
Zasłyszane na rekolekcjach
w Kokoszycach
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy” to

tytuł programu duszpasterskiego Kościo-
ła w Polsce na kolejny rok liturgiczny
2020/2021, który rozpocznie się w
pierwszą niedzielę Adwentu. Jego mot-
tem są słowa: „Ojciec mój da wam praw-
dziwy chleb z nieba” (J6,32). Rok ten
będzie drugim etapem trzyletniego pro-
gramu duszpasterskiego pod hasłem:
„Eucharystia daje życie”.

W czasie Eucharystii Bóg jest obecny
w sposób dwoisty i dokonują się dwie
uczty: pierwsza przy stole Słowa czyli
przy ambonie. Jesteśmy tutaj nakarmie-
ni Słowem Chrystusa, które po usłysze-
niu trzeba przetrawić. Musi nastąpić pro-
ces przyswajania tego pokarmu, przemia-
ny Słowa. Kierunek tej przemiany musi
iść do serca, a nie do żołądka. Słowo
Boże musi być zaczynem wewnętrznej
zmiany człowieka. Mocą tego pokarmu
trzeba zmieniać swoje życie i swoją re-
lację do człowieka. Trzeba jeść do syta
po to, by stać się światłem, świadectwem.
Nakarmieni Słowem Bożym będziemy
mogli przejść przez zatrute łąki i pastwi-
ska na których żyjemy i których trucizny
nas nie omijają.

Po Słowie wyznajemy wiarę. Wiara jest
konieczna abyśmy mogli przyjąć pokarm
z drugiej uczty, która dokonuje się przy
Stole Eucharystii, czyli przy ołtarzu. Jest
to uczta bardziej radykalna i głębsza. Bóg
dokonuje cudu przemiany wina w Krew
i chleba w Ciało Chrystusa. Jezus staje

się pokarmem. Spożywając Ten pokarm
stajemy się Jezusem, jak powiedział św.
Augustyn, że „stajemy się tym co spoży-
wamy”. Spożywamy Go podczas Komu-
nii, która jest elementem Uczty Eucha-
rystycznej.

Na Eucharystię trzeba przyjść głodnym
i być świadomym tego pokarmu. Moc
Eucharystii ma dokonywać cudu prze-
miany naszych serc. W czasie Euchary-
stii Chrystus przygotowuje nas do uczty
niebieskiej, nieprzemijającego szczęścia,
niekończącej się chwały i niczym nie
zagrożonej radości.    Maria

nr 896

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

1 listopada 2020

służby liturgicznej: lektorów, ministrantów, szafarzy, zakrystianów, organistów i pa-
nów pełniących posługę kolektowania, Bractwa Adoracji oraz ich rodzin.

  6.W piątek o godz. 16.30 zapraszamy wszystkie dzieci na Mszę św. pierwszopiąt-
kową. Wcześniej o godz. 16.00 spowiedź św. dla dzieci, Homilia: Nasi bliscy,
którzy odeszli są naszymi orędownikami w niebie. W tej Mszy św. uczestniczą
dzieci przygotowujące się do I Komunii wraz z rodzicami. Wieczorem o godz.
18.00 zapraszamy na Mszę św. pierwszopiątkową sprawowaną do NSPJ w in-
tencjach wszystkich rodzin. Homilia: Obrzędy wstępne - „kod drogi”. Kolekta
w czasie Mszy św.  przeznaczona na biedne rodziny.

  7.W sobotę zapraszamy na Mszę św. w intencji wszystkich czcicieli Niepokalanego
SercaNMP, którą odprawimy o godz. 7.00. Po Mszy św. modlitwa do MB.

  8.W sobotę (7.11) 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.

  9. Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje mszalne do czerwca 2021 r.  Za-
dbajmy o to, by w niedziele rezerwować intencje mszalne za żywych, a więc
urodziny, jubileusze itp. W tym roku są jeszcze wolne intencje mszalne, które
przyjmuje Kancelaria Parafialna.

