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

4 paŸdziernik 2020

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

„Człowiecza Matka Bożego Syna”

Maryja, Matka Boga-Człowieka była
bardzo ludzką. My kładziemy Jej dzisiaj
korony na głowę, jako Królowej Niebios
i Pani Wszechświata. My, ludzie tej zie-
mi, uwielbiamy Maryję z miłością, nie
mającą kresu.

Nasza Siostro, która jesteś szczególnie
wybrana:

Ty, którą dostrzegł Bóg swoimi oczy-
ma wśród wszystkich niewiast tej ziemi,
a której my byśmy nie widzieli - „Błogo-
sławiona między niewiastami!”

Ty, którą my może niedostatecznie po-
znaliśmy, doceniliśmy, a którą Bóg po-
znał do głębi i docenił,

Ty, z naszego padołu płaczu, spośród
nas, uplątana w nasze sprawy, obolała jak
my i pracująca jak my, zwykła, szara ko-
bieta z tłumu, z gromady, żyjąca chlebem
takim jakim my żyjemy, cerująca podar-
te szaty i suknie, piorąca w wodach po-
toku razem z innymi niewiastami.

Ty, zbierająca patyki i odpadki nawozu
na ogień, który chcesz rozpalić w swej
chacie, aby na nim upiec podpłomyk z
ziaren zmielonych na żarnach Swoją
własną dłonią.

Ty, może niekiedy brudnymi nogami
chodząca w pyle miasteczka, dźwigają-
ca amfory wody na swej głowie, na któ-
rej my dziś umieszczamy korony. O ile
byłabyś bliższą prawdy, gdyby Cię na
którymś ołtarzu umieszczono z amforą
Wody Żywej na głowie.

Ty, taka zwykła, kuchenna, gospodar-
na, zalatana i zabiegana, mająca tysiące

spraw na głowie, odpowiedzialna za dro-
biazgi, drobiazgi, drobiazgi….

Ty, tak nas rozumiejąca…
Przybiegnij nam na pomoc, walącym się

w proch, powstań, aby nas wspomóc.
To jest zuchwałe wołanie stęsknionej

ludzkości. W Nazarecie na pewno tak do
Niej wołano. Czasami wpadła sąsiadka,
aby pożyczyć garść ziarna, lub troszkę
mąki, odrobinę oleju, czy nawet szaty dla
męża lub syna, który wybiera się gdzieś
w zimną daleką drogę; a może sandałów,
nakrycia głowy czy jakiegoś dzbanka,
garnka lub czegoś w tym rodzaju. Takie
małe rzeczy.

Takiej matki potrzeba wszystkim lu-
dziom, całej Rodzinie ludzkiej. I taką jest
Maryja, Matka Jezusa, Matka Kościoła i
Matka nasza. Choć nieskończenie wiel-
ka, jest od podnoszenia maluczkich.
Prawdziwie – człowiecza Matka

Maria

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

  6.W środę (7.10) wspomnienie MB Różańcowej - jest to święto Patronalne Żywego
Różańca. O godz. 16.00 spotkanie grupy ŻR w sali JPII, następnie modlitwa różańcowa
w Kościele o 17.15 i Msza św. o godz. 18.00 w intencji członków Żywego Różańca

  7.Wszystkich narzeczonych, którzy pragną zawrzeć Sakrament Małżeństwa zapraszamy
do sali Jana Pawła II na drugą naukę przedślubną w czwartek (8.10) o godz. 18.45.

  8.Zapraszamy bierzmowańców oraz całą młodzież naszej parafii na Mszę św.
młodzieżową w najbliższy piątek (9.10) o 18.00. zaś o 17.05 Odbędzie się
rachunek sumienia i spowiedź dla kandydatów do bierzmowania.

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

10.W przyszłą niedzielę (11.10) obchodzimy XX Dzień Papieski pod hasłem: Totus
Tuus (Cały Twój). Młodzież oazowa przed kościołem będzie zbierać ofiary material-
ne na fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” - fundusz stypendialny na rzecz wy-
równywania szans edukacyjnych wybitnie uzdolnionej i ubogiej młodzieży. Stypen-
dia przyznawane są gimnazjalistom, licealistom i studentom.

11. 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.

