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

2 luty 2020

Czym jest aktywny udział
we Mszy Świętej?
Św. Matka Teresa z Kalkuty powiedzia-

ła kiedyś: Nie możemy robić wielkich
rzeczy, lecz tylko małe z wielką miłością.
Eucharystia jest miejscem, gdzie miłość
może wzrastać i dojrzewać.

Zarówno miłość do bliźnich, jak i do
Boga nie polega jedynie na wypowiada-
niu słów,“ale na czynach. Aby dobrze
przeżyć Eucharystię trzeba się do niej od-
powiednio przygotować.

W jaki sposób? Po pierwsze, warto od-
powiednio wcześnie wybrać się do kościo-
ła, żeby tam w spokoju i ciszy pomodlić
się do Ducha Świętego, by On sam pozwo-
lił nam zostawić swoje sprawy, a całym
sercem i umysłem skoncentrować się na
świętym czasie Eucharystii.

Po drugie, najlepiej przystąpić do Sto-
łu Pańskiego z czystym sercem, pojed-
nanym z Bogiem“ oraz ludźmi.

Po trzecie, trzeba uświadomić sobie, że
każdy moment Mszy Świętej jest bardzo

istotny. Godna postawa będzie więc wy-
razem szacunku wobec tajemnicy, która
właśnie się wydarza. (Stojąc, okazuję go-
towość, siedząc wsłuchuję się w to, co
konkretnie chce mi dziś powiedzieć do-
bry Bóg, a klęcząc, adoruję swego Stwór-
cę i Pana).

Po czwarte, dobrym sposobem na wy-
rażenie mojej miłości jest głośny śpiew
oraz wyraźne odpowiadanie na wezwa-
nia kapłana.

Na zakończenie, myślę, że warto dodać,
iż Pan Bóg docenia nasze starania. Zna
nas najlepiej, nie tajne są Mu nasze in-
tencje. On wie, jak trudno czasem przyjść
na Eucharystię punktualnie“i zostawić
swoje sprawy, skupiając swoją uwagę
oraz miłość na Nim samym. Każdego
dnia doświadczam, że dla Niego jednak
warto się postarać.

Nie tak bowiem człowiek widzi, jak
widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co
widoczne dla oczu,“Pan natomiast pa-
trzy na serce” (1 Sm 16,7).

Pomóżmy
naszej Parafiance!
Alicja urodziła się o trzy

miesiące za wcześnie. Od 9
lat walczy ze skutkami
wcześniactwa, m.in. epi-
lepsją, częściowym niedo-
władem i autyzmem. Pań-
stwa  1% procent podatku
pomoże w zapewnieniu Ali
leczenia i wielokierunkowej
rehabilitacji.
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kazanie nt. Najświętsza Maryja Panna, Świątynia Pańska. Czuwanie modlitew-
ne zakończymy Apelem Jasnogórskim. Przy tablicy ogłoszeń, każdego dnia, można
składać do skarbony podziękowania i prośby, które będą odczytane w czasie na-
bożeństwa. Na nabożeństwo przynosimy świece z okapnikiem.

  6.W tym tygodniu przypadają I czwartek i I piątek miesiąca.
  7.W czwartek przez cały dzień będzie wystawiony Najświętszy Sakrament. O godz.

12.00 odprawimy Mszę św. w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych
z naszej parafii. Zaś o godz. 17.30 w tej intencji odprawimy nabożeństwo. O godz. 18.00
zapraszamy na Mszę św. w intencji służby liturgiczneji Bractwa Adoracji oraz ich rodzin.
Po Mszy św. spotkanie Bractwa w salce nr 1.

  8.W piątek o godz. 16.30 zapraszamy wszystkie dzieci na Mszę św. pierwszo-
piątkową. Homilia: „To co dobre – wzmacnia nas” (Przykazanie VI). Wcze-
śniej o godz. 16.00 spowiedź św. dla dzieci. Wieczorem, o godz. 17.30 odprawi-
my nabożeństwo do Serca Pana Jezusa. Zaś o godz. 18.00 zapraszamy na Mszę
św. pierwszopiątkową sprawowaną do NSPJ w intencjach wszystkich ro-
dzin. Homilia: Poznanie Chrystusa prowadzi do komunii w Jego Tajemnicach.
Kolekta zbierana będzie przeznaczona na biedne rodziny.

