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

30 wrzeœnia 2020

Dzielę się myślami zawartymi w wybranych przemówieniach, kazaniach
i konferencjach Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

„Kościół szkołą miłości”
Współczesnemu światu potrzeba bar-

dziej miłości Boga i ludzi, aniżeli czoł-
gów i stali zbrojnej, a nawet niejednej
użytecznej instytucji. Budujemy teatry,
domy kultury, kina, szpitale, domy dziec-
ka, ale najbardziej potrzebne są świąty-
nie. Możemy zabudować ziemię wspa-
niałymi i użytecznymi urządzeniami, ale
jeżeli zabraknie świątyń, to zabraknie
„szkoły” która jest najbardziej potrzeb-
na światu i każdemu narodowi. Ta szko-
ła uczy takiej prawdy i nauki, jakiej nie
wykłada się nigdzie, w żadnej szkole,
żadnym technikum czy „ogólniaku”, na
żadnym uniwersytecie czy akademii.

Tylko Kościół uczy: „Będziesz miło-
wał…” W szkole Chrystusowej powta-
rza się wiele razy:

Będziesz miłował Boga, będziesz mi-
łował bliźniego: tego, który stoi koło cie-
bie, który może się na ciebie tłoczy, któ-
ry ci może przeszkadza, który jest do cie-
bie źle usposobiony, którego ty sam osą-
dzasz w swoim sercu źle. Ze świątyni, ze
„szkoły Chrystusowej” wynosimy taką
naukę, która jest dzisiaj Polsce i światu
najbardziej potrzebna.

„Będziesz miłował bliźniego swego”. I
to każdego! Tego, co ma żar w piersi i
tego, co nosi w piersi kamień. Tego, któ-
ry ma ku tobie wyciągniętą braterską dłoń
i tego, który cię dźga oczyma. Każdego.
Ten zwycięża kto miłuje, a nie ten, który
w nienawiści depcze. Kto walczy z Bo-
giem miłości – przegrał. A zwyciężył już

dziś – choćby leżał na ziemi podeptany
– kto miłuje i przebacza, kto jak Chry-
stus oddaje swoje serce, a nawet życie
za nieprzyjaciół swoich.

Ten, kto zamknął się w nienawiści, już
się skończył. Do nowego życia narodził
się ten, kto spojrzał ku wszystkim dzie-
ciom Bożym, bez wyjątku i powiedział:
Przyjacielu! Bracie! Mój bracie nieszczę-
śliwy, ale jednak – Bracie!

Musimy ciągle czuwać na tym, aby we
wszelkich udrękach oczyszczała się na-
sza miłość, abyśmy umieli miłować na-
wet nieprzyjaciół. To jest szczyt chrze-
ścijaństwa i szczyt postępu ludzkości.

Maria

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 liturgicznej i Bractwa Adoracji oraz ich rodzin.
Po Eucharystii spotkanie Bractwa Adoracji w salce nr 1. Po Mszy św. wieczornej odbę-
dzie się w kościele spotkanie Nadzwyczajnych Szafarzy Kom. św.

  8.W piątek o godz. 16.30 zapraszamy wszystkie dzieci na Mszę św. na rozpoczęcie
Nowego Roku Szkolnego. Wczasie Mszy św. poświęcimy nowe tornistry i podręcz-
niki szkolne Wcześniej o godz. 16.00 spowiedź św. dla dzieci. Wieczorem, o godz.
17.30 odprawimy nabożeństwo do Serca Pana Jezusa. Zaś o godz. 18.00 zaprasza-
my na Mszę św. pierwszopiątkową sprawowaną do NSPJ w intencjach wszystkich
rodzin. Kolekta zbierana w czasie Mszy św. będzie przeznaczona na biedne rodziny.

  9.Młodzież zapraszamy na spotkanie formacyjne w ramach ruchu „Światło-Życie”
w piątki o godz. 18.00.

10.Młodzież, zapraszamy na Mszą św. na rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego
w piątek o godz. 18.00.

11. W sobotę zapraszamy na Mszę św. w intencji wszystkich czcicieli Niepokalanego
Serca NMP, którą odprawimy o godz. 7.00. Po Mszy św. Nabożeństwo do MB.

12.W sobotę (5.09) o godz. 16.00 Msza św. chrzcielna oraz w intencji dzieci ob-
chodzących I rocznicę Chrztu św. Rodziców i chrzestnych zapraszamy na kate-
chezę w piątek o godz. 18.45 do salki nr 2.

13.Po wakacyjnej przerwie zapraszamy do czytania naszej gazetki parafialnej „Być
bliżej”. Osoby, które pragną redagować naszą gazetkę parafialną zapraszamy na
spotkanie Diakonii Słowa w piątek (4.09) po Mszy św. wieczornej.

