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Święty Hieronim
– patron miłośników Pisma Świętego
Św. Hieronim, prezbiter i doktor Ko-

ścioła, w centrum swojego życia posta-
wił Pismo Święte. Przetłumaczył je na
język łaciński, komentował w swoich
dziełach, a przede wszystkim starał się
żyć nim w sposób bardzo
konkretny w czasie swoje-
go długiego życia ziem-
skiego.

Hieronim urodził się
około 345 roku w Strydo-
nie (dzisiejsza Chorwa-
cja), w zamożnej chrześci-
jańskiej rodzinie. Pierwsze
prawdy katechizmowe i
początki nauki poznał w
domu, a następnie studio-
wał “w Rzymie pod kie-
runkiem mistrzów łaciny i
retoryki. Tam, około 360
roku przyjął chrzest, który zgodnie z
ówczesnym zwyczajem miał miejsce u
progu dorosłego życia. Najprawdopo-
dobniej chrzcił go papież - św. Liberiusz.
Wówczas postanowił porzucić światowe
życie i zająć się zagadnieniami religijny-
mi. Na wzór swojej siostry, która wstą-
piła do klasztoru, także Hieronim posta-
nowił zostać mnichem. Chciał odbyć
podróż do Jerozolimy i tam oddawać się
modlitwie i pracy naukowej, jednak cho-
roba pokrzyżowała jego plany. Św. Hie-
ronim został w Europie i wkrótce przyjął
święcenia kapłańskie.

Biorąc udział w synodzie w Rzymie w
382 roku, zaskarbił sobie przyjaźń i sza-

cunek papieża Damazego, który uczynił
go swoim doradcą i sekretarzem. Na po-
lecenie papieża zaczął pracować nad po-
prawianiem dawnego przekładu Nowe-
go Testamentu i psalmów. W 385 roku,

po śmierci Papieża Dama-
zego, Hieronim opuścił
Rzym i podjął pielgrzym-
kę najpierw do Ziemi
Świętej, następnie do
Egiptu, a ostatecznie za-
trzymał się w Betlejem.
Tam pozostał do śmierci.
Ostatnie lata spędził w
grocie sąsiadującej z
Grotą Narodzenia Pana
Jezusa. Zmarł osamotnio-
ny 30 września 419 lub
420 roku.

Św. Hieronim przyczynił
się do popularyzacji Pisma Świętego, tłu-
macząc je z języków oryginalnych (he-
brajskiego i greki) na język powszechny.
Dzieło to, zwane Wulgatą (od łac. Vul-
gatus – pospolity, rozpowszechniony),
zajęło mu 24 lata.

Św. Hieronim mówił: „Nieznajomość
Pisma Świętego to nieznajomość Chry-
stusa”, bo kto nie zna Pisma, nie zna
mocy i mądrości Bożej.

Czego możemy się nauczyć od św. Hie-
ronima? Przede wszystkim umiłowania
Słowa Bożego w Piśmie Świętym. Sło-
wo Boże pozostaje na zawsze. Ono się
nie starzeje. W nim jest życie wieczne.

Joasia

żańcowe, które odprawiamy w tygodniu o godz. 17.15, zaś w niedziele o godz.
16.15. Zachęcamy do udziału i przypominamy o możliwości zyskania odpustu zu-
pełnego przez wypełnienie tej pobożnej praktyki.

  5.W poniedziałek o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie Zespołu Charytatywnego.
Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy pragną służyć wśród naszych chorych
oraz zajmować się celami charytatywnymi w naszej wspólnocie parafialnej.

  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.

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: lektorów, ministrantów, szafarzy,
zakrystianów, organistów i panów pełniących posługę kolektowania, Bractwa Adoracji
oraz ich rodzin. Po Eucharystii spotkanie Bractwa Adoracji w salce nr 1.