  9.W czwartek (6.02), po Mszy św. wieczornej w kaplicy św. Józefa odbędzie się
spotkanie Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św.

10.Naszych starszych i chorych parafian odwiedzimy z posługą sakramentalną w sobotę -
8 lutego. Zgłoszenia prosimy kierować do czwartku włącznie do kancelarii lub zakrystii.

11. Do czerwca są jeszcze wolne pojedyncze intencje mszalne o godz. 7.00 i 18.00.
Intencje przyjmujemy w Kancelarii Parafialnej.

12.Przy wyjściu z kościoła można odebrać deklarację na potrzeby naszego kościoła - na
prace remontowe - kolejne stacje Drogi Krzyżowej w kościele górnym oraz remont
schodów wyjściowych. Będzie je można złożyć w przyszłą niedzielę - 9 lutego.

13.Przypominamy o konieczności potwierdzenia zamówionej intencji najpóźniej na
trzy tygodnie przed terminem Mszy św. Brak takiego potwierdzenia jest równo-
znaczny z rezygnacją z intencji, a termin Mszy św. przekazywany jest innym zainte-
resowanym osobom. Intencje mszalne przyjmujemy indywidualnie w Kancelarii
Parafialnej a nie przez telefon.

14. Już dzisiaj zapraszamy na Rekolekcje Parafialne (Odnowienie Misji), które
będziemy przeżywać w dniach 22 - 26 lutego br.

15.Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Szczególne podzięko-
wania dla Diakonii Porządkowej oraz wszystkich osób, które sprzątały kościół. W przyszłą
sobotę o godz.7.30 zapraszamy wszystkich chętnych do sprzątania naszego kościoła. Bóg
zapłać za wszystkie ofiary materialne składane dzisiaj na zakony kontemplacyjne.



OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE   (2 luty 2020)
  1.W dzisiejszą niedzielę (2.02) obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego, które

kończy cykl uroczystości związanych z objawieniem się światu Słowa Wcielone-
go. Podczas Mszy św będziemy święcić gromnice. Dzień ten obchodzony jest
w całym Kościele jako Dzień Życia Konsekrowanego.

  2.W poniedziałek (3.02) po każdej Mszy św. będziemy udzielać wszystkim spe-
cjalnego błogosławieństwa, wspominając św. Błażeja, biskupa i męczennika,
patrona chroniącego od chorób gardła.

  3.Wszystkich mężczyzn zapraszamy w poniedziałek (3.02) o godz. 9.00 do po-
mocy przy rozbieraniu stajenki i dekoracji świątecznych.

  4.W środę (5.02) we wspomnienie św. Agaty będziemy święcić chleb.
  5.W środę (5.02), po Mszy św. wieczornej zapraszamy na nabożeństwo do MB

Uzdrowienia Chorych z błogosławieństwem lourdzkim. W czasie Mszy św.

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (03 - 09 LUTY 2020)

PONIEDZIAŁEK (03.02.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za dusze w czyśćcu cierpiące (intencje ze skarbonki)

2/za + męża Zdzisława w kol. r. śm., ++ rodziców: Zofię i Józefa Piszczek
  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + Annę Trznadel w 1 r. śm.

2/za + Różę Guzdek (od koleżanek z Zawodzia)

WTOREK (04.02.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/z podziękowaniem za dar życia, otrzymane łaski, nieustanną opiekę MB i Aniołów

Stróżów, z prośbą o zdrowie duszy i ciała, dary Ducha św. oraz Boże błog i opiekę
MB Nieustającej Pomocy dla cioci Grażyny z ok. urodzin

2/w intencji córki Doroty z ok. imienin, z prośbą o błog. Boże i łaskę wiary
dla niej i jej rodziny oraz za + mamę Marię

  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + męża Józefa, ++ rodzeństwo i rodziców z obu stron

2/za ++ rodziców: Marię i Piotra Sobolaków, + brata Jana, + Kazimierza
z żoną Justyną i synem Marianem, + bratową Leonię i bratanka Andrzeja

3/za + męża Aleksandra, ++ rodziców z obu stron, ++ siostrę i jej męża
oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron, z prośbą o radość wieczną