14.W sobotę (5.09) swoje urodziny obchodzi ks. Leszek Flis. Zapraszamy na Mszę
św. w intencji solenizanta, którą odprawimy o godz. 18.00

15.W przyszłą niedzielę (6.09) wspólnota na Tysiącleciu Górnym obchodzi Odpust Parafial-
ny ku czci MB Piekarskiej. Suma Odpustowa o godz. 12.00, Nieszpory o godz. 17.45.

16. I Komunia św. szkół Omega i SP nr 60:
5 września 2020 r., godz. 10.00
3 września (czwartek), godz. 18.30 - próba
4 września (piątek), godz. 18.30 - poświęcenie dewocjonalii i spowiedź

16.Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej do Parafian. Dzięki odpowiedzialnej i ofiarnej
postawie naszej wspólnoty parafialnej, udało się przejść przez trudny okres spowodowany
przez pandemię bez większych problemów finansowych. Aktywna odpowiedź Parafian
na nasz Apel, pozwoliła na opłacenie wszystkich obligatoryjnych zobowiązań finanso-
wych Parafii - za co pragniemy wszystkim podziękować. Ograniczenie wpływu z ofiar
składanych podczas niedzielnych Mszy Św. wymusiło jednak konieczność spowolnienia
lub rezygnacji z niektórych zaplanowanych prac remontowych. Dlatego podtrzymujemy
apel Parafialnej Rady Ekonomicznej o dalsze wspieranie finansowe parafii poprzez wpła-
ty na konto. Dziękujemy za zrozumienie i liczymy na dalszą ofiarność.
Nr konta Parafii Podwyższenia Krzyża Św. i MB Uzdrowienia Chorych:
42 1050 1214 1000 0023 1548 9068, tytuł wpłaty: „darowizna na cele kultu religijnego”

17.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 (31 SIERPIEŃ -06 WRZESIEŃ 2020)

PONIEDZIAŁEK (31.08.2020 r.) - Dzień powszedni
   7.00 1/za ++ rodziców: Jadwigę i Wiktora Maroń, + siostrę Barbarę oraz ++ Ger-

trudę i Józefa Kostur, z prośbą o łaskę wiecznego zbawienia
2/za + żonę Zofię Czenczek

  7.30 - Różaniec
18.00 1/za zmarłych w sierpniu:

2/w intencji Józefa w dniu urodzin, z podzięk. za 60 lat życia z prośbą o dalsze błog.
Boże, zdrowie, dary Ducha sw. oraz opiekę Matki Bożej dla niego i całej rodziny

WTOREK (01.09.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/w intencji Pawła z ok. ur., z prośbą o Boże błog. i szybki powrót do zdrowia

2  za ++ z rodzin: Wietrzyków, Wallerów, Bisoków, Wystempów
  7.30 - Różaniec
18.00 1/do Opatrz.B. za wstawien. MB i św O.Pio w int.Jadwigi w kol. r. ur., z podzięk. za

otrzymane łaski, prosząc o Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi Królowej i dary Du-
cha św. na dalsze lata życia

2/za + Alfreda Komorek w 19 r. śm., ++ rodzeństwo, rodziców i teściów
oraz wszystkich ++ z rodziny Komorek i Lang

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŚRODA (02.09.2020 r.) - Dzień powszedni
   7.00 1/za ++ rodziców: Irenę i Kazimierza Skrobisz, Stefanię i Stefana Orzeł

oraz ++ z rodziny z obu stron
2/za + Józefa Błaszkiewicza w 6 r. śm.

  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za ++ rodziców: Arkadiusza i Franciszkę Janików, ++ braci: Jana i Bolesła-

wa oraz + siostrę Marię
2/za ++ Genowefę i Stefana Nowaków oraz ++ księży: Józefa i Euzebiusza Ciaćków

CZWARTEK (03.09.2020 r.) - Wspom. św. Grzegorza Wielkiego, pap. i dK.
  7.00 - za + Stefanię Soćko we wspomnienie imienin (od państwa Krasowskich)
  7.30 - Różaniec
  7.30 - 18.00  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 oraz Bractwa Adoracji oraz ich rodzin

2/za + ojca Feliksa w kol.r.śm. + matkę Elżbietę, + siostrę Marię, ++ krew-
nych i dusze w czyśćcu cierpiące

PIĄTEK (04.09.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 - za ++ Monikę i Stanisława oraz ++ z rodziny
  7.30 - Różaniec
16.30 - Msza św. dla dzieci na rozpoczęcie N.Roku Szkolnego:  za + Jana Błażków
17.30 - Nabożeństwo do NSPJ  
18.00 1/do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin

2/za + Jadwigę w 23 r. śm.
3/ w intencji młodzieży na rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego

SOBOTA (05.09.2020 r.) - Dzień powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 - w intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
10.00 - I Komunia św. dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 60 i Omega
16.00 - Msza św. Chrztów: Duszyńska Lena, Mania Jaden-Romeo, Marek Marianna, Jaj-

ko Małgorzata, Kruczkowski Nikodem, Szymanek Klara,Wierzbicki Konrad, Wierz-
bicka Agata, oraz w I rocz. sakr. Chrztu: Adamski Maksymilian,

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

o żywą wiarę, gorącą miłość, wierność łasce powołania i dar zdrowia
2/za + męża Stanisława, ++ rodziców: Reginę i Mieczysława, + bratanka Andrzeja,

++dziadków z obydwu stron, + koleżankę Marię oraz pozostałych ++ z rodziny
NIEDZIELA (06.09.2020 r.) - XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
  7.30 - za + żonę Zofię Czenczek
  9.30 - do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem MB Uzdrowienia Chorych w intencji

rodzin: Dziechczarczyk i Jankowski z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o błog.,
zdrowie i dalszą opiekę oraz o łaskę zbawienia dla ++ rodziców

11.00 - w intencji Danuty i Ludwika Jaroszków z ok. 50 r.śl., z podzięk. za dotychczasowe
łaski, z prośbą o Bożą opiekę, błog. i zdrowie dla całej rodziny (Te Deum)
Błogosławieństwo dla matek oczekujących potomstwa

12.30 - w intencji Elżbiety z ok. 50 r. ur., z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie
i Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej dla solenizantki i rodziny (Te Deum)

17.00 - w intencji Krystyny i Józefa z ok. kol. r. śl., z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski, z prośbą o Bożą opiekę na dalsze lata

20.00 - za + Henryka Zwyrtek, ++ rodziców, teściów oraz + brata Józefa, + siostrę
Irenę i +szwagierkę Irenę

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  (30 sierpnia 2020)
  1.Msze św - online, w niedzielę o godz. 9.30 a w tygodniu o godz. 18.00. Link na trans-

misję z naszego kościoła znajdziemy na stronie internetowej i facebooku:
https://www.youtube.com/c/ParafiaTD

  2.Bóg zapłać za wszystkie ofiary materialne składane dzisiaj na budowę cmen-
tarza. Codziennie, po każdej Mszy św. w zakrystii indywidualni fundatorzy
mogą złożyć ofiarę i dokonać wpisu do Księgi Fundatorów. W przyszłą nie-
dzielę (6.09) kolekta na potrzeby Archidiecezji.

  3.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.

  4.We wtorek - 1 września - o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie duszpasterskie
dla katechetów i katechetek.

  5.Od wtorku (01.09) Kancelaria Parafialna będzie czynna jak w ciągu całego roku.
  6.W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.
  7.W czwartek przez cały dzień będzie wystawiony Najświętszy Sakrament. O godz.

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00
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I Komunia św. szkół Omega i SP nr 60:
5 września 2020 r., godz. 10.00
3 września (czwartek), godz. 18.30 - próba
4 września (piątek), godz. 18.30 - poświę-
cenie dewocjonalii i spowiedź

I Komunia św. Szkoła Nr 58:
12 września 2020 r., godz. 10.00
8 września (wtorek), godz. 18.45 - I próba
10 września (czwartek), godz. 18.45-II próba
11 września (piątek) godzina 18.45- spowiedź

I Komunia św. Szkoła Nr 66:
19 września 2020 r., godz. 10.00
14 września (poniedziałek), godz. 18.30
- I próba
16 września (środa), godz. 18.30 - II próba
18 września (piątek), godz. 18.45 - spowiedź

Film „ZIEJA”
Drodzy Parafianie,
serdecznie zachęcamy do obejrzenia fil-

mu „Zieja”, który miał być emitowany w
kinach w marcu br. Pandemia koronawi-
rusa uniemożliwiła prezentację filmu. Z
radością informujemy, że już 28 sierpnia
br. film wchodzi do kin. Sierpień jest wy-
jątkowym miesiącem w historii naszej
Ojczyzny. Dlatego też z całą pewnością
warto go obejrzeć w miesiącu patriotycz-
nych rocznic oraz święta Matki Bożej
Zielnej.

„Zieja” to film o niezwykłym kapłanie,
kapelanie wojskowym podczas wojny
polsko-rosyjskiej w 1920 roku oraz na-
czelnym kapelanie Szarych Szeregów w
czasie Powstania Warszawskiego i
współzałożycielu KOR-u, inwigilowa-
nym przez służbę bezpieczeństwa PRL.

Ks. Zieja swoje życie oparł na wierno-
ści Ewangelii. Wyrażała to jego dewiza
życiowa: „nie zbijaj nigdy nikogo”.