  8.Wszystkich narzeczonych, którzy pragną zawrzeć Sakrament Małżeństwa za-
praszamy do salki nr 2 na pierwszą naukę przedślubną w czwartek (1.10)
o godz. 18.45. Prosimy o rejestrację na stronie: www.narzeczeni.katowicka.pl

  9.W piątek o godz. 16.30 zapraszamy wszystkie dzieci na Mszę św. pierwszopiąt-
kową. Wcześniej o godz. 16.00 spowiedź św. dla dzieci, Homilia: Z Różańcem
blisko Maryi w drodze do Boga. W tej Mszy św. uczestniczą dzieci przygotowu-
jące się do I Komunii wraz z rodzicami. Wieczorem o godz. 18.00 zapraszamy
na Mszę św. pierwszopiątkową sprawowaną do NSPJ w intencjach wszystkich
rodzin. Podczas Mszy św. Homilia: Eucharystia Sercem chrześcijaństwa- Wyda-
rzenie Agape. Kolekta w czasie Mszy św.  przeznaczona na biedne rodziny.

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

11. W sobotę (3.10) o godz. 16.00 Msza św. chrzcielna oraz w intencji dzieci obcho-
dzących I rocznicę Chrztu św. Rodziców i chrzestnych zapraszamy na katechezę
w piątek o godz. 18.45 do salki nr 2.

12.W przyszłą niedzielę (Pierwsza niedziela miesiąca) po Mszy św. o godz. 11.00 zostanie
udzielone specjalne błogosławieństwo dla matek oczekujących potomstwa.

13.W tym roku są jeszcze wolne intencje mszalne, które przyjmuje Kancelaria.
14.W każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca zapraszamy dorosłych w wieku 20-35

lat na spotkania formacyjne. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się
3.10.2020 o 18:45 w salce nr 2.

15.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:

16.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   (28 WRZESIEŃ  - 04 PAŹDZIERNIK 2020)
Msze św. online: w niedziele o 9.30 a w tygodniu o 18.00

PONIEDZIAŁEK (28.09.2020 r.) - Wspomnienie św. Wacława, męcz.
  7.00 1/w intencji Grzegorza z ok. ur., dziękując za 80 lat życia, z prośbą o dalsze

błog. Boże, zdrowie, dary Ducha św. oraz opiekę MB dla niego i bliskich
2/za + ojca Stanisława w 5 r. śm., oraz + matkę Jadwigę w 1 r. śm.,

  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + męża Mieczysława Dróżdż, + teściową Halinę w kolejne r. śm.,

++ rodziców: Zofię i Leona oraz + brata Janusza i bratową Halinę
2/za + Horsta Mynarka w 6 r. śm., + żonę, + córkę Janinę oraz ++ rodziców i teściów
3/do Trójcy Przenajświętszej za wstawiennictwem Matki Bożej w intencji

rodziny Szebera, z prośbą o Bożą opiekę, błog. i zdrowie
WTOREK (29.09.2020 r.) - ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW:

MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA
  7.00 1/za + Michalinę Chuderską, z ok. imienin

2/za ++ rodziców: Edytę i Konrada Matuszczyków, + wnuka Michała,
++ siostrę Marię, brata Joachima oraz ++ z rodziny: Filipków i Kuźniarów

  7.30 - Różaniec
18.00 1/do Opatrzności Bożej, za wstawiennictwem Matki Bożej i Archaniołów, w intencji

Teresy, Zofii i Jadwigi, ich rodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc
o Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi oraz umocnienie w wierze, nadziei i miłości

2/za + męża Wojciecha Gawlika w 7 r. śm., jego ++ rodziców oraz ++ babcie:
Julię i Genowefę

3/intencja wolna
18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŚRODA (30.09.2020 r.) - Wspomnienie św. Hieronima, prezb. i dK
  7.00 1/za + Jana Wiewiórę w 3 r. śm.,

2/za + Mieczysława Gosek w 6 r. śm.
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za zmarłych we wrześniu:

2/za + męża Rudolfa oraz ++ Lidię i Władysława Kaczmarskich
3/za + Janusza Twaróg (od Kseni Biernat)

CZWARTEK (01.10.2020 r.) - Wspom. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. i dK.
  7.00 - za ++ rodz.: Alojzego i Łucję Loch,++ z rodziny, z prośbą o radość życia wiecznego
  7.30 - Różaniec
  7.30 - 17.15  Adoracja Najświętszego Sakramentu  
12.00 - o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii
17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/w int.służby liturg.: lektorów, ministrantów, szafarzy, zakrystianów, organi-

stów,panów pełniących posługę kolektowania, Bractwa Adoracji i ich rodzin
2/za + ojca Józefa w 45 r. śm., + jego żonę Helenę i ++ rodzeństwo
3/intencja wolna

PIĄTEK (02.10.2020 r.) - Wspomnienie świętych Aniołów Stróżów
  7.00 1/do Opatrzności Bożej, za wstawiennictwem Matki Bożej i Aniołów Stróżów,

w intencji Teresy, Zofii i Jadwigi oraz ich rodzin, z podziękowaniem za otrzymane
łaski, prosząc o Boże błog., zdrowie, dary Ducha św. i opiekę aniołów

2/o Miłosierdzie Boże dla + Teresy oraz ++ z jej rodziny
  7.30 - Różaniec
16.30 - Msza św. szkolna : do Trójcy Przenajświętszej  za wstaw.MB Nieustającej Pomocy

w intencji rodziny Wiśniewskich, z prośbą o łaskę zdrowia, Bożą opiekę i błog.
Homilia: Z Różańcem blisko Maryi w drodze do Boga

17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin

2/intencja wolna
Homilia: Eucharystia Sercem chrześcijaństwa - Wydarzenie Agape

SOBOTA (03.10.2020 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: Pawelec Rita, Marcisz Maksymilian, Filipowska Magdalena,

Dubas Bartosz, Pawlik Kornelia, Jamro Jakub, Wojnas Maja, Rzyman Jan, Wylot
Lucjan, Bill Oliver oraz  w I rocz. sakr. Chrztu:  Lazar Pola

17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/za+m.Mariana w 8r.śm.,++ rodz. z obu stron,++s., szwagra i wszystkich ++ z rodz.

2/za + męża i ojca Jana Bogusza w 1 r. śm.,
NIEDZIELA (04.10.2020 r.) - XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
  7.30 - w intencji Julii z ok. 13 r. ur., z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski,

 z prośbą o zdrowie duszy i ciała, opiekę MB i Anioła Stróża oraz światło Ducha św.
  9.30 - w int.Marty i Marka Mikrut w 3r.śl. z prośbą o B. opiekę i bł. na dalsze wspólne lata
11.00 - w intencji Marii z ok. 80 r. ur., dziękując Bogu za dar życia i otrzymane łaski, pro-

sząc o Boże błog. na dalsze lata życia oraz opiekę Matki Bożej nad całą rodziną
Błogosławieństwo dla matek oczekujących potomstwa

12.30 - w intencji Iwony z ok. kol. r. ur., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o zdrowie i dary Ducha św., błog. Boże, opiekę MB dla solenizantki i rodziny

16.15 - Nabożeństwo różańcowe
17.00 - intencja wolna
20.00 - za + Urszulę Tokarz (od sąsiadów z ul. Tysiąclecia 33)

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  (27 września 2020)
  1.Msze św - online, w niedzielę o godz. 9.30 a w tygodniu o godz. 18.00. Link na

transmisję  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 cmentarza.
Codziennie, po każdej Mszy św. w zakrystii indywidualni fundatorzy mogą złożyć ofiarę
i dokonać wpisu do Księgi Fundatorów. W przyszłą niedzielę (4.10) kolekta przeznaczo-
na jako Świętopietrze, wspierające apostolską i charytatywną posługę Ojca Św.