18.45 - Modlitwa Uwielbienia

ŚRODA (05.02.2020 r.) - Wspomnienie św. Agaty, dz. i męcz.
  7.00 1/w intencji Agaty, dziękczynna za dar życia

2/za + Stefana Rosiaka
  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + Zdzisława Jarzynkę w 9 r. śm. oraz ++ rodziców z obu stron

2/za ++ Michalinę i Władysława Tomasików
3/za ++ Adelajdę i Oswalda Skowronek i ++ z pokrewieństwa: Pyka i Skowronek

Homilia: Najświętsza Maryja Panna, Świątynia Pańska
18.45 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych z błog. lourdzkim

CZWARTEK (06.02.2020 r.) - Wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy, męcz.
  7.00 - za + teścia Eugeniusza w 3 r. śm. oraz jego + żonę Leokadię
  7.30 - Różaniec
  7.30 - 17.30  Adoracja Najświętszego Sakramentu  
12.00 - o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii
17.30 - Nabożeństwo w intencji  nowych powołań kapłańskich i zakonnych
18.00 1/w intencji służby liturgicznej i Bractwa Adoracji oraz ich rodzin

2/za + Jana w 6 r. śm. (od rodziny)
3/za + Aleksandra Filipka (od sasiadów z ul. Piastów 5)

PIĄTEK (07.02.2020 r.) - Dzień powszedni 
  7.00 1/za ++ Annę i Jana Wajdyga oraz Jadwigę i Piotra Żmuda

2/intencja wolna
  7.30 - Różaniec
16.30 - Msza św. szkolna: za + Michała Stronczka o życie wieczne (od rodziców i siostry)

Homilia: To co dobre-wzmacia nas (Przykazanie VI)
17.30 - Nabożeństwo do NSPJ         
18.00 1/do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin

2/w int.Ewy dziękując Bogu za 62 lata życia z podzięk. za otrzymane łaski i zdrowie
z prośbą o dalsze błog. Boże opiekę MB oraz dary Ducha św. dla niej i całej rodziny
Homilia: Poznanie Chrystusa prowadzi do komunii w Jego Tajemnicach 

SOBOTA (08.02.2020 r.) - Dzień powszedni  
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/za + Stanisława Stanek (od sąsiadów Maciejiczek z Mesznej)

2/za + męża Andrzeja Graniewskiego w r. ur., ++ siostry: Stanisławę i Wiesławę,
++ rodziców z obu stron i ++ szwagrów: Aleksandra, Bogdana i Krzysztofa

3/intencja wolna
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu    
18.00 1/za + ojca Bolesława-Mieczysława Janik w 1 r. śm., z prośbą o życie wieczne

2/za + Stanisława Spalika (od sąsiadów z ul. Mieszka I  1)

NIEDZIELA (09.02.2020 r.) - V NIEDZIELA ZWYKŁA

  7.30 - intencja wolna
  9.30 - w intencji Doroty, dziękując za wsparcie w potrzebie, okazaną bezintere-

sowną pomoc, prosząc o zdrowie, błog. Boże, dary Ducha św., potrzebne
łaski w niesieniu dalszej pomocy potrzebującym

11.00 - dziękczynna za wstawiennictwem MB Fatimskiej w intencji Pawła z ok. 40
r. ur., z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę
dla solenizanta, żony i córek (Te Deum)

12.30 - w intencji Heleny i Wacława Sojda z ok. 50 r. śl., z podziękowaniem za
dotychczasowe łaski z prośbą o Bożą opiekę i błog. dla jubilatów oraz dla
syna i córki z rodzinami (Te Deum)

17.00 - za + Jana Sorka w 1 r. śm. (od synów: Krzysztofa i Wojciecha z rodzinami)
20.00 - intencja wolna

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00
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 Msza œw. przedsionkiem nieba. Rozes³anie.

Dzisiaj kontynuuje-
my cykl rozważań o
Eucharystii. Dwa na-
stępne kamyczki do
naszej mozaiki będą
traktowały o mszy
jako o przedsionku
duchowym i jej za-
kończeniu.