12.W tym roku są jeszcze wolne intencje mszalne, które przyjmuje Kancelaria Parafialna.
13.W przyszłą niedzielę (11.10) Słowo Boże wygłosi do nas O. Andrzej Korda -

Misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej. Po Mszy św. będzie można nabyć kalen-
darze misyjne na 2020 rok.

14.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:

15.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   (05 - 11 PAŹDZIERNIK 2020)
Msze św. online: w niedziele o 9.30 a w tygodniu o 18.00

PONIEDZIAŁEK (05.10.2020 r.) - Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dz.
  7.00 1/za dusze w czyśćcu cierpiące (intencje ze skarbonki)

2/za ++ ojca Antoniego, jego żonę Anielę, ++ ich dzieci: Krystynę, Eryka
i Tadeusza Mazurów

  7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/za + męża Pawła Chmiel w 15 r. śm., jego ++ rodziców: Elżbietę i Francisz-

ka oraz + brata Jana, ++ rodziców: Anielę i Adolfa Kubickich, + siostrę
Elżbietę i + szwagra Janusza Bartoszów oraz ++ krewnych

2/za ++ rodziców: Halinę i Józefa, ++ dziadków: Janinę i Franciszka, Magdalenę
i Józefa, ++ pradziadków: Katarzynę i Jana, Apolonię i Szczepana,+ ciocię Cecylię

WTOREK (06.10.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + Jana Rumińskiego w 33 r. śm., + Bronisławę, ++ rodziców i krewnych

2/za ++ Stanisława i Józefę Bielaków
  7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/za++dziadk.: Katarzynę i Władysława Podsiadło,++rodz.: Janinę i Władysława Wnuk

2/za + Henryka Fiołkowskiego w 2 r. śm., + brata Gerarda, ++ rodziców:
Martę i Stanisława, oraz Marię i Wincentego Ciwis i wszystkich ++ z rodz.

3/za ++ rodziców: Hildegardę i Alfreda Kwolów, ++ siostrę Barbarę i brata
Henryka Kwolów, ++ rodziców: Marię i Wojciecha Sarackich, + siostrę Annę
Kunat oraz ++ Martę i Ludwika Kopajów, ich córkę Renatę i syna Dietra

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŚRODA (07.10.2020 r.) - Wspomnienie NMP Różańcowej
  7.00 1/za + żonę Marię, ++ rodziców z obu stron i + szwagra Tadeusza

2/za + Jana Błażków
  7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo różańcowe z błogosławieństwem lourdzkim
18.00 1/za wspólnotę Żywego Różańca o jej duchowy rozwój, łaskę umiłowania

modlitwy i wytrwania w odmawianiu różańca
2/za + męża i ojca Eugeniusza w 9 r. śm.
3/intencja wolna
Homilia: Najświętsza Maryja Panna, Wspomożycielka Wiernych

CZWARTEK (08.10.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za ++ rodz.: Zofię i Józefa Wilków, + męża Józefa Dudę i ++ dziadków: Froń i Wilk

2/za ++ rodziców: Bronisława i Elżbietę Chwilów, Antoniego i Józefe Ka-
niów, ++ z rodzin: Chwilów, Kaniów i Wacławików

  7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/za ++ Zofię i Stefana, Zofię i Teofila oraz + Jerzego w kolejne rocznice śm.

2/za ++ syna Dariusza, matkę Anielę, ojca Kazimierza, siostrę Mariannę, szwa-
gra Romana oraz ++ z rodzin: Perlińskich, Szołtysków i Sobalaków

3/za + Józefa Uchnasta w 15 r. śm.
PIĄTEK (09.10.2020 r.) - Wspomnienie świętych Aniołów Stróżów
  7.00 1/za ++ ojca Jana, jego żonę Leokadię oraz + brata Mariana Kowalskich

2/za dusze w czyśćcu cierpiące
  7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/w intencji młodzieży

2/za + Janinę Kluba oraz ++ nauczycieli ze szk.Podstawowej nr 63
3/intencja wolna

SOBOTA (10.10.2020 r.) - Dzień powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/za + Agnieszkę Krzakiewicz w 24 r. śm., + ojca Wacława oraz wszystkich

++ z rodzin: Krzakiewiczów, Abratańskich i Pawełków
2/za ++ Henrykę i Jana Curyło i dusze w czyśćcu cierpiące
3/za + Jacka Łosika w kol.r. śm., ++ Mariannę, Helenę i Franciszka Nowaków, Grze-

gorza i Stanisława Grabów oraz ++ z rodziny Nowaków i Więcławów
17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/za + matkę Karolinę Turek w 12 r.śm., ++ ojca Szczepana, brata Jana,

