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

25 paŸdziernika 2020

Biblia lekiem na dezinformacjê
Chaos, zamêt, niepewnoœæ i dezinfor-

macja - te cztery s³owa idealnie podsu-
mowuj¹ obecn¹ sytuacjê na œwiecie.
Sprzeczne informacje odnoœnie wielu
ró¿nych spraw zalewaj¹ nas z ka¿dej
strony. G³ód prawdy sprawia, ¿e coraz
wiêcej czytamy i ogl¹damy, a im wiê-
cej informacji przyswajamy, tym bar-
dziej zagubieni siê stajemy. Gdy czujê,
¿e tonê w oceanie rozmaitych teorii i
przera¿aj¹cych wizji przysz³oœci, nagle,
nie wiadomo sk¹d, pojawia siê Jezus i
Jego „Jam jest drog¹, prawd¹ i ¿yciem”.
Co kryje siê za tymi s³owami? Moim
zdaniem to: Nie martw siê, nie jesteœ
sam. Wiem, ¿e to wszystko wygl¹da
strasznie, ale Ja Ciê przeprowadzê
przez ten wzburzony ocean w taki spo-
sób, ¿e nawet stopy nie zamoczysz. Je-
dyne, co musisz zrobiæ, to mi zaufaæ.
Jeœli zaczynasz siê baæ, to tak, jakbyœ
zapomina³, ¿e jestem obok i mogê
wszystko. Z³y chce abyœ siê ba³ i bar-
dzo siê stara, aby tak by³o. Ja pragnê
byœ by³ spokojny i dostaniesz ode mnie
ten upragniony pokój w sercu, jeœli nie
zw¹tpisz i bêdziesz blisko. Tylko pa-
miêtaj, ¿e Ja jestem, a Ty jesteœ Mój i
dbam o Ciebie jak najlepszy pasterz o
swoj¹ ukochan¹ owcê.  Nie ma mo¿li-
woœci, abym Ciê zostawi³! Jeœli czujesz,
¿e nachodz¹ Ciê czarne myœli, pogr¹¿
siê w modlitwie, oddaj mi je, a ja za-
mieniê je w spokój. Czytaj Pismo Œwiê-
te, bo dziêki Niemu lepiej mnie poznasz

i zrozumiesz, ¿e nie ma dla mnie rze-
czy niemo¿liwych.  W chwilach zw¹t-
pienia, gdy myœlisz, ¿e zapomnia³em o
Tobie, przypomnij sobie tê przypo-
wieœæ:

„Gdy wszed³ do ³odzi, poszli za Nim
Jego uczniowie. Nagle zerwa³a siê
gwa³towna burza na jeziorze, tak ¿e
fale zalewa³y ³ódŸ; On zaœ spa³.

Wtedy przyst¹pili do Niego i obu-
dzili Go, mówi¹c: Panie, ratuj, ginie-
my! A On im rzek³: Czemu bojaŸliwi
jesteœcie, ma³ej wiary? Potem wsta³,
rozkaza³ wichrom i jezioru, i nasta³a
g³êboka cisza.

A ludzie pytali zdumieni: Kim¿e On
jest, ¿e nawet wichry i jezioro s¹ Mu
pos³uszne?” Agnieszka K.

KONTA BANKOWE:
Na remont koœcio³a: Bank Œl¹ski - 42 1050 1214 1000 0023 1548 9068

z tytu³em wp³aty - „na cele kultu religijnego”

Na budowê cmentarza: PKO - 74 1020 2313 0000 3102 0189 6703
z tytu³em wp³aty - „budowa cmentarza”

Parafia p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a œw. i Matki Bo¿ej Uzdrowienia Chorych,
40-877 Katowice, ul. Mieszka I 6, tel. (32) 254 74 00

Strona www i      facebook:   tysiacleciedolne.pl
Wyszukiwanie zmar³ych na cmentarzu: katowice-tysiaclecia.artlookgallery.com

  7.W przysz³¹ niedzielê (Pierwsza niedziela miesi¹ca) po Mszy œw. o godz 11.00 zostanie
udzielone specjalne b³ogos³awieñstwo dla matek oczekuj¹cych potomstwa.