Zacznijmy od samego zakończenia, któ-
re dla wielu braci i sióstr w wierze mija
niedostrzegalnie, a wręcz niektórzy uwa-
żają tą część Mszy świętej za tak mało
istotną, że wręcz ją pomijają wychodząc
z kościoła przed jej zaistnieniem.

Czym jest ta tak mało zauważalna cząst-
ka? Jak ona wygląda? W dobie naszego
elektronicznego oświecenia można było-
by odesłać do Wikipedii, która prawie
wszystko wie, ale nie zrobię tego, ponie-
waż to co tam możemy przeczytać, po-
zbawione jest samej istoty tej części Mszy
świętej, nie oddając jej duchowego zna-
czenia.

Czym zatem jest zakończenie Mszy
świętej?

Kapłan zwraca się do wiernych słowa-
mi „Pan z Wami”, na co odpowiadamy „
i z duchem twoim”.

Kapłan wtedy dodaje „ Niech was bło-
gosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn
(+), i Duch Święty.” Odpowiedzią wier-
nych są słowa potwierdzenia „Amen”.
Dalej celebrans mówi: „Idźcie w poko-
ju. Ofiara spełniona”. Tu formuła może
trochę się różnić w zależności od formy
jaką celebrans przyjął na zakończenie i
jaka wynika z przeznaczonego na dany
dzień formularza. W tym miejscu, w
określone liturgicznie dni celebrans może
użyć rozbudowanej (uroczystej) formy
błogosławieństwa zaczynając od słów
„pochylcie wasze głowy na błogosła-
wieństwo...”.

Potem z szacunku kapłan całuje ołtarz,
wraz ministrantami oddaje pokłon w stro-

nę ołtarza, przyklęka przed Najświętszym
Sakramentem w tabernakulum i odcho-
dzi do zakrystii.

Ta cześć Mszy świętej nosi nazwę bło-
gosławieństwa i rozesłania.

Dzisiaj bardzo rzadko korzystamy z
udzielania błogosławieństwa przez nas
samych, czy to dzieciom, czy współmał-
żonkowi, bliskim czy światu. Nie bójmy
się z tego korzystać, bo jest to to życze-
nie wszelkiego dobra i powinszowania.
Nie za bardzo dociera do nas (są tacy co
rozumieją) samo rozesłanie, ale przecież
to te same słowa Jezusa Chrystusa – Idź-
cie na cały świat. Mamy wyruszyć i gło-
sić, swoim życiem, przykładem, dobrym
słowem, dokonaniem właściwych wybo-
rów wynikających z zawierzenia jakiego
dokonaliśmy Bogu. Słowa „Jezu, ufam
Tobie” to nie zgrabna formułka, ani slo-
gan reklamowy. To plan na całe nasze
życie. Pamiętajmy o tym, że zostaliśmy
posłani i jesteśmy rozsyłani po każdej
uczcie Eucharystycznej.

To 60 minut na godzinę jest dla nas
wiernych przedsionkiem do nieba.

Eucharystia, Łamanie Chleba – jak na-
zywana jest Msza święta, to nasze spo-
tkanie nie tylko z sąsiadami, znajomymi,
ale z samym Jezusem. Aby dobrze prze-
żyć ucztę, musimy się do niej odpowied-
nio przygotować. Smutno to powiedzieć,
ale tego nie robimy. Przychodzimy, aby
nie „zaliczyć”, ale „posmakować”. Na
przyjęcie potrafimy się godzinami przy-
gotowywać a na Mszę świętą wystarczą
„szorty i klapki”. Musimy wiedzieć i ro-
zumieć, musimy zdobyć się na wysiłek
poznania. Ilekroć celebrujemy to miste-
rium dokonuje się dzieło naszego odku-
pienia i łamiemy jeden chleb, który jest
pokarmem nieśmiertelności, lekarstwem
pozwalającym nam nie umierać, lecz żyć
wiecznie.