  3.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 przy-
jąć komunię do ust ustawiają się na końcu procesji.

  4.Od czwartku (1.10) rozpoczynamy październik. Zapraszamy na nabożeństwa ró-
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Archanio³owie – pos³añcy Bo¿y
Aniołowie to potężne duchowe istoty

stworzone na początku czasów. Władcą
Aniołów jest przede wszystkim Jezus
Chrystus – Bóg i człowiek. Ich istnienie
i działanie jest całkowicie Jemu podpo-
rządkowane. Jak czytamy w Liście do
Kolosan, Chrystus stworzył ich „dla sie-
bie” (Kol 1, 16). Zatem celem i sensem
istnienia Aniołów jest służenie Jezusowi
jako Królowi.

Istnienie Aniołów poświadczane jest w
całym Piśmie Świętym począwszy od
Księgi Rodzaju aż po Ewangelie i Apo-
kalipsę św. Jana.

Jak czytamy w Księdze Rodzaju: pa-
triarcha Jakub „we śnie ujrzał drabinę
opartą o ziemię, sięgającą swym wierz-
chołkiem nieba oraz Aniołów Bożych,
którzy się wspinali i schodzili po niej w
dół” (Rdz 28, 12). U św. Jana natomiast,
gdzie istoty niebiańskie, duchowe i nad-
przyrodzone pojawiają się często, Pan
Jezus na początku swego życia publicz-
nego przepowiada: „Ujrzycie niebiosa
otwarte i Aniołów Bożych wstępujących
i zstępujących na Syna Człowieczego (J
1, 15).

W tekstach biblijnych Aniołowie są re-
alnymi istotami, niematerialnymi, które
niekiedy przyjmują – na pewien czas –
postać cielesną. Ich zadaniem jest uwiel-
bianie i chwalenie Boga przed Jego tro-
nem oraz ogłaszanie Jego wyroków i
przekazywanie Bożego przesłania lu-
dziom. Ponad to, ingerowanie w życie
ludzi poprzez kierownictwo i opiekę, a
także wykonywanie Bożych wyroków.

Bóg w trosce o każdego człowieka, przy
jego narodzeniu, posyła mu Anioła Stró-
ża jako wychowawcę i pasterza. Anioł
staje się więc pośrednikiem między Bo-
giem i ludźmi. W pierwszej kolejności
Anioł oddaje chwałę Panu Bogu, w dru-
giej zaś chroni i strzeże ludzi przed ata-
kami złego ducha, zanosi modlitwy do
Boga, umacnia i daje radość.

Istnieje wiele  bezi-
miennych Aniołów
nieustannie czuwają-
cych nad ludźmi. Św.
Jan od Krzyża nazy-
wa ich „pasterzami
dusz” i „kwiatami
nieba”. Pełnią istotną
funkcję, czego naj-
lepszym dowodem
jest fakt, iż w No-
wym Testamencie
grecki rzeczownik aggelos – posłaniec,
zwiastun, anioł, występuje aż 175 razy.
Doskonale mówi o nich św. Augustyn w
swoich Objaśnieniach Psalmów: „Anioł
oznacza funkcję, nie naturę. Pytasz jak
się nazywa ta natura? – Duch. Pytasz o
funkcję? – Anioł. Przez to, czym jest, jest
duchem, a przez, co wypełnia, jest Anio-
łem”.

Jednak wśród biblijnych postaci Anio-
łów wyróżniają się Aniołowie Pańscy,
którzy otrzymują szczególne zadania i
mają wyjątkowe znaczenie. Są to Archa-
niołowie – niebiańscy „urzędnicy” naj-
wyższej rangi, którym Bóg poleca zada-
nia najważniejsze. Archaniołowie zja-
wiają się, gdy zdarza się coś doniosłego,
ważnego, znaczącego, dramatycznego, o
poważnych następstwach dla ludzi. Ar-
chanioł odróżnia się misją od innych
Aniołów. Bóg posyła ich do ludzi, aby
przygotować zjawienie się samego Sie-
bie.