  8.W niedzielê (1.11) obchodzimy uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych. W tym dniu Ko-
œció³ oddaje czeœæ wszystkim, którzy ju¿ weszli do chwa³y niebieskiej, a wiernym piel-
grzymuj¹cym na ziemi wskazuje drogê, która ich starszych braci doprowadzi³a do œwiêto-
œci. Przypomina równie¿ prawdê o naszej wspólnocie ze œwiêtymi otaczaj¹cymi nas opiek¹.
Msze œw. odprawiamy jak w niedzielê. W zwi¹zku z epidemi¹ zachêcamy wiernych do
indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozk³adaj¹c odwiedziny grobów swoich
bliskich na ca³¹ „oktawê” Uroczystoœci. Zapraszamy w tym dniu o godz. 16.30 na
nabo¿eñstwo za zmar³ych, które ze wzglêdu na pandemiê odprawimy w koœciele
a nie na cmentarzu. Zaœ w tygodniu o godz. 17.30 a w niedzielê o 16.30 bêdziemy
odprawiaæ nabo¿eñstwa za zmar³ych zalecanych w wypominkach. Wypominki za
dusze zmar³ych mo¿emy sk³adaæ w zakrystii lub kancelarii, wypisuj¹c je na specjalnych
kartkach, które znajduj¹ siê na pó³kach przy wyjœciu z koœcio³a. Imiona i nazwiska zmar-
³ych prosimy wpisywaæ drukowanymi literami. Msze œw. za dusze zalecane w wypo-
minkach odprawiaæ bêdziemy od 2 do 9 listopada.

  9.W poniedzia³ek (2.11) ze wzglêdu na pandemiê o godz. 9.00, w koœciele a nie na
cmentarzu oraz w koœciele na Tysi¹cleciu Górnym odprawimy Mszê œw. za zmar-
³ych spoczywaj¹cych na naszym cmentarzu i za dusze zalecane w wypominkach.

10.Prawnik dy¿uruje we wtorek od godz. 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
11. Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej do Parafian. Dziêki odpowiedzialnej i ofiarnej

postawie naszej wspólnoty parafialnej, uda³o siê przejœæ przez trudny okres spowodowany
przez pandemiê bez wiêkszych problemów finansowych. Aktywna odpowiedŸ Parafian
na nasz Apel, pozwoli³a na op³acenie wszystkich obligatoryjnych zobowi¹zañ finanso-
wych Parafii - za co pragniemy wszystkim podziêkowaæ. Ograniczenie wp³ywu z ofiar
sk³adanych podczas niedzielnych Mszy Œw. wymusi³o jednak koniecznoœæ spowolnienia
lub rezygnacji z niektórych zaplanowanych prac remontowych. Dlatego podtrzymujemy
apel Parafialnej Rady Ekonomicznej o dalsze wspieranie finansowe parafii poprzez wp³a-
ty na konto. Dziêkujemy za zrozumienie i liczymy na dalsz¹ ofiarnoœæ.
Nr konta Parafii Podwy¿szenia Krzy¿a Œw. i MB Uzdrowienia Chorych:
42 1050 1214 1000 0023 1548 9068, tytu³ wp³aty: „darowizna na cele kultu religijnego”

12.Zapraszamy parafian do udzia³u w zbiórce zu¿ytego sprzêtu elektrycznego (RTV i AGD
np. pralki, telewizory, komputery). Do 4 listopada do godz. 10.00 mo¿na sk³adaæ zu¿yty
sprzêt przy wejœciu do sali Jana Paw³a II. Zbiórkê przeprowadzi Green Office Ecologie
a przychody z akcji pozwol¹ na wsparcie Polskich Misjonarzy.

13.Dziêkujemy wszystkim osobom za s³u¿bê w naszej wspólnocie. Bóg zap³aæ za zrozu
mienie i wszelkie ofiary przelewane na konto bankowe na utrzymanie naszej parafii.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (26 PA•DZIERNIK - 01 LISTOPAD 2020)
Msze œw. online: w niedziele i w tygodniu

PONIEDZIA£EK (26.10.2020 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za++£ucjana i Edwarda,++ich rodz:Mariê i W³adys³awa++Stanis³awê i Franciszka

2/za ++ rodziców: Henryka i Helenê B¹k, ++ z rodziny i dusze w czyœæcu cierpi¹ce
  7.30 - Ró¿aniec
17.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
18.00 1/Do Opatrznoœci B. za wstawien. MB Uzdrowienia Chorych, z podziêk. za odebrane

³aski, z proœb¹ o dalsz¹ Bo¿¹ opiekê i b³og. dla Romana Szopy z ok. 70 r.ur. (TD)
2/za ++ rodziców: Krystynê i Jerzego, ++ babcie i dziadków z obu stron
3/za + Krystynê Gaworek

WTOREK (27.10.2020 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + ¿onê Urszulê £azik w 11 r. œm., ++ rodziców z obydwu stron

2/za + mê¿a Wojciecha, ++ rodzeñstwo, ++ rodziców Nowoków, ++ brata Marcina,
bratow¹ Stanis³awê, wnuka Waldemara, ++ rodzeñstwo Rejbajn, ++ z najbli¿szego
pokrewieñstwa, ++ znajomych oraz ++ z rodziny Holickich i Ganstych

  7.30 - Ró¿aniec
17.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
18.00 1/za + siostrê Urszulê Lukaszczyk w 1 r. œm.