Czym jest ten Przedsionek, dane mi
było zrozumieć, i przeżyć w trzech miej-
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21.01. – O godz.18.45 rozpoczęła się
wieczorna modlitwa przed Najświętszym
Sakramentem. Modlitwa oparta była na
modlitwie spontanicznej (dziękczynienia,
prośby, uwielbienia). Ks. Dawid we
wprowadzeniu w modlitwę przypomniał,
czym jest uwielbienie Boga. Modlitwa ta
uczy nas całkowitego zawierzenia, zaufa-
nia, złożenia całej nadziei w Bogu. Mo-
dlitwa uwielbienia kształtuje właściwą
postawę człowieka wobec Boga, modli-
twy oraz samego siebie. Uwielbienie pro-
wadzi do odkrycia, że Bóg jest zawsze
obecny w moim życiu. W każdej chwili i
każdym położeniu. Pamiętajmy, że praw-
dziwe uwielbienie skupione musi być na
Bogu, a nie na naszych sprawach!

22.01. – O godz. 18.45 została odpra-
wiona Msza św. w intencji czcicieli Św.
Rity, patronki spraw beznadziejnych.
Msza św. rozpoczęła się wprowadzeniem
relikwii Św. Rity. Ks. Proboszcz poinfor-

mował wszystkich wiernych, że od dnia
22 stycznia 2020 roku Msze św. w inten-
cji Świętej oraz nabożeństwa ku Jej czci
na stałe wpisują się harmonogram nabo-
żeństw odprawianych w naszej parafii.
Ks. Józef złożył również podziękowanie
ks. Arturowi, który pomógł w załatwie-
niu sprowadzenia relikwii Św. Rity do
naszej parafii. Podziękowania skierowa-
ne były również pod adresem Parafian-
ki, która ufundowała relikwiarz. Podczas
kazania ks. Artur odczytał list Postulato-
ra Generalnego Świętego Zakonu Ojców
Augustianów O. Józefa Sciberras. Na-
stępnie przybliżył krótką historię zako-
nu Augustianów, Sanktuarium Św. Rity
w Cascia, oraz opowiedział o cudach do-
konanych przed Jej śmiercią. Zwrócił tak-
że uwagę, że na jednej ze ścian Bazyliki
Św. Rity w Cascia znajdują się otwory,
w których żyje jedyny gatunek szarych
pszczół bezżądłowych. Ks. Artur podzie-
lił się również swoim świadectwem zwią-
zanym z modlitwą do Św. Rity i podję-
ciem decyzji o sprowadzeniu Jej relikwii
do naszej parafii.

Po Eucharystii rozpoczęło się nabożeń-
stwo do Św. Rity z błogosławieństwem
róż oraz ucałowaniem relikwii Św. Rity.

23.01. – O godz. 18.45 w salce nr 1 od-
było się spotkanie kolędowe Bractwa Ad-
oracji Najświętszego Sakramentu.
Oprócz śpiewania kolęd nasz opiekun ks.
Artur przybliżył nam kilka ciekawostek
związanych z cudami eucharystycznymi
w Polsce. Ku zadziwieniu wielu osób
było ich 8. Pierwszy cud dokonał się w
XIII w. we wsi leżącej w województwie
warmińsko-mazurskim (gmina Dobre
Miasto).

Również w tym dniu w salce nr 2 odby-
ło się spotkanie Duszpasterstwa Męż-
czyzn Św. Józefa. Tematem spotkania
była Eucharystia. Rozmawiano także na
temat sprawy pani Profesor Ewy Budzyń-
skiej z Uniwersytetu Śląskiego oraz po-
ruszono sprawy bieżące.

Migawki z ¿ycia naszej parafii

Bożena S.

ziemi, znajomości języka oraz wielu
osób ks. Artur rozpoczął starania o to, aby
relikwie Św. Rity zagościły w naszej pa-
rafii na stałe. Tuż przed świętami Boże-
go Narodzenia relikwie Świętej zostały
przysłane wraz z listem, który został wy-
drukowany w 862 numerze gazetki pa-
rafialnej „Być bliżej” oraz odczytany po
łacinie, a następnie przetłumaczony na
język polski przez ks. Artura. To dla nas
ogromny dar posiadania relikwii pierw-
szego stopnia tak wielkiej Świętej. Reli-
kwiami jest fragment ubrania Świętej z
Cascia, został on odcięty i wyjęty z trum-
ny, w której spoczywa Jej ciało. Niech
Święta Rita nie będzie dla nas tylko orę-
downiczką w sprawach beznadziejnych,
ale wzorem wypełniania swojego powo-
łania i życia w świętości, miłości, prze-
baczeniu, pokorze, oraz nauczycielką
zażyłej relacji z cierpiącym Jezusem.