10.Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej do Parafian. Dzięki odpowiedzialnej i ofiar-
nej postawie naszej wspólnoty parafialnej, udało się przejść przez trudny okres spo-
wodowany przez pandemię bez większych problemów finansowych. Aktywna od-
powiedź Parafian na nasz Apel, pozwoliła na opłacenie wszystkich obligatoryjnych
zobowiązań finansowych Parafii - za co pragniemy wszystkim podziękować. Ogra-
niczenie wpływu z ofiar składanych podczas niedzielnych Mszy Św. wymusiło jed-
nak konieczność spowolnienia lub rezygnacji z niektórych zaplanowanych prac re-
montowych. Dlatego podtrzymujemy apel Parafialnej Rady Ekonomicznej o dalsze
wspieranie finansowe parafii poprzez wpłaty na konto. Dziękujemy za zrozumienie
i liczymy na dalszą ofiarność. Nr konta Parafii Podwyższenia Krzyża Św. i MB Uzdro-
wienia Chorych:
42 1050 1214 1000 0023 1548 9068, tytuł wpłaty: „darowizna na cele kultu religijnego”

11. Zapraszamy parafian do udziału w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego (RTV i AGD
np. pralki, telewizory, komputery). Do 4 listopada do godz. 10.00 można składać zużyty
sprzęt przy wejściu do sali Jana Pawła II. Zbiórkę przeprowadzi Green Office Ecologie
a przychody z akcji pozwolą na wsparcie Polskich Misjonarzy.

12.Jak już wiemy, z powodu pandemii nie odbędą się tradycyjne odwiedziny kolędowe.
Dlatego pragniemy serdecznie zaprosić wszystkich parafian, na uroczyste Msze święte
kolędowe i nabożeństwa, we wszystkie niedziele stycznia oraz w święto Trzech Króli
o godz. 17.00 sprawowane w intencji mieszkańców poszczególnych bloków . Po uroczy-
stej Eucharystii, powierzymy się opiece św. Rodziny z Nazaretu jak również otrzymamy
poświęcone pamiątki kolędowe (Ikony św. Rodziny) oraz kredę. Zwieńczeniem nabożeń-
stwa, będzie przyjęcie rodzinnego i indywidualnego kapłańskiego błogosławieństwa na
nowy rok. Lista bloków oraz wybranych niedziel znajduje się w gazetce parafialnej, stro-
nie internetowej, facebooku oraz gablotach.

13.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    (02-08 LISTOPADA 2020)
Msze św. online: w niedziele i w tygodniu

PONIEDZIAŁEK (02.11.2020 r.) - WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH
  7.00 - za dusze w czyśćcu cierpiące (intencje ze skarbonki)
  7.30 - Różaniec
  9.00 - za zmarłych spoczywających na cmentarzu parafialnym oraz za dusze

zalecane w wypominkach (Msza w kościele)
17.30 - Nabożeństwo za zmarłych zalecanych w wypominkach
18.00 1/za dusze zalecane w wypominkach

2/za ++ rodziców: Wandę i Mieczysława oraz ++ pokrewieństwo z obu stron
WTOREK (03.11.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/do Opatrzności Bożej w intencji Katarzyny z ok. 40 r. ur., z podzięk. za

otrzymane łaski, z prośbą o dary Ducha św. i opiekę MB na dalsze lata życia
2/za ++ Danutę i Zofię oraz Piotra, Stefanię i Zbigniewa Stążków

  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo za zmarłych zalecanych w wypominkach
18.00 1/za dusze zalecane w wypominkach

2/za ++ Mariannę, Helenę i Franciszka Nowaków oraz ++ Stanisława i Grze-
gorza Drabów, Jacka Łosika i ++ z rodziny: Nowaków i Więcławów

3/za ++ Irenę i jej córkę Annę Misztal (od sąsiadek)
18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŚRODA (04.11.2020 r.) - Wspomnienie św. Karola Boromeusza, bpa
  7.00 1/za ++ ze wspólnoty Żywego Różańca