2/w intencji Marii i Jerzego w 30 r. œl., dziêkuj¹c Bogu za wspólnie prze¿yte
lata, z proœb¹ o Bo¿¹ opiekê i b³og. dla ca³ej rodziny

3/intencja wolna
18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŒRODA (28.10.2020 r.) - ŒWIÊTO ŒWIETYCH APOSTO£ÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA
  7.00 1/za + mê¿a Adama w 32 r. œm. ++ jego rodziców Jadwigê i Antoniego

2/intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec
17.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
18.00 1/za + Przemys³awa Suszka oraz wszystkich ++ z rodziny z obu stron

2/za + ¿onê Lucynê Szuba-Brom w 2 r. œm.
3/w intencji Bogus³awy Mo¿d¿eñ z ok. kol. r. ur., z podziêk. za dar ¿ycia i dotychcza-

sowe ³aski, z proœb¹ o dalsz¹ Bo¿¹ opiekê, b³og. i zdrowie dla solenizantki i rodziny
CZWARTEK (29.10.2020 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + Zofiê Porowsk¹ , ++ z rodziny: Porowskich, Mosiejków, Lubosów i Witków

2/za + Stefana Poœpiecha
  7.30 - Ró¿aniec
17.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
18.00 1/w intencji cz³onków ¯ywego Ró¿añca oraz Apostolstwa Dobrej œmierci

2/w intencji Andrzeja i Lidii z ok. 25 r. œl., z podziêk. za wspólnie prze¿yte lata
i otrzymane ³aski, z proœb¹ o dalsz¹ Bo¿¹ opiekê i b³og. Bo¿e (Te Deum)

3/za + Mariana B³achuta w 3 r. œm.
PI¥TEK (30.10.2020 r.) - ŒWIÊTO ROCZNICY POŒWIÊCENIA KOŒCIO£A

ARCHIKATEDRALNEGO W KATOWICACH
  7.00 1/za ++ teœciów: Waleriê i Stanis³awa, ++ ich synów Henryka i Jerzego

oraz wnuczkê Joannê Rutkowskich
2/za + Romana Miko³ajskiego w 2 r. œm. oraz ++ rodziców i rodzeñstwo z obu stron

  7.30 - Ró¿aniec

17.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
18.00 1/za + Antoniego Serokê, ++ rodziców z obu stron oraz ++ siostry i szwagrów

2/za + matkê Józefê Wi¹cek w 6 r. œm.
3/za + syna S³awomira Romanowskiego w 9 r. œm.++ rodz: Zofiê i Kazimierza Maza-

nik, ++ braci: Antoniego, Jana i Stanis³awa Mazanik z proœb¹ o ³askê zbawienia
SOBOTA (31.10.2020 r.) - Dzieñ powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/w intencji ofiarodawców i budowniczych naszego koœcio³a, w int. ks. P. Furczyka

2/za + mê¿a Micha³a w kol. r. œm., (od ¿ony i synów z rodzinami)
17.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
14.00 - Œlub konkordatowy: £ukasz Bary³a - Magdalena Przyby³
18.00 1/za zmar³ych w paŸdzierniku:

2/za + m.Andrzeja, ++ rodziców i teœciów,++ z rodzin: Szymurów, Kulików i Sojków
NIEDZIELA (01.11.2020 r.) - UROCZYSTOŒÆ WSZYSTKICH ŒWIÊTYCH
  7.30 - za + Romualda Jakubowskiego i ++ rodziców z obu stron
  9.30 - w intencji œp. Anieli Gwizdoñ oraz ++ z rodziny Tracz i Gwizdoñ
11.00 - za++Teresê, Jana, Edwarda, Romana Wojtowiczów,Ryszarda i Jadwigê Krzywo-

niów,ks. M.Krzywonia,Helenê i Franciszka Stasiaków,++Ernestynê, El¿bietê i Rutê
B³ogos³awieñstwo dla matek oczekuj¹cych potomstwa

12.30 - w intencji ma³¿onków Marii i Wilhelna Sobala w 60 r. œl. z podziêk. za dotychczaso-
we ³aski, z proœb¹ o Bo¿e b³og. dla jubilatów i ca³ej rodziny (Te Deum)

16.30 - Nabo¿eñstwo za zmar³ych (w koœciele)
17.00 - za ++ Stanis³awa, Ryszarda, Marcina, Barbarê, Miros³awa, dziadka Stanis³awa,