Bożena S.
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scach. Tam też starałem się zrozumieć,
co to jest świętych obcowanie”. Trzy
Eucharystie mocno przeżyte w Loreto,
Porcjunculi, i w katakumbach św, Kalik-
sta uchyliły mi duchowej wiedzy, jak bli-
sko jestem tych, którzy mnie poprzedza-
li.  Nie dane mi było przeżyć takiej wspól-
noty chrześcijańskiej, jak w tych miej-
scach, było to mocne katharsis. Oczami
wyobraźni widziałem, jak w świetle mi-
gocących świec  uczestniczą tu w agape
Chrześcijanie pierwszych wieków. Ka-
mienie domku w Loreto, kościół w któ-
rym modlił się i klęczał św. Franciszek
snuły opowieść o ty, że nie jestem sam.
Te miejsca powiedziały mi – idź. Tu ro-
zesłanie polegało nie na słowach, tu zo-
stałem fizycznie pchnięty.

To dlatego możemy dziś mówić, że każ-
da Msza św. jest przedsionkiem nieba, a
więc tej rzeczywistości, w której mamy
nadzieję zasiąść kiedyś z Chrystusem
przy wspólnym stole. Beder

Jak dobrze prze¿yæ
Mszê Œwiêt¹ z dzieæmi?

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do
Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich
bowiem należy królestwo Boże. Zapraw-
dę, powiadam wam: Kto nie przyjmie
królestwa Bożego jak dziecko, ten nie
wejdzie do niego». I biorąc je w objęcia,
kładł na nie ręce i błogosławił je (Mk
10,13-16).

Cieszmy się z obecności najmłodszych
w Kościele! To oni są przyszłością na-
szego narodu i naszej wiary. Niech czują
się kochani i chciani. Patrzenie krzywo
na rodziców, którzy przychodzą ze swo-
imi pociechami jest niedopuszczalne.
Bądźmy wyrozumiali. Dzieci mają pra-
wo przeżywać spotkanie z Bogiem po
swojemu. Udziału we Mszy Świętej, tak
jak chodzenia, trzeba się nauczyć. To, że
dwulatek biega tam i z powrotem nie jest
dziwne. Dziwne jest natomiast to, że
kogoś dorosłego to oburza.

Kościół to bez wątpienia miejsce Świę-
te, w którym panują konkretne zasady
umożliwiające wiernym skupienie się na
modlitwie, jak na przykład powstrzyma-
nie się od rozmów, zakaz spożywania
posiłków, godny ubiór. Co więc zrobić,
aby nasze dziecko nie rozpraszało in-
nych? Jako mama dwójki małych dzieci
staram się trzymać kilku sprawdzonych
zasad:

-  Po pierwsze, przed każdą mszą mo-
dlę się do Dzieciątka Jezus o to, aby moje
dzieci były grzeczne i abyśmy całą ro-
dziną dobrze przeżyli Eucharystię. To na-
prawdę pomaga!

- Po drugie, wybieram miejsce siedzą-
ce z boku lub z tylu kościoła po to, aby
chodzące dziecko nie rozpraszało innych
i abym mogła w razie potrzeby szybko
wyjść na zewnątrz.

- Po trzecie na co dzień rozmawiam z
dziećmi o Bogu i tłumaczę w jakim celu
przychodzimy na mszę i dlaczego w Ko-
ściele nie można jeść, biegać i hałaso-
wać.

- Po czwarte, jeśli dziecko jest chore
lub źle się czuje, to ustalamy z mężem

kto na którą mszę pójdzie, aby jedno z
nas mogło zostać z maluszkiem w domu.

Bardzo ważne jest to, abyśmy my jako
rodzice nie rezygnowali z udziału we
mszy świętej z powodu obawy o zacho-
wanie dzieci lub problemu z koncen-
tracją. Pan Bóg doskonale zna naszą sy-
tuację i wie, że staramy się jak możemy,
lecz nie zawsze nam to wychodzi. Waż-
ne jest to, że Mu ufamy, żyjemy zgodnie
z Jego zasadami i przychodząc na Mszę
Świętą wraz z całą rodziną, dajemy do-
bry przykład naszym pociechom i pięk-
ne świadectwo wiary.