Na synodzie w Rzymie w 745 r. pod-
czas pontyfikatu papieża Zachariasza,
Kościół oficjalnie zezwolił na kult trzech
Archaniołów, których imiona są w kano-
nie Pisma Świętego: Rafała, Gabriela i
Michała.

Pierwszy z nich to Archanioł, który to-
warzyszy w drodze Tobiaszowi, jest jego
doradcą i zwiastuje mu dobre, pomyślne
nowiny. Kojarzony jest z uzdrawianiem,
szczególnie męczenników cierpiących
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Migawki z ¿ycia naszej parafii

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

13.09. - O godz. 12.30 została odpra-
wiona Suma Odpustowa, której przewod-
niczył i wygłosił Słowo Boże ks. Gerard
Gulba. Mszę św. koncelebrowali ks. Pro-
boszcz Józef Włosek oraz ks. Łukasz
Radecki. Ks. Kaznodzieja w homilii na-
wiązując do słów: „Jezus powiedział do
Nikodema: „Tak bowiem Bóg umiłował
świat, że Syna swego Jednorodzonego
dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie
zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16)
zwrócił uwagę, że zdanie to zostało wy-
brane przez biblistów, egzegetów i teo-
logów jako najważniejsze zdanie zawar-
te w Piśmie Świętym. Ks. Gerard pod-
kreślił, że Bóg Ojciec ofiarował człowie-
kowi to, co dla Niego było najcenniejsze
- swego Umiłowanego, Jednorodzonego
Syna. Syn zaś stając się jednym z nas, z
miłości oddał za nas swoje życie, a Jego
przebite Serce pozostało otwarte dla każ-
dego. Dlatego my w swej ziemskiej wę-
drówce powinniśmy czerpać nieustannie
z tej miłości „pielgrzymując” od Sakra-
mentu Pokuty do Eucharystii, bowiem w
tych dwóch sakramentach możemy do-
świadczyć prawdziwej miłości, która daje
pokój, radość i nadzieję. Ks. Kaznodzie-
ja podkreślił również, że Bóg patrzy na
nas zawsze z ogromną miłością. Jednak
czy my wierzymy w tę Miłość? Na za-
kończenie ks. Gerard Gulba życzył, aby-
śmy nigdy nie dali się zwieść ułudzie i
pokusom tego świata, ale by nasza wę-

drówka nieustannie trwała od konfesjo-
nału do eucharystycznego stołu, bo to jest
najpewniejsza droga do zbawienia.

14.09. - O godz.9.00 na cmentarzu zo-
stała odprawiona przez ks. Proboszcza
Msza św. w intencji zmarłych z naszej
wspólnoty parafialnej. Pamiętajmy w
naszych modlitwach o tych, którzy wy-
przedzili nas do wieczności.

15.09. - O godz.18.45 w sali Św. Jana
Pawła II odbyło się spotkanie Parafial-
nej Rady Duszpasterskiej. Bliższe infor-
macje nt. spotkania w protokole PRD.

18.09. - Na Mszy św. o godz. 18.00 ks.
Marek podczas kazania rozważył temat
„Łamany chleb jest pokarmem nieśmier-
telności”. Ks. Marek przypomniał, że Eu-
charystia jest pamiątką Ostatniej Wiecze-
rzy i uobecnieniem śmierci i zmartwych-
wstania Jezusa Chrystusa. Jest misterium
naszego zbawienia dokonanego przez
Chrystusa na krzyżu. Jest ofiarą uwielbie-
nia i dziękczynienia za dzieło stworzenia.
Ks. Marek nawiązując do patrona dnia -
Św. Stanisława Kostki, zwrócił się do dzie-
ci Pierwszokomunijnych oraz do pozosta-
łych wiernych, abyśmy nieustannie pragnę-
li Jezusa Eucharystycznego, który wyzwala
nas z grzechów i daje nowe życie oraz jest
pokarmem nieśmiertelności i jedyną drogą
do zbawienia.