Paulinê Dziêgielewskich, ++ Matyldê, Ludwika, Bernarda, Jadwigê Wodnioków,
++ Aleksandra, Reginê, ++ z rodziny: Wszeborowskich, Szojdów, Gnatowskich,
Kocenków, Pacu³ów, Ksi¹dzów, Szczepkowskich

20.00 - za Parafian Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (25 paŸdziernika 2020)

  1.Wszystkie Msze œw - online z naszego koœcio³a znajdziemy na stronie interne-
towej i facebooku: https://www.youtube.com/c/ParafiaTD

  2.Zapraszamy na nabo¿eñstwa ró¿añcowe, które odprawiamy w tygodniu o godz. 17.15,
zaœ w niedziele o godz. 16.15. Zachêcamy do udzia³u i przypominamy o mo¿liwoœci
zyskania odpustu zupe³nego przez wype³nienie tej pobo¿nej praktyki.

  3.Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne sk³adane dzisiaj na budowê cmen-
tarza. Codziennie, po ka¿dej Mszy œw. w zakrystii indywidualni fundatorzy mog¹
z³o¿yæ ofiarê i dokonaæ wpisu do Ksiêgi Fundatorów.. W przysz³¹ niedzielê (1.11)
kolekta na renowacjê katowickiej katedry.

  4.Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje mszalne do czerwca 2021 r.  Zadbajmy
o to, by w niedziele rezerwowaæ intencje mszalne za ¿ywych, a wiêc urodziny, jubileusze
itp. W tym roku s¹ jeszcze wolne intencje mszalne, które przyjmuje Kancelaria Parafialna.

  5.W czwartek (29.10), o godz. 18.00 odprawimy Mszê œw. w intencji cz³onków
¯ywego Ró¿añca oraz Apostolstwa Dobrej Œmierci. Po Mszy œw. odbêdzie siê
spotkanie ¯ywego Ró¿añca i Apostolstwa Dobrej Œmierci.

  6. W czwartek (29.10) o godz. 18.45 spotkanie Klubu Inteligencji Katolickiej.
Tematem spotkania bêdzie encyklika œw. Jana Paw³a II: "Ecclesia de Eucharistia
- kluczowe zagadnienia ostatniej encykliki Jana Paw³a II"
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Gorliwie i odwa¿nie

W najbli¿szych dniach bêdziemy wspo-
minaæ dwóch aposto³ów Szymona i Judê.
Ich postacie, chocia¿ kryj¹ siê za zas³on¹
minionych lat jako uczniowie Pañscy nie
mog¹ byæ nam dzisiejszym œwiadkom
zupe³nie nieznani. Juda Tadeusz bardzo
czêsto wychodzi z mroku i przypomina
nam osobie w „³añcuszkach” le¿¹cych na
³awkach w ciszy koœcio³a. Czy ma byæ
to jedyna nasza wiedza? Obydwaj byli
przecie¿ ludzi z krwi i koœci, zawierzyli
Panu, co dzisiaj uda nam siê wydobyæ z
minionych dziejów, aby przynajmniej w
naszej wyobraŸni stanêli na chwilê obok
nas i abyœmy us³yszeli ich g³os?

Na kartach ewangelii znajdziemy zapis
pytania, jakie Juda postawi³ Jezusowi, nie
jest, zatem aposto³em ca³kiem „niemym”.
Jego s³owa przechowuje równie¿ list apo-
stolski, jaki po sobie pozostawi³. Juda by³
bratem Jakuba M³odszego (£k 6,16; Dz
1,13) o czym sam w nim pisze. Prawdo-
podobnie jego matk¹ by³a Maria Kleofa-
sowa, o której wspominaj¹ Ewange-
lie.“Aposto³em zosta³ niejako pod koniec
gromadzenia uczniów, wynika to z wy-
mieniania jego osoby wraz z Szymonem
przy koñcu wyliczania. Podobnie jak i
Piotr by³ mê¿em i dodatkowo ojcem. Po
jego œmierci wnuki zosta³y zawiezione z
rozkazu cesarza Domicjana do Rzymu
gdzie jako „krewni” Jezusa byli poddani
obserwacji czy aby nie chc¹ przej¹æ tro-
nu cesarskiego. Potomkowie okazali siê
jednak ludŸmi skromnymi i prostymi,
którym nie w g³owie by³y rzymskie za-
szczyty i w rezultacie wrócili z powro-
tem do domu.