Film został zrealizowany przez Telewi-
zję Polską oraz Wytwórnię Filmów Do-
kumentalnych przy współfinansowaniu
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Modlitwa

Ojcze nasz, pe³ni ufnoœci pro-
simy Ciebie, aby koronawirus
nie sia³ wiêcej zniszczeñ i aby
uda³o siê  go jak najszybciej opa-
nowaæ.
Prosimy, abyœ przywróci³ zdro-

wie zaka¿onym i pokój miej-
scom, do których on ju¿ dotar³.
Przyjmij tych, którzy zmarli na

skutek tej choroby, pociesz ich
rodziny.
Wspieraj i chroñ personel me-

dyczny zwalczaj¹cy wirus, inspi-
ruj i b³ogos³aw tym, którzy sta-
raj¹ siê opanowaæ sytuacjê.
Panie Jezu, lekarzu naszych

dusz i cia³ czujemy siê bezrad-
ni, lecz ufamy Tobie, udziel nam
pokoju i zdrowia.
Matko Bo¿a, chroñ nas i opie-

kuj siê nami, prowadŸ nas w
mi³oœci do Twojego Syna, Jezu-
sa. Amen

 KANCELARIA  PARAFIALNA
  Poniedziałek 16.00 - 18.00
  Wtorek      7.30-10.00 i16.00 - 18.00
  Środa -------------
  Czwartek 16.00 - 18.00
  Piątek 16.00 - 18.00

 PSYCHOLOG III piątek m-ca
godz. 17.00 - 18.00

 PRAWNIK II i IV wtorek m-ca
godz. 17.00 - 18.00
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KONTA BANKOWE:
Na remont kościoła: Bank Śląski - 42 1050 1214 1000 0023 1548 9068

z tytułem wpłaty - „na cele kultu religijnego”
Na budowę cmentarza: PKO - 74 1020 2313 0000 3102 0189 6703

z tytułem wpłaty - „budowa cmentarza”
Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża św. i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych,

40-877 Katowice, ul. Mieszka I 6, tel. (32) 254 74 00
Strona www i      facebook:   tysiacleciedolne.pl

Wyszukiwanie zmarłych na cmentarzu: katowice-tysiaclecia.artlookgallery.com
4

BRACTWO ADORACJI NAJŒWIÊTSZEGO SAKRAMENTU
Tomasz Merton napisał „Nikt z nas nie jest samotną

wyspą”.
Członkowie Bractwa Adoracji Najświętszego Sa-

kramentu pragną, aby tej samotności nie odczuwał
sam Pan Jezus ukryty w Najświętszym Sakramencie.
Dlatego też każdego dnia od rana do wieczora na
zmiany trwają przy Jezusie. Serdecznie zapraszamy
wszystkich chętnych do włączenia się w nasze Brac-
two.

Nasze spotkania formacyjne rozpoczynamy
Mszą świętą w każdy pierwszy czwartek miesiąca
o godz. 18.00. Po Mszy zapraszamy na spotkanie
informacyjno - formacyjne do salki.

Drodzy Bracia i Siostry w wierze!
W naszej parafii działają rożne grupy

modlitewne, jedną z nich jest Grupa Ró-
żańca Św. i Żywego Różańca.

 W każdy ostatni czwartek miesiąca
o godz. 18.00 sprawowana jest Msza
św., w intencji członków grupy, po któ-
rej w salce odbywa się spotkanie for-
macyjne.

W wielu krajach na całym świecie od
drugiej połowy XIX w. rozwinęła się idea
Żywego Różańca. Młoda Francuzka z
Lyonu - Sługa Boża Paulina Maria Jari-
cot – zmobilizowała ogromne rzesze lu-
dzi do codziennego odmawiania różań-
ca. Utworzono małe grupy - 15 osobo-
we, zwane „żywymi różami”, w których
każda osoba indywidualnie (w wybra-
nym przez siebie miejscu i czasie) od-
mawiała i rozważała codziennie 1 dzie-
siątkę różańca. Od 2002 roku, gdy Oj-
ciec Św. Jan Paweł II wprowadził tajem-

nice światła, „Róże” Żywego Różańca
składają się z 20 osób.

W Polsce Żywy Różaniec istnieje nie-
mal w każdej parafii. W naszej parafii
również oprócz Grupy Różańcowej, któ-
ra modli się codziennie rano w kościele,
istnieją Róże Różańcowe. Każda osoba
ma przydzieloną do rozważenia na dany
miesiąc jedną z tajemnic różańca świę-
tego. Każdy członek „Róży” otrzymuje
kalendarzyk - terminarz, dzięki któremu
łatwiej może zapamiętać, którą dziesiąt-
kę aktualnie odmawia.

Zapraszamy do włączenia się do
wspólnej modlitwy!


