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i Matki Bo¿ej Uzdrowienia Chorych w Katowicach

6 grudnia 2020

„Godzina Łaski”
W uroczystość Niepokalanego Poczę-

cia Najświętszej Maryi Panny – 8 grud-
nia – Kościół przypomina prawdę, że
Maryja została poczęta bez
grzechu pierworodnego.

Właśnie w tę uroczystość -
8 grudnia 1947 r. Matka
Boża objawiła się włoskiej
pielęgniarce Pierinie Gilli w
Montichiari i powiedziała:

„Jestem Niepokalanym Po-
częciem”,

„Jestem Maryja, pełna
łaski, Matka mego Boskiego
Syna Jezusa Chrystusa”.

„…życzę sobie, abym była
wzywana i czczona, jako
Róża Duchowna”.

„Jest mym życzeniem, by
każdego roku, w dniu 8
grudnia, w południe, obchodzono Godzi-
nę Łaski dla świata. Przez to nabożeń-
stwo uzyskacie wiele łask dla ciała i du-
szy. Nasz Pan, mój Boski Syn Jezus, ze-
śle swe przeobfite miłosierdzie, jeżeli do-
brzy ludzie będą stale modlić się za
swych grzesznych braci”.

„Jeśli ktoś nie może w tym czasie na-
wiedzić kościoła, a będzie modlił się w
południe w domu, ten także otrzyma za
moim pośrednictwem wiele łask. Każdy,
kto będzie modlić się w tej intencji i wy-
lewał łzy pokuty, odnajdzie pewną dra-
binę niebieską, przez me macierzyńskie
Serce będzie też miał zapewnioną opie-
kę i łaskę”.

Matka Najświętsza ukazała wizjonerce
swe Serce, mówiąc:

„Spójrz na to Serce, które tak umiło-
wało ludzkość, ale większość ludzi tyl-
ko rzuca w nie obelgami. Jeśli dobrzy i

źli zjednoczą się w mo-
dlitwie, dostąpią przez to
Serce miłosierdzia i
otrzymają dar pokoju”.

Jak odprawić
godzinę łaski?

„Godziny Łaski” nie
można traktować, jako
czasu magicznego. Mo-
dlitwa powinna wypły-
wać z chęci uczczenia
Matki Bożej, jako Róży
Duchownej i Matki Ko-
ścioła oraz pragnienia
zbliżenia się do Boga.

Forma modlitwy jest dowolna. Szcze-
gólnie ważna jest modlitwa za grzeszni-
ków, o łaskę nawrócenia dla tych’, któ-
rzy jej potrzebują. Teraz niezmiernie waż-
na jest modlitwa o pokój w rodzinach, w
Polsce i na świecie. Można spędzić ten
czas na różańcu, można z litanią do Nie-
pokalanego Poczęcia NMP.

Oczywiście nie trzeba poświęcić na
modlitwę całej godziny, jeśli nie jest to
możliwe. Wierzę jednak, że warto gorą-
co się modlić.

O Maryjo, Różo Duchowna, Matko
Jezusa i nasza Matko! Ty jesteś naszą
nadzieją, mocą i otuchą. Udziel nam z
nieba Twego Matczynego i świętego bło-
gosławieństwa w Imię Ojca i Syna i
Ducha Świętego! Amen.

D.M.

KONTA BANKOWE:
Na remont kościoła: Bank Śląski - 42 1050 1214 1000 0023 1548 9068
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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

kościoła. Przy wyjściu z kościoła zbieramy ofiary materialne na Fundusz Pomocy
Kościołowi na Wschodzie. Bóg zapłać! Przy wyjściu z kościoła można odebrać
deklarację na potrzeby naszego kościoła - na prace remontowe - kolejne stacje
Drogi Krzyżowej w kościele górnym oraz remont schodów wyjściowych. Bę-
dzie je można złożyć w przyszłą niedzielę - 13 grudnia.

  4.Dzisiaj zapraszamy o godz. 16.30 na nabożeństwo adwentowe.
  5.We wtorek (8.12) obchodzimy Uroczystość Niepok.Poczęcia NMP. O godz. 12.00,

w „Godzinie Łaski”, odprawimy Mszę św. w intencjach osób modlących się w Godzinie
Łaski oraz o świętość kapłanów i osób konsekrowanych. Wcześniej o 11.30 Różaniec.

