listopadzie organizowane są „Dni
Kultury Chrześcijańskiej”.
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