Œwiêta Rita
poœród nas ju¿ na zawsze

 Dnia 22.01.2020
roku podczas Mszy
św. o godz. 18.00 zo-
stały uroczyście
wprowadzone reli-
kwie Św. Rity, patron-
ki spraw beznadziej-
nych. Kult św. Rity
jest coraz bardziej

rozpowszechniany w naszym kraju, mię-
dzy innymi i w naszej parafii. Rozpoczę-
li go Misjonarze Oblaci Maryi Niepoka-
lanej O. Andrzej Korda i O. Włodzimierz
Jamrocha podczas Misji Świętej –
22.05.2019 r. Po wakacjach ks. Pro-
boszcz podjął decyzję o odprawianiu na-
bożeństwa do Św. Rity każdego 22 dnia
miesiąca, począwszy od 22 września
2019 r. To właśnie podczas pierwszego,
wrześniowego nabożeństwa ks. Artur
usłyszał wewnętrzny głos, aby sprowa-
dzić relikwie Św. Rity do naszej parafii.
Dzięki spędzeniu wielu lat na włoskiej

Kościół to miejsce wyjątkowe dla każ-
dego wierzącego człowieka. To właśnie
tam, w Domu Bożym, wzrastamy w wie-
rze, słuchamy Słowa Bożego, tworzymy
wspólnotę braci i sióstr, uczymy się jak
kochać ludzi i dzień po dniu dążyć do
świętości. To właśnie w Kościele oczysz-
czamy nasze dusze w Sakramencie Po-
kuty i Pojednania i spotykamy się z sa-
mym Jezusem w Komunii Świętej.

W Domu Bożym każdy jest kochany,
wyczekiwany i mile widziany. Pan Bóg
pragnie, abyśmy przychodzili do Niego
chętnie i z całymi rodzinami. Udział w
Eucharystii nie jest zarezerwowany jedy-
nie dla dorosłych! Pan Jezus kochał dzie-
ci, a one uwielbiały Jego towarzystwo.
Bardzo się gniewał na uczniów, którzy
nie pozwalali dzieciom zbliżać się do
Niego i mówił:

Agnieszka Kołowicz

Bł. Radzim
Gaudenty –
pierwszy
biskup
gnieźnień-
ski.

Był przy-
rodnim bra-
tem św. Woj-
ciech i od
wcz esnych

lat przeznaczony był do stanu duchow-
nego. Radzim wstąpił do zakonu bene-
dyktynów i przyjął zakonne imię Gauden-
ty. W opactwie na Awentynie otrzymał
święcenia kapłańskie. Towarzyszył św.
Wojciechowi w licznych podróżach. W
997 r. w drodze na misje do Prus podró-
żowali przez Polskę. Gaudenty był
świadkiem śmierci św. Wojciecha.  Po
męczeńskiej śmierci św. Wojciecha Pru-
sowie wypuścili Radzima, by przekazał
Bolesławowi Chrobremu propozycję od-
dania ciała Świętego w zamian za wyso-
ki okup.

W 999 r. Radzim dostał od papieża sa-
krę biskupią i został pierwszym arcybi-
skupem gnieźnieńskim. W skład tego ar-
cybiskupstwa wchodziły diecezje w Kra-

kowie, Wrocławiu i Kołobrzegu. Wg ist-
niejących przekazów to Radzim Gauden-
ty sprowadził do Polski benedyktynów,
aby na terenach zachodnich prowadzili
akcję misyjną wśród pogańskich szcze-
pów słowiańskich.

Nie znamy daty jego urodzenia ani
śmierci. Prawdopodobnie zmarł w Gnieź-
nie. Według katalogu arcybiskupów
gnieźnieńskich Radzim-Gaudenty zmarł
w 1006 roku.

Mimo że Radzim nie był nigdy kano-
nicznie wyniesiony do chwały ołtarzy, ar-
chidiecezja gnieźnieńska czci go, jako
błogosławionego i swojego patrona. Pry-
mas Wyszyński uzyskał zgodę na wpro-
wadzenie kultu bł. Radzima Gaudente-
go do polskiego kalendarza liturgiczne-
go (doroczne wspomnienie - 14 paździer-
nika).

Polscy œwiêci
i b³ogos³awieni (13)
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