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

26 kwietnia 2020

nr 876

Co oznacza œwieca, zapa-
lana przez wiernych przed
obrazem w œwi¹tyni?

Świece wykorzystujemy dziś powszech-
nie, jako sposób na podkreślenie uroczy-
stego charakteru spotkania, stworzenie kli-
matycznego, relaksującego nastroju lub
jako element dekoracji. Szczególne zna-
czenie mają one jednak w obrzędach
religijnych, towarzysząc nam pod-
czas chrztu, komunii, ślubu i śmier-
ci.

Świece nie są obce żadnej osobie
wierzącej bez względu na jej wyzna-
nie, bowiem zapalanie gromnic i tra-
dycyjnych świeczek, a także zniczy
praktykowane jest w wielu religiach.
Miejscem, w którym świece są stan-
dardowym elementem wyposażenia
pozostają świątynie. Można je zna-
leźć zarówno na ołtarzach, jak i w
charakterze świeczek zapalanych w
intencji rozmaitych wydarzeń, próśb
czy podziękowań kierowanych do
Boga. W takim ujęciu świece mają
charakter symboliczny.

Co oznacza płomień palącej się
gromnicy lub, małej kolorowej
świeczki zapalanej w konkretnej
intencji?

Przy zapalaniu świecy przed obrazem
towarzyszy nam modlitwa do Pana bądź o
wstawiennictwo Najświętszej Maryi Pan-
ny lub Świętych. Płomień świecy symbo-
lizuje ciągłość naszej modlitwy. Bywa tak,
że chcemy dłużej zostać w świątyni, po-
modlić się, lecz coś w danym momencie
nam na to nie pozwala. Wtedy właśnie za-
palając świecę zostawiamy znak swej mo-
dlitewnej obecności.

Oprócz tego zapalona świeca symbolizu-

je wyznawaną wiarę: zostawiamy ów znak,
jako wyraz naszej wiary, by pobudzić rów-
nież innych do modlitwy i wiary.

Zapalona świeca wyraża też prośbę,
zwróconą ku Bogu czy to o miłosierdzie,
czy o błogosławieństwo lub o opiekę. Z
zasady, zapalając świecę zostawiamy rów-
nież jakąś drobną ofiarę, owa mała osobi-
sta ofiara powinna przypominać nam, że
każdej naszej prośbie o pomoc i wsparcie

Pana powinny towarzyszyć uczyn-
ki. Modląc się o błogosławieństwo,
powinniśmy być przygotowani na
jego otrzymanie. Zostawiając jakąś
ofiarę, pozbawiamy siebie czegoś,
oddając to Panu. Oczywiście, że za-
palenie świecy bądź złożenie ofia-
ry nie jest monetą przetargową w
uzyskaniu łask, które czasami są
znacznie większe niż oczekiwali-
śmy. Jest to wyraz naszego zaufa-
nia Panu, wyraz czci Maryi Panny
oraz Świętych, o wstawiennictwo,
których się modlimy. Łaski, który-
mi obdarza nas Pan Bóg, wielokrot-
nie przekraczają to, o co Go prosi-
my, chociaż często zauważamy to
nie od razu.

W naszym kościele jest miejsce
przeznaczone do cichej, osobistej
modlitwy z możliwością zapalenia
świeczki w powierzonej Bogu in-

tencji. Skorzystajmy z tej możliwości,
niech nasza modlitwa będzie okazją do
spotkania z Panem a przy tej okazji niech
będzie aktem wsparcia osób biednych i
ubogich w naszej parafii. Wszystkie uzy-
skane w ten sposób „datki” zarówno za
świeczki jak i ze skarbonki Św. Antoniego
są przeznaczane od lat na cele charytatyw-
ne w tym na potrzeby osób w trudnej sytu-
acji życiowej. BKK

  9.W I sobotę Msza św. w intencji wszystkich czcicieli Niepokalanego Serca
Najświętszej Maryi Panny, którą odprawimy o godz. 7.00.