2/w intencji męża Ryszarda prosząc o zdrowie za wstaw. MB Uzdrowienia Chorych
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo za zmarłych zalecanych w wypominkach
18.00 1/za dusze zalecane w wypominkach

2/za + męża Zdzisława,  ++ jego rodziców Jana i Cecylię, ++ brata Mieczy-
sława, bratanka Stanisława oraz ich żony: Zofię  i Matyldę Mastalerz

3/za ++ rodziców: Józefę i Kazimierza Lipków (od córki Danuty)
Homilia: Najświętsza Maryja Panna, Królowa wszechświata

18.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych z błog. lourdzkim
CZWARTEK (05.11.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 - za + matkę Elżbietę we wspom. ur., + ojca Feliksa, + siostrę Marię i ++ krewnych
  7.30 - Różaniec
  7.30 - 17.30  Adoracja Najświętszego Sakramentu  
12.00 - o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii
17.30 - Nabożeństwo za zmarłych zalecanych w wypominkach
18.00 1/za dusze zalecane w wypominkach

2/w int.służby lit.: lektorów, ministrantów, szafarzy, zakrystianów, organistów
i panów pełniących posługę kolektowania, Bractwa Adoracji oraz ich rodzin

3/w intencji Zofii Beck z ok. 94 r. ur., z podziękowaniem za dar życia i wszystkie
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. na dalsze lata

PIĄTEK (06.11.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za ++ rodziców: Halinę i Huberta, ++ dziadków: Gertrudę i Pawła, Barbarę i Jana

2/za dusze w czyśćcu cierpiące
  7.30 - Różaniec

16.30 - Msza św. szkolna :  za + Michała Skupnia
Homilia: Nasi bliscy, którzy odeszli są naszymi orędownikami w niebie

17.30 - Nabożeństwo za zmarłych zalecanych w wypominkach
18.00 1/do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin

2/za dusze zalecane w wypominkach
 Homilia: Obrzędy wstępne - „kod drogi”

SOBOTA (07.11.2020 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: Marczak Jan oraz w I rocz. sakr. Chrztu:
17.30 - Nabożeństwo za zmarłych zalecanych w wypominkach
18.00 1/za dusze zalecane w wypominkach

2/w int. ur. Krystyny z podzięk. Bogu za wszystkie łaski i w intencji śp. mamy Anieli
NIEDZIELA (08.11.2020 r.) - XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
  7.30 - w intencji Danuty i Andrzeja z ok. 25 r. śl., z podzięk. Panu Bogu i MB za obfitość

Bożych łask i wspólnie przeżyte lata oraz z prośbą o dalsze błog. Boże dla jubilatów
oraz syna Dawida (Te Deum)

  9.30 - za + Joannę Zackiewicz w 1 r. śm.
11.00 - w intencji mamy Bronisławy w 90 r. ur., z podzięk. za odebrane łaski pro-

sząc o dar zdrowia i błog. Boże dla całej rodziny (Te Deum)
12.30 - za + męża Tedodora w 19 r. śm. i wspomnienie urodzin oraz ++ rodziców

i pokrewieństwo z obu stron
16.30 - Nabożeństwo za zmarłych zalecanych w wypominkach
17.00 - za dusze zalecane w wypominkach
20.00 - za ++ kapłanów, którzy udzielali nam sakramentów oraz prowadzili do Boga

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  (1 listopada 2020)
  1.Wszystkie Msze św - online z naszego kościoła znajdziemy na stronie interne-

towej i facebooku: https://www.youtube.com/c/ParafiaTD
  2.Bóg zapłać za wszystkie ofiary materialne składane dzisiaj na renowację kato-

wickiej katedry. Przy wyjściu z kościoła można odebrać deklarację na po-
trzeby naszego kościoła - na prace remontowe - kolejne stacje Drogi Krzyżo-
wej w kościele górnym oraz remont schodów wyjściowych. Będzie je można
złożyć w przyszłą niedzielę - 8 listopada.