  6.W środę (9.12), po Mszy św. wieczornej zapraszamy na nabożeństwo do Matki
Bożej Uzdrowienia Chorych z błogosławieństwem lourdzkim. W czasie Mszy
św. kazanie nt. Najświętsza Maryja Panna, Królowa pokoju. Czuwanie modlitewne
zakończymy Apelem Jasnogórskim. Przy tablicy ogłoszeń, każdego dnia, można
składać do skarbony podziękowania i prośby, które będą odczytane w czasie nabo-
żeństwa. Na nabożeństwo przynosimy świece z okapnikiem.

  7.Wszystkich mężczyzn zapraszamy do pomocy przy wznoszeniu stajenki
w kościele. Spotykamy się w piątek - 11.12, o godz. 9.00.

  8.Zapraszamy bierzmowańców oraz całą młodzież naszej parafii na Mszę św.
młodzieżową w najbliższy piątek (11.12) o 18.00. zaś o godz. 17.05 odbędzie
się rachunek sumienia i spowiedź dla kandydatów do bierzmowania.

  9.Naszych starszych i chorych parafian odwiedzimy z posługą sakramentalną
w sobotę 12 grudnia. Zgłoszenia prosimy kierować do czwartku włącznie do
kancelarii lub zakrystii.

10.W każdą niedzielę, po Mszy św. do godz. 13.30 oraz w sobotę o 18.30 w salce
nr 1  można nabyć opłatki, świece wigilijne „Caritas” - dzieło pomocy biednym
dzieciom oraz kartki świąteczne.

11. W czasie Adwentu, w kościele są przygotowane kosze, do których można
składać żywność o dłuższym terminie ważności np. cukier, mąka, konserwy
itp. Żywność przekażemy biednym.

12.Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje na cały 2021 r.  Zadbajmy 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.

13.Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Szczególne podzięko-
wania 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 przelewane na konto bankowe na utrzyma-
nie naszej parafii.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (07 - 13 GRUDNIA 2020)
Msze św. online: w niedziele i w tygodniu

PONIEDZIAŁEK (07.12.2020 r.) - Wspomnienie św. Ambrożego, bpa i dK
  7.00 1/za dusze w czyśćcu cierpiące (intencje ze skarbonki)

2/w intencji Danuty z ok. 85 r. ur., dziękując Bogu i Matce Najświętszej za przeżyte
lata w łasce Bożej, prosząc o błog. Boże na dalsze lata dla solenizantki i rodziny

  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + męża Henryka, ++ rodziców i rodzeństwo, ++ Konrada, Franciszkę,

Magdalenę oraz ++ rodzeństwo Stebel
2/za ++ rodziców: Lucynę i Zygfryda Tytoń, ++ dziadków z obu stron,

++ teścia, szwagra i przyjaciela Sławomira oraz dusze w czyśćcu cierpiące

WTOREK (08.12.2020 r.) - UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
  7.00 1/za ++ męża Tomasza, siostrę Alinę oraz ++ z pokrew., z prośbą o życie wieczne

2/za + Jana Ufnala w kol. r. śm.
  7.30 - Różaniec
12.00 - w intencjach osób modlących się w Godzinie Łaski oraz o świętość ka-

płanów i osób konsekrowanych
18.00 1/w intencji Anny z ok. 18 r. ur., dziękując za dar życia, z prośbą o dary Ducha św.

2/w intencji Michała z ok. 16 r. ur. z podzięk. za dar życia i otrzymane łaski z prośbą
o dary Ducha św., opiekę Matki Bożej i Boże błog. dla niego i całej rodziny

18.45 - Modlitwa Uwielbienia

ŚRODA (09.12.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za dusze w czyśćcu cierpiące

2/za ++ z rodzin: Szewelińskich, Skubisów i Gregorskich, dusze w czyśćcu cierpiące
  7.30 - Różaniec
18.00 1/dziękczynna za dar małżeństwa w 2 r. śl. Agaty i Marcina Szwedów, w intencji syna