19.09. - O godz.10.00 ostatnia już grup-
ka dzieci, tym razem ze Szkoły Podsta-
wowej Nr 66 przystąpiła do Pierwszej
Komunii Świętej. Otoczmy dzieci jak
również ich rodziców modlitwą.

Bożena S.
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ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY

Tematy kazań w czasie Mszy św. do NSPJ w 2020/2021 r.
Porządek Mszy Świętej  (I piątek miesiąca, godz. 18.00)

Październik: Eucharystia Sercem chrześcijaństwa- Wydarzenie Agape
Listopad: Obrzędy wstępne- „kod drogi”
Grudzień: Liturgia Słowa. Ucho serca- „serce słuchające”
Styczeń: Postawy w Liturgii
Luty: Liturgia Eucharystyczna- Przygotowanie darów ofiarnych-Liturgia miłości
Marzec: Modlitwa Eucharystyczna- Uczestnictwo w Modlitwie Eucharystycznej
Kwiecień: Komunia Święta- Liturgia uczty ofiarnej
Maj: Obrzędy zakończenia
Czerwiec: Błogosławieństwo - posłanie

Tematy kazań w czasie Mszy św. dla dzieci w 2020/2021 r.
Wydarzenia religijne w moim życiu  (I piątek miesiąca, godz. 16.30)

Wrzesień: Kolejny czas budowania relacji z Jezusem
Październik: Z Różańcem blisko Maryi w drodze do Boga
Listopad: Nasi bliscy, którzy odeszli są naszymi orędownikami w niebie
Grudzień: Jezus rodzi się w moim sercu każdej Eucharystii
Styczeń: Jezusowi składam dary jak Trzej Królowie
Luty: Świętym – mogę być i Ja
Marzec: Moje postanowienia wielkopostne
Kwiecień: Jezus żyje w moim sercu
Maj: Maryja – moją Matką
Czerwiec: Chcę każdego dnia być blisko serca Jezusa

katusze, co mieści się już w samym zna-
czeniu jego imienia – „Rafael” znaczy
zdrowie i lekarstwo Boga.

Archanioł Gabriel jest zaangażowany w
kluczowych momentach historii zbawie-
nia. To on ogłasza narodziny Jana Chrzci-
ciela. To on przychodzi do Dziewicy Ma-
ryi z zapytaniem czy zechce być matką
Słowa Wcielonego – Jezusa. W końcu to
on nakazuje Józefowi ucieczkę do Egip-
tu, aby ratować życie Jezusa przed kró-
lem Herodem.

Imię Michała Archanioła występuje w
Piśmie Świętym 5 razy. Pojawia się on
w istotnych momentach i pełni różne
funkcje. Jest opiekunem narodu wybra-
nego, obrońcą czci i chwały Bożej oraz
opiekunem nowego ludu Bożego Kościo-
ła. Zanim książę aniołów – św. Michał
objawił się na ziemi w grocie Gargano,
zasłynął okrzykiem: „Któż jak Bóg”, gdy
zbuntowany anioł Lucyfer pociągnął 1/3
wojsk anielskich przeciw Bogu. Według
tradycji ojców Kościoła, Archanioł Mi-
chał pełnił również funkcję anioła stróża
podczas ziemskiego życia Jezusa oraz
pocieszał modlącego się samotnie Jezu-
sa w Getsemani.

Św. Michał płonie blaskiem Bożej obec-
ności, a jego zadaniem jest troska o to,
aby Boże światło w nas nie zgasło. Jego
atrybutem jest zbroja rycerska i tarcza,
na której widnieje wspomniany już na-
pis Quis ut Deus („Któż jak Bóg”). To
wojownik miażdżący głowę złego ducha.