  3.W środę (4.11), po Mszy św. wieczornej zapraszamy na nabożeństwo do Matki
Bożej Uzdrowienia Chorych z błogosławieństwem lourdzkim. Homilia nt. NMP,
Królowa wszech świata.  Czuwanie modlitewne zakończymy Apelem Jasnogór-
skim. Przy tablicy ogłoszeń, każdego dnia, można składać do skarbony podziękowa
nia i prośby, które będą odczytane w czasie nabożeństwa.

  4.W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.
  5.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. 18.00 zapraszamy na Mszę św. w intencji
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Wszystkich Œwiêtych i Dzieñ Zaduszny

1 listopada obchodzimy uroczy-
stość Wszystkich Świętych, ku czci
wszystkich, którzy już weszli do chwały
niebieskiej. Jest to jedno z najważniej-
szych świąt, które ma swoje źródło w
kulcie męczenników. W rocznicę ich
śmierci gromadzono się nad grobami w
celu upamiętnienia ich odejścia i poświę-
cenia za wiarę. Odwiedzanie grobów
i wspominanie zmarłych stało się zwy-
czajem przekazywanym z pokolenia na
pokolenie. Obecnie jest to nie tylko tra-
dycja, ale część naszej religii. W tym dniu
gromadzimy się na cmentarzach, aby
przystroić grób kwiatami, zapalić znicze
i przede wszystkim otoczyć modlitwą
naszych bliskich zmarłych. Dzień
Wszystkich Świętych celebrowany jest w
Kościele przez odprawienie mszy świę-
tej, podczas której księża mają na sobie
białe szaty liturgiczne – symbol radości i
doskonałości. Wbrew powszechnej opi-
nii ten dzień powinien być radosny, po-
nieważ cieszymy się, że niektórym z nas,
którzy odeszli z tego świata, udało się
osiągnąć wieczne szczęście w niebie.
W tym dniu oddajemy cześć wszystkim
tym, którzy dostąpili chwały Pana. Jest
to również przesłanie dla nas przypomi-
nające, że nasza droga do świętości za-
czyna się już na ziemi. Pobyt na cmenta-
rzach i wspominanie bliskich powoduje
u nas zwykle głębszą refleksję nad
życiem i śmiercią. Jest to również dobry
moment na przypomnienie sobie o naj-
większych wartościach, którymi powin-
niśmy się kierować w naszym życiu oraz
przyjrzenie samemu sobie – czy droga,
którą wybraliśmy to ta właściwa, która
na samym końcu pozwoli dostąpić do
chwały niebieskiej.

2 listopada obchodzimy Wspomnie-
nie Wszystkich Zmarłych. W Dzień Za-
duszny modlimy się w intencji zmarłych
osób, których dusze są jeszcze w czyść-

cu. Zaduszki wywodzą się z nabożeństw
odprawianych corocznie w różnych
klasztorach za zmarłych współbraci. W
roku 998 Odylon, opat klasztoru bene-
dyktynów w Cluny we Francji, wyzna-
czył 2 listopada dniem obowiązko-
wych modlitw za wszystkich wiernych
zmarłych. Zwyczaj ten szybko rozpo-
wszechnił się po krajach Europy. Podczas
nabożeństw w Dzień Zaduszny czyta się
tzw. wypominki, imiona zmarłych wypi-
sane na kartkach, prosząc, by cały Ko-
ściół modlił się za nich. Jest to znak wia-
ry w moc modlitwy wspólnotowej.
Oprócz modlitwy, a zwłaszcza mszy
świętej ofiarowanej za osoby zmarłe,
możemy im pomóc dostać się do nieba
poprzez odpust zupełny, który będzie
można uzyskać w najbliższym czasie –
od uroczystości Wszystkich Świętych do
8 listopada. Podczas odwiedzin na gro-
bach bliskich, postarajmy się pamiętać,
że kwiaty i znicze to tylko dodatek. Naj-
ważniejsze w tych dniach są skupienie
oraz modlitwa, a także refleksje na te-
mat własnego życia, wiary i dążenia
do świętości. J.Z.
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Dzisiaj (1.11) obchodzimy uroczy-
stość Wszystkich Świętych. W związ-
ku z epidemią zachęcamy wiernych
do indywidualnego nawiedzania
cmentarzy, rozkładając odwiedziny
grobów swoich bliskich na całą „okta-
wę” Uroczystości. Zapraszamy w tym
dniu o godz. 16.30 na nabożeństwo
za zmarłych, które ze względu na
pandemię odprawimy w kościele a nie
na cmentarzu. Zaś w tygodniu o godz.
17.30 a w niedzielę o 16.30 będziemy
odprawiać nabożeństwa za zmarłych
zalecanych w wypominkach. Wypo-
minki za dusze zmarłych możemy
składać w zakrystii lub kancelarii, wy-
pisując je na specjalnych kartkach, któ-
re znajdują się na półkach przy wyjściu
z kościoła. Imiona i nazwiska zmar-
łych prosimy wpisywać drukowany-
mi literami. Msze św. za dusze zaleca-
ne w wypominkach odprawiać będzie-
my od 2 do 9 listopada.