10.W sobotę (2.05) obchodzimy liturgiczne obchody Uroczystości Matki Bożej Królowej
Polski. Msze św. w tym dniu będziemy odprawiać o godz. 7.00, 10.00 i 18.00.  O godz.
10.00 Msza św. w intencji naszej Ojczyzny.

11. Do czerwca są jeszcze wolne pojedyncze intencje mszalne.
12.Pragniemy włączyć się w modlitwę całego Kościoła o powstrzymanie koronawirusa

i o ochronę naszych rodzin. W godzinie miłosierdzia odmawiajmy Koronkę oraz o godz.
20.30 w rodzinach odmawiajmy jedną część różańca św. powierzając się opiece NMP.

13.Nie ma możliwości skorzystania z sakramentu pokuty w zwyczajnej formie!
Jednak w sytuacjach wyjątkowych można o to osobiście poprosić. Wskaza-
ne jest uprzednie, np. telefoniczne umówienie.

14.Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej do Parafian. Pandemia koronawirusa zmieniła
w ostatnich dniach funkcjonowanie niemalże całego świata. Skutki tej sytuacji dotkliwie
odczuwamy również my, ludzie wierzący – członkowie wspólnoty parafialnej. Brak moż-
liwości fizycznego uczestnictwa w Eucharystii jest dla wielu z nas sytuacją wyjątkową i
niespotykaną. Nie wiemy jak długo będziemy musieli funkcjonować w takiej rzeczywi-
stości. Dlatego poza apelem o łączność modlitewną i udział we Mszach Św. za pomocą
mediów – jako Parafialna Rada Ekonomiczna, czujemy się w obowiązku zaapelować do
Parafian o zatroszczenie się o materialną sferę funkcjonowania naszej parafii. Wszyscy
doskonale wiemy, że koszty utrzymania kościoła pokrywane są z ofiar składanych pod-
czas niedzielnych Mszy św. (tzw. kolekty). W związku z tym, że prawdopodobnie przez
najbliższe niedziele nie będziemy mogli wspierać parafii poprzez ofiary składane podczas
Mszy św. – apelujemy o przekazywanie finansowego wsparcia poprzez wpłaty bezpo-
średnio na konto parafii. Takie solidarne działanie pozwoli naszej parafii przetrwać ten
trudny dla wszystkich okres. Nr konta Parafii Podwyższenia Krzyża Św. i MB Uzdr.Cho-
rych: 42 1050 1214 1000 0023 1548 9068, tytuł: „darowizna na cele kultu religijnego”.

15.Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. W przyszły piątek
o godz.7.30 zapraszamy osoby, które zadeklarowały pomoc w sprzątania naszego kościo-
ła. Bóg zapłać za zrozumienie i wszelkie ofiary przelewane na konto naszej parafii.

…”po³ama³ go i da³ uczniom…”
Mt.26,26

Eucharystia przypomina Ostatnią Wie-
czerzę, kiedy otrzymujemy Ciało Chry-
stusa do rąk, tak jak Apostołowie. Teraz
prawda ta nabiera dla mnie znaczenia,
kiedy otrzymuję Ciało Chrystusa do swo-
ich rąk, a później sama podaję do spoży-
cia. Jestem wdzięczna Bogu za „takie
czasy”, kiedy mogę przyjąć Chrystusa i
trzymać Go w swoich własnych rękach,
przez chwilę osobiście adorując Go.
Dziękuję, że Bóg czuje się bezpiecznie
w moich rękach i przez ten gest je uświę-
ca. Ręka moja nie jest mniej godna niż
usta. Dziękuję Bogu za to, że mnie tak
kocha, i ma swoje drogi i sposoby, aby
mnie doświadczać.