++ szwagrów: Józefa i Karola
2/za + męża Józefa Odelgę w 16 r. śm., + syna Stanisława, + synową Grażynę,

++ rodziców: Jacka i Franciszkę, ++ siostry: Helenę i Marię,++ braci: Jana i Stefana
NIEDZIELA (11.10.2020 r.) - XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
  7.30 - za + męża Andrzeja w 5 r. śm.
  9.30 - za + Norberta Siedlaczka,++ z rodzin: Siedlaczków, Wieczorków i Kwiatkowskich
11.00 - w intencji Katarzyny z ok. 18 r. ur., dziękując za dotychczasowe łaski

z prośbą o Boże błog. i dary Ducha św.
12.30 - w intencji Piotra z ok. 20 r. ur., z podziękowaniem za dotychczasowe łaski,

z prośbą o dalszą Bożą opiekę i błog. (Te Deum)
16.15 - Nabożeństwo różańcowe
17.00 - za + matkę Gertrudę Mendecką w 20 r. śm., z prośbą o łaskę zbawienia
20.00 - za ++ Marię, męża Józefa, syna Antoniego oraz ++ z rodzin: Herdzina i Zając

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE (4 października 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.Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe, które odprawiamy w tygodniu o godz.
17.15, zaś w niedziele o godz. 16.15. Zachęcamy do udziału i przypominamy
o możliwości zyskania odpustu zupełnego przez wypełnienie tej pobożnej praktyki.

  3.Bóg zapłać za wszystkie ofiary materialne składane dzisiaj jako Świętopietrze,
wspierające apostolską i charytatywną posługę Ojca Św. Przy wyjściu z kościoła
można odebrać deklarację na potrzeby naszego kościoła - na prace remontowe -
kolejne stacje Drogi Krzyżowej w kościele górnym oraz remont schodów wyj-
ściowych. Będzie je można złożyć w przyszłą niedzielę - 11paździenika.

  4.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.

  5.W środę (7.10), nabożeństwo różańcowe połączymy z nabożeństwem do Matki
Bożej Uzdrowienia Chorych i błogosławieństwem lourdzkim. W czasie Mszy
św. homilia nt. Najświętsza Maryja Panna, Wspomożycielka wiernych.
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Protokół z dnia 15 września 2020 r.
ze spotkania członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej III kadencji.

Zebranie prowadził ksiądz Proboszcz
Józef Włosek. W zebraniu uczestniczyli
wikarzy: Ks. Marek Wachowiak, Ks.
Dawid Majka.
1.Ks. Proboszcz powitał członków PRD.
2.Wybrano sekretarza spotkania (B.

Krzakiewicz-Karcz).
3.Sprawy organizacyjne – aktualizacja

list członków Diakoni i Grup Parafial-
nych

4.Sprawy duszpasterskie wg planu:
Przedstawiono tematykę kazań na rok
o Eucharystii, które będą głoszone
w czasie spotkań formacyjnych grup
parafialnych w 2020/2021 w każdy II
poniedziałek miesiąca o g. 18.45.
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”.
To drugi rok realizacji trzyletniego pro
gramu duszpasterskiego pt. „Euchary-
stia daje życie”.
W Eucharystii Chrystus upodabnia nas
do siebie.

• Wrzesień: Pismo Święte o Eucharystii
• Październik: Katechizm Kościoła Ka-

tolickiego
• Listopad: Eucharystia jest znakiem

i przyczyną jedności Chrystusowego
Ciała Mistycznego - pap. Paweł VI

• Grudzień: Liturgia źródłem świętości,
jedności i misyjnego zapału - pap. Jan
Paweł II

• Styczeń: Spotkanie opłatkowe.
• Luty: Eucharystia źródłem i szczytem

życia Kościoła - pap. Benedykt XVI
• Marzec: Słowo Boże nas pociesza

i dodaje otuchy - pap. Franciszek
• Kwiecień: Symbol wody w Liturgii
• Maj: Chleb i wino we Mszy św.
• Czerwiec: Ogień i kadzidło w czasie

Eucharystii
5.Po raz kolejny ks. Proboszcz poprosił

członków Diakonii i Grup Parafialnych
o umieszczanie świadectw wiary w ga-
zetce. Aby zachęcić osoby jeszcze nie-
zdecydowane na udział w życiu para-

fialnym lub niezorientowane czym zaj-
mują się nasze grupy parafialne.