Jakie by³y dalsze losy Judy dowiaduje-
my siê z póŸniej zachowanych œwia-
dectw. Po Zes³aniu Ducha Œwiêtego Juda
g³osi³ Ewangeliê w Palestynie, Syrii,
Egipcie i Mezopotamii; czêœæ wêdrówek
misyjnych odby³ razem ze œw. Szymo-
nem. Imiê tego drugiego aposto³a to po
hebrajsku Symeon (Bóg wys³ucha³) by³o

bardzo popularne Ziemi Œwiêtej. Przy-
pomnijmy tu Symeona wygl¹daj¹cego
Mesjasza, którego mu dane by³o wzi¹æ
na rêce, Szymona z Syreny, czy Piotra,
któremu Jezus nada³ nowe imiê. Pismo
œwiête wspomina go trzy razy. Œw. Ma-
teusz i œw. Marek nazywaj¹ go Kananej-
czykiem, a œw. £ukasz mówi o nim Szy-
mon Gorliwy (Zelota). Z tego powodu
niektórzy uwa¿aj¹, ¿e zanim zosta³
uczniem Pana Jezusa, Szymon by³ fary-
zeuszem. Faryzeusze w czasach rozprzê-
¿enia moralnego pod wp³ywem pogañ-
skich kultur usi³owali zachowaæ i utrzy-
maæ czystoœæ religii Moj¿eszowej. Zelo-
ci stanowili wœród nich bardzo silne
stronnictwo. Nale¿a³ do nich przed swo-
im nawróceniem tak¿e œw. Pawe³. Co do
œmierci œw. Szymona tradycja podaje kil-
ka wersji. Wed³ug jednej z nich mia³ po-
nieœæ œmieræ w Jerozolimie za panowa-
nia cesarza Krajana. Wed³ug niektórych
przekazów œw. Szymon mia³ zostaæ œciê-
ty. Wed³ug innych przekazów g³osi³
Ewangeliê wraz ze œw. Jud¹ Tadeuszem
i razem te¿ mieli ponieœæ œmieræ mê-
czeñsk¹, chocia¿ czêœæ tradycji nie po-
twierdza tej wersji. Tradycja podaje te¿
kilka równych wersji œmierci œwiêtego
Szymona: raz mówi siê o œciêciu mie-
czem, innym razem o zabiciu Judy Tade-
usza i Szymona maczug¹ albo w³óczni¹,
a inne Ÿród³a (raczej jednak póŸniejsze)
podaj¹, ¿e zosta³ przepi³owany drewnian¹
pi³¹. Poza tym ukazywany by³ prawie wy-
³¹cznie razem ze œw. Jud¹ którego nazy-
wano Tadeuszem (Odwa¿nym) co mo¿e
w³aœnie wskazywaæ na razem poniesion¹
œmieræ. Judê Tadeusza obdarzano tak¿e
przydomkiem Lebbeusz. Mog³oby to
mieæ jakiœ zwi¹zek z sercem (hebrajski
wyraz leb znaczy tyle, co serce) albo
wywodziæ siê od pewnego wzgórza w
Galilei, które mia³o nazwê Lebba.  Za-
chowany list apostolski œwiadczy, ¿e Juda
by³ równie¿ osoba wykszta³con¹. Kult
tych obydwu Aposto³ów rozkwit³ szcze-
gólnie w XVIII w w Austrii i Polsce;
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W naszym koœciele mamy obowi¹-
zek noszenia maseczek. Zachêcamy
by Komuniê œw. przyjmowaæ na rêkê.
Jak nale¿y godnie przyj¹æ Cia³o Pana
Jezusa na rêkê ukazuj¹ plakaty przy
wejœciu do koœcio³a oraz filmik na stro-
nie internetowej. Komuniê œw. przyjmu-
jemy przy kap³anie. Osoby, które pragn¹
przyj¹æ komuniê do ust ustawiaj¹ siê na
koñcu procesji. W zwi¹zku na narasta-
j¹c¹ liczb¹ nowych zaka¿eñ koronawi-
rusa, zgodnie z komunikatem Przewod-
nicz¹cego Konferencji Episkopatu Pol-
ski, prosimy o zrozumienie i zachowa-
nie w koœciele dystansu spo³ecznego 1
osoba na 4m2. Aktualna sytuacja epi-
demiczna i na³o¿one restrykcje s¹ trud-
ne dla nas wszystkich, ale musimy pa-
miêtaæ, ¿e ich celem jest troska o nasze
zdrowie i ¿ycie.