Maria

W czasie ostatniej wieczerzy, Jezus
ustanowił Eucharystię. „…wziął chleb i
odmówiwszy błogosławieństwo, połamał
go i dał uczniom mówiąc: ‹‹Bierzcie i
jedzcie, to jest moje ciało››…”
(Mt.26,26)

Jezus dał uczniom Swoje Ciało do rąk,
nie do ust. Apostołowie przyszli aby spo-
żyć paschę i nie oczekiwali, że Pan Je-
zus będzie im podawał posiłek do ust,
tylko do rąk. Dziękuję ks. Leszkowi, któ-
ry mi to uświadomił w czasie Mszy św.
22 kwietnia, podczas homilii. Wspomniał
jeszcze, że teraz bardziej niż przedtem



  7.30 - za Parafian
  9.30 - w intencji Andrzeja Jagodzińskiego z ok. kol. r. ur., z podziękowaniem za dar życia

i dotychczasowe łaski, z prośbą o dalszą Bożą opiekę, błog. i zdrowie
11.00 - w intencji Stanisława Tomali z ok. 70 r. ur., dziękujac za dotychczasowe łaski,

z prośbą o dalszą Bożą opiekę błog. i zdrowie dla jubilata i jego żony Krystyny
12.30 - w intencji Zdzisława z ok. 85. r. ur., z podziękowaniem za dotychczasowe

łaski, z prośbą o dalszą Bożą opiekę, błog. i zdrowie (Te Deum)
17.00 - za ++ rodziców: Wandę i Bolesława Janik, z prośbą o życie wieczne

po Mszy św. odmówimy: Litanię Loretańską
20.00 - za + Władysława Łoś (od Haliny Skawińskiej z rodziną)

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (27 KWIECIEŃ - 03 MAJ 2020)
Wszystkie Msze św. - online

PONIEDZIAŁEK (27.04.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + córkę i żonę Barbarę Grzesiczek (od rodziców i męża)

2/za ++ rodziców: Jana i Marię, + teścia Tadeusza, + siostrę Grażynę,
++ z rodziny z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące

  7.30 - 12.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za + Helenę Nowak w kol. r. śm., ++ Mariannę i Franciszka Nowaków, Jacka Łosi-

ka, Grzegorza i Stanisława Drabów oraz ++ z rodziny: Nowaków i Więcławów
2/za+m.Teresę Fiszer w 11r.śm.,++o.Henryka,ciocię Rozalię Wolek w10 r. śm.,++

dziadków, teściów: Martę i Józefa Skorupa,++ z rodziny: Fiszer, Wolek, Skorupa
3/za + Marię Bernad oraz ++ z rodziny: Bernadów i Byszewskich

WTOREK (28.04.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za ++ Annę i Jakuba Żmuda oraz ich + syna

2/za + Piotra Sawczuka (od Anny Pawłowskiej z Roczyn)
  7.30 - 12.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 1/do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców: Jana i Kazimierę w kol. r. śm.

2/za + matkę Genowefę Jankowską w 10 r. śm. oraz + ojca Tadeusza Jankow-
skiego w 5 r. śm., z prośbą o życie wieczne

3/za + Danutę Badower
ŚRODA (29.04.2020 r.)-ŚWIĘTO ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ, dz. i dK., patr.Europy
  7.00 1/za + Józefę Szpytko (od siostrzenicy Magdaleny z rodziną ze Szczyrku)

2/za + Irenę Praczyk (od siostrzenicy Haliny z rodziną)
  7.30 - 12.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za ++ rodziców: Fabiana i Janinę Bagińskich, ++ syna Alojzego Nowaka,

Jana Nowaka, ++ dziadków z obu stron, z prośbą o radość życia wiecznego
2/za + Józefa Woronko, jego + żonę Zofię oraz ich ++ rodziców
3/za + Szczepana Suchanka (od Ani i Sławka)

po Mszy św. odmówimy: modlitwę do MB Uzdrowienia Chorych
CZWARTEK (30.04.2020 r.) - Dzień powszedni 
  7.00 1/w intencji Ireny i Ryszarda w 45 r. śl., dziękując za otrzymane łaski, z prośbą

o zdrowie i błog. Boże na dalsze lata dla małżonków i córki z rodziną
2/za + żonę Zofię Czenczek w 10 m-cy po śm., z prośbą o życie wieczne

  7.30 - 12.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za zmarłych w kwietniu:

2/w intencji członków Żywego Różańca oraz Apostolstwa Dobrej śmierci
3/za++Weronikę, Annę i Władysława Wacinowskich wkol. r.śm.z prośbą o ż.wieczne