6.Nie została jeszcze podjęta decyzja
odnośnie wizyt duszpasterskich w pa-
rafii tzw. kolęda. Bez względu na de-
cyzje duszpasterze naszej parafii chcąc
pobłogosławić naszym parafianom
i przedstawią w najbliższym czasie pro-
pozycję udziału w spotkaniu z duszpa-
sterzami. Rozważa się możliwość
udziału w niedzielnej we mszy św. Pa-
rafian z poszczególnych bloków
i udzielenie błogosławieństwa dla
wszystkich uczestników spotkania.
„kolędowego”. Duszpasterze są otwar-
ci na kontakt i spotkanie z naszymi pa-
rafianami, więc dostosują podane za-
lecenia do możliwości organizacyjnych
parafii.

7.Omówione zostały zasady zachowania
w kościele, na spotkaniach grup i dia-
konii w czasie pandemii. Przypomnia-
no obowiązujące zasady, procedury
i rekomendacje które minimalizują roz
przestrzenianie się wirusa SARSCoV2.

8.Beatyfikacja ks. Jana Franciszka Ma-
chy - w 2021 r.

9.Zamiana intencji z I czwartku o powo-
łania.

10. Podano kalendarium w parafii na
2021 rok:

• Ferie Zimowe 01. - 14.02.2021 r.
• Zakończenie roku szk. 25.06.2021
• Wakacje letnie: od 01.07 - 31.08
• Droga Krzyżowa ulicami parafii:

19.03.2021 przed 5 niedzielą Wielkie-
go Postu

• I Komunia: Szkoła Podstawowa nr  66
- 02.05.2021 r. (niedziela) - godz. 11.00;
• Szkoła Podstawowa „Omega” -

09.05.2021 r. (niedziela) - godz. 11.00;
• Szkoła Podstawowa nr 58 - 16.05.2021

r. (niedziela) - godz. 11.00.
• Roraty: dla dzieci: od poniedziałku do

środy o godz. 18.00; dla dorosłych
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Jak nale¿y godnie przyj¹æ
Cia³o Pana Jezusa na rêkê:

1.Ciało Pana Jezusa w Komunii św.
przyjmujemy zawsze w postawie sto-
jącej.

2.Podchodząc w procesji, ściągamy
maseczkę jednocześnie przyklękając
lub kłaniając się tylko.

3.Podchodząc do kapłana wyciągamy
w jego kierunku lewą dłoń, prawą
dłoń składamy pod lewą.

4.Unosimy ręce na wysokość ramion.
5.Kapłan kładzie Ciało Pańskie na

lewą dłoń.
6.Wiemy, stojąc przed kapłanem, prawą

ręką zabiera Ciało Pańskie z lewej
dłoni i spożywa przy kapłanie.

7.W żadnym wypadku wiernemu nie
wolno odchodzić z Ciałem Pańskim
od kapłana, przy którym ze czcią
i miłością powinno sic spożyć Ciało
Chrystusa.

8.Odchodząc na swoje miejsce, zakłada-
my maseczkę.

my na swojej życiowej drodze.
Po Eucharystii odbyło się krótkie spo-

tkanie formacyjne, w którym ks. Pro-
boszcz zwrócił szczególną uwagę na po-
jawiający się kryzys wiary i zaapelował,
aby wierni zaangażowani w życie Ko-
ścioła szczególnie zadbali o relację z
Bogiem, a tym samym świadczyli o Chry-
stusie w swoich środowiskach.

22.09. - Na Mszy św. o godz. 18.00 zo-
stała uroczyście wprowadzona i poświę-
cona figura Św. Rity, którą umieszczono
przy bocznym wejściu do kościoła, obok
kaplicy Św. Barbary. W homilii ks. Pro-
boszcz przybliżył życiorys Św. Rity, a
nawiązując do Ewangelii z dnia Łk 8, 19-
21 zwrócił uwagę, jak bardzo ta Święta
była zasłuchana w słowo Boga i wypeł-
niała je w swoim życiu. Jak w naszym
życiu wygląda słuchanie i wypełnianie
usłyszanego słowa naszego Stwórcy?