Jak ju¿ wiemy, z powodu pande-
mii nie odbêd¹ siê tradycyjne odwie-
dziny kolêdowe. Dlatego pragniemy
serdecznie zaprosiæ wszystkich para-
fian, na uroczyste Msze œwiête kolê-
dowe i nabo¿eñstwa, we wszystkie
niedziele stycznia oraz w œwiêto
Trzech Króli o godz. 17.00 sprawowa-
ne w intencji mieszkañców poszcze-
gólnych bloków. Po uroczystej Eucha-
rystii, powierzymy siê opiece œw. Ro-
dziny z Nazaretu jak równie¿ otrzy-
mamy poœwiêcone pami¹tki kolêdowe
(Ikony œw. Rodziny) oraz kredê.
Zwieñczeniem nabo¿eñstwa, bêdzie
przyjêcie rodzinnego i indywidualne-
go kap³añskiego b³ogos³awieñstwa na
nowy rok. Lista bloków oraz wybra-
nych niedziel znajduje siê stronie in-
ternetowej, facebooku oraz gablotach.

3.01.2020 (niedziela), godz. 17.00
Boles³awa Chrobrego 2, 4, 9, 13, 26,

      32, 37, 38, 43

6.01.2020 (œroda), godz. 17.00
Boles³awa Krzywoustego 2, 4, 6, 11A
Mieszka I 1, 5, 7, 9, 11, 15

10.01.2020 (niedziela), godz. 17.00
Chorzowska 212, 214, 216
Zawiszy Czarnego 2, 4, 6, 9, 10

17.01.2020 (niedziela), godz. 17.00
Piastów 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18,

     22, 24, 26

24.01.2020 (niedziela), godz. 17.00
Tysi¹clecia 1, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15,

           19, 21, 22

31.01.2020 (niedziela), godz. 17.00
Tysi¹clecia 23, 24, 25, 29, 33, 35, 37,

          39, 41, 47, 78
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2. Ufaæ, czyli oddawaæ Jezusowi wszyst-
ko, z czym przychodzimy na Eucharystiê i
ufaæ, ¿e On to przemieni.

3. Kontemplowaæ, czyli skupiæ siê na
Bo¿ym S³owie, na obecnoœci Jezusa pod-
czas Eucharystii.

Po Eucharystii zosta³ omówiony Ró¿a-
niec. W rozwa¿aniach Bolesnych Tajem-
nic, ks. Dawid poleca³ wszystkie sprawy
naszych rodzin, parafii, œwiata, wszystkich
chorych, cierpi¹cych i pogubionych oraz
zaprzestania pandemii koronawirusa.

15.10. - O godz.18.45 odby³o siê krótkie
spotkanie Diakonii Liturgicznej z ks. Pro-
boszczem, który zachêca³ do czêstego an-
ga¿owania siê w Liturgiê S³owa. Zosta³y
poruszone równie¿ aktualne sprawy doty-
cz¹ce zaleceñ Arcybiskupa oraz w³adz pañ-
stwowych w zwi¹zku z rosn¹c¹ liczb¹ za-
ka¿eñ koronawirusem.

17.10. - O godz.10.00 rozpoczê³y siê
warsztaty „Dzieci Bo¿ych”. Dzieci wraz z
ks. Leszkiem wykonywa³y prace plastycz-
ne technik¹ wydzieranki. Prace przedsta-
wia³y sceny Biblijne. Spotkanie umili³ rów-
nie¿ Wojtek, który œwiêtowa³ swoje uro-
dziny.  Bo¿ena S.



szczególnie, Judy jako patrona spraw
beznadziejnych. Gorliwy i Odwa¿ny te
dwa przydomki Aposto³ów s¹ niejako
testamentem dla nas. Chc¹ zapewne nam
przekazaæ by odwa¿nie przyznawaæ siê
do wiary i byæ gorliwym w wype³nianiu
jej nakazów, ale na pewno ju¿ nie chc¹,
aby pisaæ „³añcuszki” i rozrzucaæ po ko-
œcio³ach, namawiaj¹c do handlu zdrowaœ-
kami za wybawienie nas z trudnych
spraw.

W poniedzia³ek (2.11) przypada
wspomnienie wszystkich wiernych
zmar³ych. Koœció³ wspomina wszyst-
kich, którzy w czyœæcu pokutuj¹ za swo-
je grzechy. Aby im przyjœæ z pomoc¹,
przedstawia Bogu modlitwy i odpusty
zyskane przez ¿yj¹cych, a przede
wszystkim ofiarê Chrystusa uobecnia-
j¹c¹ siê we Mszy œw. Kap³ani mog¹ w
tym dniu odprawiæ trzy Msze œw. Jedn¹
ofiaruj¹ wed³ug w³asnej in-
tencji, drug¹ za wszystkich wiernych
zmar³ych, a trzeci¹ w intencji Ojca œw.