PIĄTEK (01.05.2020 r.) - ŚWIĘTO ŚW. JÓZEFA, RZEMIEŚLNIKA
  7.00 1/za + Irenę Pruchnik (od Mateusza Magudy)

2/w intencji Danuty Witczak z ok. 70  r. ur., z podziękowaniem za dotychcza-
sowe łaski, z prośbą o dalszą Bożą opiekę, błog. i zdrowie

  7.30 - 12.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 1/do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin

2/za++St.,Zb.,Leszka Franiaków,++Jadwigę i Jana Piekielniak++ z rodz. Zatorskich
3/za + Józefę Szpytko (od siostrzenicy Agnieszki z rodziną ze Szczyrku)

Homilia: Cudowne rozmnożenie chleba  jest zapowiedzią Euch. Chleba
po Mszy św. odmówimy: Litanię Loretańską

SOBOTA (02.05.2020 r.) - UROCZ. NMP, KRÓLOWEJ POLSKI, gł.patronki Polski
  7.00 1/w intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

2/wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy nasze i całego świata
10.00 - za wstawiennictwem św. Jana Pawła II w intencji Ojczyzny
18.00 1/za+męża Zygmunta w 4r.śm.,++rodz.: Franciszkę, Wojciecha, Helenę, Józefa,

++ pokr. z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące, z prośbą o radość życia wiecznego
2/za+męża Mariana w 1r.śm.,++ rodz: Aleksandrę i Czesława oraz + brata Aleksandra

po Mszy św. odmówimy: Litanię Loretańską
NIEDZIELA (03.05.2020 r.) - 4 NIEDZIELA WIELKANOCNA-DOBREGO PASTERZA

          Po każdej eucharystii odśpiewamy suplikacje

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  (26 kwietnia 2019)
  1.Wszystkie Msze św - online. Link na transmisję z naszego kościoła znajdzie-

my na stronie internetowej i facebooku: https://www.youtube.com/channel/
UCE8FzeRn61Xhv06nw0BVvoQ/live
Nasz kościół przez cały dzień jest otwarty. Od poniedziałku aż do piątku,
w godz. 7.30 - 12.00 odbędzie się Adoracja Najswiętszego Sakramentu.

  2.Wszystkie niedzielne kolekty przeznaczone są na utrzymanie naszego kościoła.
  3.Zgodnie z najnowszym  zarządzeniem ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca, została p

rzywrócona w parafiach możliwość uczestniczenia w Eucharystii. Zaleca się jednak,
aby uczestniczyły w niej przede wszystkim osoby związane z przyjętą intencją Mszy
św., z zachowaniem zasady wskazanej przez władzę państwową 1 osoba na 15m2.
W naszym kościele siadamy w miejscach oznaczonych białymi kartkami, przestrze-
gając obowiązku noszenia maseczek. Komunia św. będzie rozdawana wyłącznie na
rękę. Prosimy o przyjęcie godnej postawy i zachowanie odpowiedniej odległości 2 m
od siebie. Do kościoła górnego wchodzimy wejściem bocznym. Przypominamy, że
dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. wciąż obowiązuje aż
do odwołania dlatego, w trosce o zdrowie nas wszystkich, w dalszym ciągu zachęca-
my do przeżywania Mszy św. online (strona parafialna i facebook) i  przyjęcia Ko-
munii Duchowej.

  4.W środę po Mszy św. wieczornej odmówimy modlitwę do MB Uzdrowienia Chorych.
  5.W czwartek (30.04), o godz. 18.00 odprawimy Mszę św. w intencji członków

Żywego Różańca oraz Apostolstwa Dobrej Śmierci.
  6.W maju, po Mszy św. wieczornej będziemy odmawiać Litanię Loretańską.
  7.W tym tygodniu przypadają I piątek i I sobota miesiąca.
  8.W I piątek o godz. 18.00 Msza św. pierwszopiątkowa do NSPJ w intencjach

wszystkich rodzin. Homilia: Cudowne rozmnożenie chleba jest zapowiedzią Eu-
charystycznego Chleba.

2 3