Po Eucharystii rozpoczęło się nabożeń-
stwo do Św. Rity. Zostały odczytane proś-
by wiernych, następnie odmówiliśmy
Litanię do Św. Rity, a na koniec ks. Jó-
zef pobłogosławił róże oraz udzielił bło-
gosławieństwa indywidualnego relikwia-
mi Świętej.

25.09. - Duszpasterstwo Małżeństw
wraz ze swoim opiekunem ks. Markiem
wyjechało na dni skupienia do Szczyt-
nej.

26.09. - Dzieci Pierwszokomunijne ze
Szkoły Podstawowej Nr 66 wraz ze swo-
im katechetą ks. Leszkiem udały się do
Czernej oraz Łagiewnikach, aby podzię-
kować za dar przyjęcia Pana Jezusa do
swojego serca. Bożena S.
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Droga Siostro, drogi Bracie!
Wszyscy ze smutkiem obserwujemy
ciągły wzrost zakażeń wirusem CO-
VID-19. Pamiętajmy, że to także od
nas zależy zdrowie Nas i naszych naj-
bliższych. To właśnie dlatego biskupi
namawiają do przestrzegania zasad
higieny. Jedną z nich jest prośba o
przyjmowanie Komunii Świętej na
rękę. Jest to forma od lat w pełni do-
puszczona przez episkopaty wielu kra-
jów i z wielkim szacunkiem traktowa-
na przez katolików całego świata. Je-
śli jednak z jakiegoś powodu nie po-
trafisz jej zaakceptować, to gorąco
prosimy, byś w trosce o zdrowie bliź-
nich przyjmował Ciało Chrystusa po
osobach przyjmujących Je w sposób
zalecany przez Episkopat. Dzięki temu
każdy członek wspólnoty euchary-
stycznej będzie czuł się  w pełni bez-
piecznie i nie będzie musiał rezygno-
wać z przyjęcia Komunii Świętej. Pa-
miętajmy, że jesteśmy wspólnotą i po-
winniśmy się wzajemnie o siebie trosz-
czyć.   AP

Migawki z ¿ycia naszej parafii

i młodzieży: sobota o godz. 7.00
• Boże Ciało: 3.06.2021 r.
• Festyn Parafialny: Boże Ciało
• 3 maja (poniedziałek) Msze 8.00,

10.00, 12.00 i 17.00
• Rekolekcje parafialne: od środy popiel-

cowej do 1 Niedziela Wielkiego Postu 
17.02.-21.02.2021

• Pielgrzymka na Jasną Górę:  26.06.-
29.06.2021  r.

• Piekary Śl. Mężczyźni i Kobiety
• Spotkania bierzmowańców: klasa VIII

- 2 piątek m-ca, o godz. 18.00 Msza
św. + spotkanie.

11. Członkowie PRD podjęli dyskusję na
przedstawione tematy.
Spotkanie Parafialnej Rady Duszpa
sterskiej zakończono wspólną mo-
dlitwą w intencji całej naszej Parafii.

Protokół sporządziła:
Beata Krzakiewicz-Karcz

Co zrobiæ,
kiedy nie wype³nimy pokuty?

Zdarzyło mi się kiedyś, że nie mogłam
wypełnić zadanej pokuty od razu po spo-
wiedzi świętej. Odłożyłam ją na „jutro”
i tak przez kolejne dni odkładałam ją na
„jutro” i … zapomniałam.

Przygotowując się do kolejnej spowie-
dzi, przypomniałam sobie o tym. Co ro-
bić? Nie przełożyłam spowiedzi na inny
termin, ale wyznałam wszystko księdzu,
a po spowiedzi miałam do wypełnienia
DWIE pokuty. Od tego czasu bardzo się
pilnuję, by mi się to znów nie przytrafi-
ło.

Zastanawiałam się wówczas, po co jest
zadawana pokuta?

Przecież nie jest to kara za popełnione
grzechy, bo podczas rozgrzeszenia Pan
Bóg mi je odpuścił. Katechizm Kościoła
Katolickiego przypomina, że rozgrzesze-
nie gładzi grzechy, ale nie usuwa wszyst-
kich spowodowanych przez nie niepo-
rządków. Grzesznik, aby odzyskać peł-
nię zdrowia duchowego, powinien zro-
bić coś jeszcze, by naprawić swoje winy.
Powinien „zadośćuczynić” (naprawić
wyrządzone szkody) lub „odpokutować”
za swoje grzech (por. KKK 1459).