Odpust zupe³ny za dusze w czyœæcu
cierpi¹ce mo¿na uzyskaæ: od po³udnia
uroczystoœci Wszystkich Œwiêtych i w
Dzieñ Zaduszny przez pobo¿ne nawie-
dzenie koœcio³a, odmówienie Ojcze
nasz, Wierzê w Boga i modlitwy w in-
tencjach Ojca œw., odprawienie spowie-
dzi i przyjêcie komunii œw., zachowa-
nie wolnoœci od przywi¹zania do jakie-
gokolwiek grzechu; w dniach od 1 do
8.11, odwiedzaj¹c pobo¿nie cmentarz,
modl¹c siê, choæby tylko w myœli za
zmar³ych, spe³niaj¹c przy tym zwyk³e
warunki odpustu.
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Beder

Uroczystoœæ Poœwiêcenia
Koœcio³a W³asnego
W ci¹gu roku s¹ dwa szczególne dni dla

parafii - to dzieñ jej patrona oraz rocznica
poœwiêcenia. W dniu patrona obchodzona
jest uroczystoœæ odpustowa. Dzieñ poœwiê-
cenia koœcio³a jest analogi¹ do przyjêcia

przez cz³owieka chrztu œwiêtego. Od cza-
su poœwiêcenia budynek koœcio³a staje siê
œwi¹tyni¹ Boga. 

Nasza œwi¹tynia powstawa³a w dwóch
etapach - 13 grudnia 1981 roku biskup
Herbert Bednorz poœwiêci³ koœció³ dolny
pw. Matki Bo¿ej Uzdrowienia Chorych, a
14 wrzeœnia 1991 roku biskup Damian Zi-
moñ konsekrowa³ koœció³ górny pw. Pod-
wy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego. To w³aœnie
koœció³ górny jest koœcio³em g³ównym.

Rocznica poœwiêcenia koœcio³a w³asne-
go powinna przypomnieæ nam, ¿e jesteœmy
odpowiedzialni nie tylko za nasz koœció³
parafialny, ale za ca³y Koœció³. Winniœmy
byæ równie¿ wdziêczni Bogu za tak wielk¹
³askê, ¿e mamy œwi¹tyniê, ¿e mo¿emy siê
w niej spotykaæ na modlitwie i przyjmo-
waæ sakramenty. Dbajmy o ten widzialny
znak Bo¿ej mi³oœci do ludzi. O¿ywiajmy
nasz¹ œwi¹tyniê swoj¹ obecnoœci¹ i zaan-
ga¿owaniem oraz pamiêtajmy, ¿e nasze
serca s¹ ¿yw¹ œwi¹tyni¹ Boga i od nas za-
le¿y jak ten Koœció³ wygl¹da i bêdzie wy-
gl¹da³.

28.07.2008 roku dekretem ks. Arcybi-
skupa Damiana Zimonia do naszej parafii
zosta³ skierowany ks. Józef W³osek, który
obejmuje funkcjê Proboszcza, w miejsce
odchodz¹cego na emeryturê budownicze-
go naszego koœcio³a ks. Paw³a Furczyka.
W naszej œwi¹tyni nastêpuj¹ dynamiczne
zmiany zwi¹zane z upiêkszaniem naszej
œwi¹tyni. Oto krótkie kalendarium:

Listopad 2009 - Powstaje Kaplica Mi-
³osierdzia Bo¿ego w koœciele dolnym

07.02.2010 - Intronizacja Relikwii Œw.
Ojca Pio

14.09.2010 - Poœwiêcenie przez Arcy-
biskupa Damiana Zimonia Krzy¿a, prze-
znaczonego na buduj¹cy siê cmentarz

19.06.2011 - Poœwiêcenie przez Arcy-
biskupa Damiana Zimonia cmentarza,
umieszczenie przy krzy¿u obrazów œw.
Rity i Œw. Judy Tadeusza autorstwa pana
Wojciecha Starzycznego

07.09 2011 - Odebranie przez ks. Pro-
boszcza z r¹k Ks. Kardyna³a Stanis³awa

Dziwisza Relikwii b³ogos³awionego Jana
Paw³a II

17.02.2012 - Odebranie przez ks. Pro-
boszcza Józefa W³oska od Ojców Obla-
tów z Sanktuarium Krzy¿a Œwiêtego Re-
likwii Krzy¿a œwiêtego

07.04.2012 - W Wielk¹ Sobotê wnie-
sienie Ca³unu Turyñskiego

24.04.2012 - Poœwiêcenie przez ks. Pro-
boszcz Józefa W³oska Kaplicy Przedpo-
grzebowej