W poniedziałek (2.11) przypada
wspomnienie wszystkich wiernych
zmarłych. Ze względu na pandemię
o godz. 9.00, w naszym kościele a nie
na cmentarzu oraz w kościele na Ty-
siącleciu Górnym odprawimy Mszę
św. za zmarłych spoczywających na
naszym cmentarzu.

W tych dniach możemy zyskać Od-
pust Zupełny za dusze w czyśćcu cier-
piące. Papież Franciszek wydał dekret,
że  przez cały listopad możemy uzyskać
odpust zupełny odwiedzając pobożnie
cmentarz, modląc się, choćby tylko w
myśli za zmarłych, spełniając przy tym
zwykłe warunki odpustu

W naszym kościele mamy obowią-
zek noszenia maseczek. Zachęcamy
by Komunię św. przyjmować na
rękę. Jak należy godnie przyjąć Cia-
ło Pana Jezusa na rękę ukazują pla-
katy przy wejściu do kościoła oraz fil-
mik na stronie internetowej. Komunię
św. przyjmujemy przy kapłanie.
Osoby, które pragną przyjąć komunię
do ust ustawiają się na końcu proce-
sji. Zgodnie z komunikatem, prosimy
o zrozumienie i zachowanie w kościele
dystansu społecznego 1 osoba na 7m2
(240 miejsc siedzących). Siadamy tyl-
ko w miejscach zaznaczonych białą
kartką. Aktualna sytuacja epidemicz-
na i nałożone restrykcje są trudne dla
nas wszystkich, ale musimy pamiętać,
że ich celem jest troska o nasze zdro-
wie i życie. Spotkania diakonii i grup
parafialnych są zawieszone.

Migawki z ¿ycia naszej parafii

20.10. - O godz.18.45 rozpoczęła się
wieczorna modlitwa uwielbienia. Po od-
czytaniu przez ks. Dawida fragmentu
Ewangelii z dnia (Łk 12, 35-38), trwali-
śmy w ciszy przed Najświętszym Sakra-

mentem, aby usłyszeć, co Jezus pragnie
nam powiedzieć.

Następnie modlitwa miała charakter
zawierzenia siebie, bliskich, wszystkich
naszych spraw, spraw parafii oraz całe-
go świata.

Czy ja spotykam się z Jezusem, czy za-
wierzam Mu wszystko i ufam Mu?

22.10. - O godz.18.45 rozpoczęło się
nabożeństwo do Św. Rity patronki spraw
beznadziejnych. Podczas nabożeństwa
zostały odczytane przez ks. Dawida proś-
by i podziękowania, a także odmówili-
śmy litanię do Św. Rity.

Nabożeństwo zakończyło się poświęce-
niem róż oraz błogosławieństwem reli-
kwiami Św. Rity.

24.10. - Dobiegają końca nabożeństwa
różańcowe. Przedstawiciele Duszpaster-
stwa Małżeństw poprowadzili modlitwę
różańcową z rozważaniami przygotowa-
nymi przez naszego opiekuna Ks. Mar-
ka.  Bożena S.
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