Pokutę nakłada spowiednik po wyzna-
niu grzechów i stosownym pouczeniu.
Najczęściej jest to modlitwa, jakaś ofia-
ra, dzieło miłosierdzia, służba bliźniemu.
Pokuta ma służyć dobru duchowemu na-
wracającego się grzesznika (por.
KKK1460).

Pokuta jest jakby pierwszym krokiem,
jaki stawiam na drodze do zbawienia, na
którą dzięki Bożemu miłosierdziu raz
jeszcze pozwolono mi wrócić.

Agata

Polscy święci i błogosławieni

Bł. Wincenty Kadłubek
– biskup, mnich.

Mistrz Wincenty zwany Kadłubkiem,
autor Kroniki historii Polski, był pierw-
szym uczonym i pisarzem Polakiem. Uro-
dził się w Karwowie pod Opatowem po-
między 1155 a 1160 r. (W sprawie jego
pochodzenia historycy nie są zgodni).

Po powrocie ze studiów był kapelanem
na dworze księcia Kazimierza Sprawie-
dliwego i tam zaczął pisać „Kronikę Pol-
ski” (Chronica Polonorum) - największe
dzieło swego życia i literatury tamtych
czasów. W 1208 r. został biskupem kra-
kowskim. Był gorliwym zwolennikiem
reform inspirowanych przez Stolicę Apo-
stolską i przeprowadzanych wówczas w
Kościele, między innymi dotyczących
wprowadzenia celibatu, uniezależnienia
Kościoła od władzy świeckiej. Brał
udział w wielu organizowanych w tym
celu, synodach.

Błogosławiony Wincenty szerzył kult
św. Floriana i św. Stanisława, biskupa.
Konsekrował bazylikę św. Floriana w
Krakowie.

W 1218 zrzekł się godności i urzędu
biskupa krakowskiego i wstąpił do cy-
stersów w Jędrzejowie. Jak podaje tra-
dycja, boso i pieszo, jako pokutnik udał
się do klasztoru. W tym klasztorze 70-
letni Błogosławiony, jako zwyczajny
mnich wypełniał wszystkie obowiązki,
zgodnie z ascetyczną zasadą: BOGU
WSZYSTKO - SOBIE NIC. Wstawał o

północy na dwugodzinne pacierze,
uczestniczył siedem razy każdego dnia
we wspólnych modlitwach, zachowywał
posty. Zasadą cysterskich pokutników
było skąpe pożywienie, zgrzebny strój i
krótki sen. W wolnych chwilach kończył
pisać „Kronikę polską”. Zdołał ją dopro-
wadzić zaledwie do roku 1202. Zmarł w
opinii świętości w Jędrzejowie w 1223 r.

W latach 1583-1640 na podstawie ksiąg
klasztornych przytoczono ponad 150 wy-
padków uzdrowień i innych cudów, któ-
rych doznano za jego przyczyną. W 1633
r. po otwarciu grobu Wincentego znale-
ziono prawie nienaruszone ciało błogo-
sławionego, co przyczyniło się do roz-
budzenia jego czci. W roku 1764 papież
Klemens XIII potwierdził jego beatyfi-
kację.

Bł. Wincenty jest patronem archidiece-
zji warmińskiej oraz diecezji kieleckiej i
sandomierskiej. D.M.

21.09. - O godz. 18.00 została odpra-
wiona Msza św. w intencji wszystkich
diakonii i grup parafialnych. Podczas
homilii rozważany był temat: „Pismo
Święte o Eucharystii”. Ks. Proboszcz
przytaczając cytaty z Pisma Świętego:
„Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje”
Mt 26, 26; „Kto spożywa moje Ciało i
pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja
go wskrzeszę w dniu ostatecznym...Kto
spożywa moje Ciało i Krew moją pije,
trwa we Mnie, a Ja w nim” J 6, 54-57
podkreślił jak ważne jest pełne uczest-
nictwo w Eucharystii. Jezus nie chce,
byśmy byli biernymi słuchaczami i przy-
patrywali się na to, co się dzieje podczas
Mszy św., ale pragnie karmić nas sobą.
Pragnie, abyśmy mogli żyć w Nim, a On
w nas oraz byli zbawieni. Ks. Józef pod-
kreślił również, abyśmy jako chrześcija-
nie byli duszą dla tych, których spotyka
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