01.05.2012 - Rozpoczêcie peregrynacji
Relikwii b³ogos³awionego Jana Paw³a II

PaŸdziernik 2012 - W koœciele dolnym
powstaje Kaplica Matki Bo¿ej Fatimskiej
wraz z figurami b³ogos³awionego Jana
Paw³a II oraz Œw. Ojca Pio

30.11.2012 - Poœwiêcenie przez Ojca
Dymitra ¯eglina, Gwardiana Klasztoru
OO. Franciszkanów w Panewnikach, Sta-
cji Drogi Krzy¿owej oraz figury Œw. Ojca
Pio w koœciele dolnym

Grudzieñ 2012 - Na rêce ks. Probosz-
cza zosta³ nades³any list Kustosza Groty
Narodzenia Pana Jezusa w sprawie przy-
znania naszej parafii Relikwii Groty Na-
rodzenia

11.03.2013 - Poœwiêcenie przez ks. Pro-
boszcza Józefa W³oska 4 nowych konfe-
sjona³ów w koœciele dolnym

06.03.2014 - Poœwiêcenie przez ks. Pro-
boszcza Józefa W³oska w koœciele dol-
nym, pojemnika na wodê œwiêcon¹

01.06.2014 - Rozpoczêcie peregrynacji
Relikwii Œw. Jana Paw³a II

12.09.2015 - Poœwiêcenie przez ks. Ar-
cybiskupa Wiktora Skworca 4 dzwonów

28.10.2015 - Zamontowanie dzwonów
na wie¿y koœcielnej

02.03.2018 - Poœwiecenie Chrzcielni-
cy w koœciele dolnym

07.09.2019 - Poœwiêcenie przez ks. Bi-
skupa Marka Szkud³o witra¿y w koœcie-
le górnym

22.01.2020 - uroczyste wprowadzenie
Relikwii Œw. Rity

22.09.2020 - Poœwiêcenie figury Œw. Rity
 oprac.Bo¿ena S.

Migawki z ¿ycia naszej parafii

12.10. - O godz.18.00 zosta³a odprawio-
na Msza œw. w intencji wszystkich cz³on-
ków diakonii i grup parafialnych. Podczas
homilii nt. „Katechizm Koœcio³a Katolic-
kiego o Eucharystii” ks. Proboszcz zwró-
ci uwagê, ¿e Stary Testament objawia siê
w Nowym Testamencie - w Chrystusie,
który daje nam Eucharystiê. Powo³uj¹c siê
na KKK o Liturgii, ks. Proboszcz podkre-
œli³, ¿e przez chrzest wszyscy wierni uczest-
nicz¹ w kap³añstwie Chrystusa. Uczestnic-
two to jest nazywane „wspólnym kap³añ-
stwem wiernych”. Zatem Liturgia jest
wspólnym dobrem, podczas której ka¿dy
uczestniczy wg. pe³nionych funkcji. Ks.
Proboszcz zwróci³ równie¿ uwagê, ¿e jako
Wspólnota - lud kap³añski, który u¿ywa
ró¿norakich znaków g³osimy królestwo
Bo¿e. Po Eucharystii odby³o siê krótkie
spotkanie dla wszystkich cz³onków diako-
nii i grup.

Ks. Proboszcz nawi¹zuj¹c do s³ów wy-
g³oszonych w niedzielê (11.10) przez Mi-
sjonarza O. Andrzeja Kordê, przypomnia³,
¿e jesteœmy pos³ani, aby g³osiæ Ewangeliê
przez swoje œwiadectwo i przyprowadzaæ
innych do Boga. Spotkanie zakoñczy³o siê
„modlitw¹ wspólnot”

13.10. - O godz.18.00 Msz¹ œw. rozpo-
czê³o siê ostatnie w tym roku Czuwanie
Fatimskie. Podczas homilii ks. Dawid po-
ruszy³ temat: „Niewiasta Eucharystii - Nie-
zast¹pionym wzorem uczestnictwa we
Mszy œw.” Jak powiedzia³ ks. Dawid Ma-
ryja, jako pokorna, pe³na ³aski, zas³ucha-
na w s³owo Boga Niewiasta, rozwa¿a je i
realizuje w swoim ¿yciu, daj¹c ja³mu¿nê z
siebie. Dlatego Maryja powinna byæ dla
nas wzorem do naœladowania w dawaniu
ja³mu¿ny ze swojego ¿ycia. Ks. Dawid
podkreœli³ równie¿, abyœmy uczyli siê od
Maryi:

1. Byæ, czyli pragn¹æ byæ z Jezusem, spo-
tykaæ siê z Nim, nie tylko na niedzielnej
Eucharystii, ale ka¿dego dnia.