Teraz jest obrońcą Kościoła i wierzą-
cych, których broni przed aniołami ciem-
ności, wzywany jest w chorobie i w go-
dzinę śmierci. Uciekamy się do niego w
czasie modlitwy:

Święty Michale Archaniele,
Swoim światłem oświecaj nas,
Skrzydłami ochraniaj nas,
Mieczem broń nas.
Z nauczania Pana Jezusa wynika, że Ar-

chaniołowie będą szczególnie zaangażo-
wani przy końcu świata. Przybędą wraz
z Synem Człowieczym, Najwyższym Sę-
dzią, jako jego niebiański orszak.

H.S
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Ró¿aniec „drabin¹” do nieba…

Pełna Modlitwa Różańcowa składa się
z czterech części - czyli czterech całych
fizycznych różańców ! Modlitwa Różań-
cowa stanowi swego rodzaju strzeszcze-
nie Ewangelii i składa się z czterech czę-
ści opisujących wydarzenia z życia Je-
zusa i Maryi.

Jak odmówić różaniec ? Oto sposób:
uczyń znak Krzyża i odmów Skład Apo-
stolski,(Wierze w Boga Ojca...) następ-
nie jedno Ojcze nasz, oraz trzy Zdrowaś
Maryjo. W dalszej kolejności odmów jed-
no Chwała Ojcu. Po tym wstępie prze-
chodzimy do części głównej. Wymienia-
my pierwszą tajemnicę i odmawiamy
"Ojcze nasz", następnie dziesięć "Zdro-
waś Maryjo" i jedno "Chwała Ojcu".
Wymieniamy drugą tajemnicę i odma-
wiamy "Ojcze nasz", dziesięć "Zdrowaś
Maryjo" i jedno "Chwała Ojcu". I tak ko-
lejno wszystkie pięć tajemnic.

Część Radosna;
Część Świetlista (Światła);
Część Bolesna;
Część Chwalebna
Generalnie przyjmuje się, że każda

część Różańca powinna być odmawiana
w innym dniu. Tak więc nie jest koniecz-
ne odmawianie Pełnej Modlitwy w cią-
gu jednego dnia, czy za jednym razem.
Wystarczy odmówić jedną część czyli
jeden "sznur" różańca. Oczywiście nic
nie stoi na przeszkodzie, aby raz dzien-
nie odmówić Pełną Modlitwę Różań-
cową.

Dość często części Różańca nazywa się
Tajemnicami - co jest też prawidłowe. My
jednak dla ułatwienia “i łatwiejszego za-
pamiętania używamy formuły części ró-
żańca. Każda z czterech części Pełnej
Modlitwy Różańcowej składa się z 5 Ta-
jemnic. Jeśli jednak chcesz odmówić je-
den sznur różańca w ciągu dnia, to po-
staraj się stosować zasadę:

Tajemnice radosne (poniedziałek, so-

bota): Zwiastowanie Najświętszej Maryi
Pannie; Nawiedzenie świętej Elżbiety;
Narodzenie Pana Jezusa; Ofiarowanie Je-
zusa w Świątyni; Odnalezienie Jezusa
w Świątyni

Tajemnice światła (czwartek): Chrzest
Pana Jezusa w Jordanie; Objawienie się
Jezusa w Kanie Galilejskiej; Głoszenie
królestwa Bożego i wzywanie do nawró-
cenia; Przemienienie Pańskie na górze
Tabor; Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice bolesne (wtorek, piątek):
Modlitwa Jezusa w Ogrójcu; Biczowa-
nie Jezusa; Cierniem ukoronowanie Je-
zusa; Dźwiganie krzyża na Kalwarię;
Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

Tajemnice chwalebne (środa, niedzie-
la) Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa;
Wniebowstąpienie Pana Jezusa; Zesłanie

Ducha Świętego; Wniebowzięcie Naj-
świętszej Maryi Panny; Ukoronowanie
Maryi na Królową nieba i ziemi BKK