Jana z dziękczynieniem za dar rodzicielstwa oraz w intencji rodziców
2/za + babcię Marię Kotniewicz, ++ jej rodziców, rodzeństwo i ++ z rodziny
3/za + Rafała Kolasińskiego (od cioci Trudzi)

Homilia: Najświętsza Maryja Panna, Królowa pokoju
18.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych z błog. lourdzkim

CZWARTEK (10.12.2020 r.) -  Dzień powszedni
  7.00 1/za + Mateusza Plizgę w 1 r. śm. oraz ++ z rodzin z obu stron: Plizga i Mazurkiewicz

2/za + brata Jakuba Sobolaka
  7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za + Augustyna Sitko w 1 r. śm.

2/za ++ siostrę Ewę oraz teściową Weronikę, prosząc o łaskę zbawienia
3/za + Leona Bożka (od parafian i Rady Parafialnej parafii NSPJ w Bytomiu,Jezuici)

PIĄTEK (11.12.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + tatę Franciszka Becka w 25 r. śm.,

2/za ++ rodziców: Anielę i Stefana, Anielę i Władysława, ++ dziadków: Marię i Jana,
++ rodzeństwo:  Władysławę i Wacława oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron

  7.30 - Różaniec  

18.00 1/w intencji młodzieży
2/za ++ rodz: Jana i Wiktorię Mazurów w kol. r. śm. ojca, prosząc o życie wieczne
3/za ++ Grzegorza Mitrowskiego i Marka Szyjewskiego i wszystkich ++ miesz-

kańców z ul. Mieszka I 15 (od sąsiadów)

SOBOTA (12.12.2020 r.) - Dzień powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/za ++ Grzegorza i Stanisława Drabów w kol. r.śm., ++ Mariannę, Helenę i Francisz-

ka Nowaków, + Jacka Łosika oraz ++ z rodzin: Nowaków i Więcławów
2/do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane dary, z prośbą o dalsze Boże

błog. dla Reginy z ok. kol. r. ur. oraz dla jej męża, rodziny i przyjaciół
3/za ++ rodz: Katarzynę i Józefa w kol.r.śm., + c..Magdalenę, ++ siostry: Bronisławę

i Domicelę, ++ br. Mieczysława i bratową Stanisławę,++ pokrew. z obu stron
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/w int.Alfredy z ok. 83 r. ur., dziękując P.Bogu za otrzymane dotychczas łaski, pro-

sząc o zdrowie za wstaw. MB Uzdr. Chor. i o błog. B. dla synów z rodzinami (TD)
2/za + Jana Wardacha (od Elżbiety i Ryszarda z rodziną)

NIEDZIELA (13.12.2020 r.) - III NIEDZIELA ADWENTU
  7.30 - za ++ dziadków: Aleksandrę i Zygmunta Gralców (od wnuczki Alicji Sławeckiej)
  9.30 - za wstaw. MB Częstoch. z podzięk.za zdrowie i otrzymane łaski dla Urszuli

z ok.75r.ur., z prośbą o dalszą opiekę dla solenizantki, męża, córki i syna z rodz (TD)
11.00 - w intencji Zygmunta Kwiatkowskiego z ok. 80 r. ur., z podziękowaniem za dotych-

czasowe łaski, z prośbą o dalszą Bożą opiekę, błog. i zdrowie (TD)
12.30 - za + Janusza Twaróg (od Agnieszki i Roberta Mizgała)
16.30 - Nabożeństwo adwentowe
17.00 - do Miłosierdzia Bożego w intencji Bogdana z ok. 61 r. ur., dziękując za dar

życia, z prośbą o  łaski i dary Ducha św.
20.00 - za + Teresę Żuk (od córki Marioli z rodziną)

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    (6 grudnia 2020)
  1.W Adwencie od poniedziałku do piątku o 18.00 zapraszamy na roraty wszystkich

chętnych (całe rodziny, dzieci, dziadków, zainteresowanych). Każdego dnia wysłu-
chamy homilię, przybliżającą nam Cud Eucharystii i poznamy świętych, od których
wiele możemy się nauczyć, aby jeszcze bardziej ukochać Mszę Świętą. Dla obec-
nych dzieci, przewidziany jest konkurs roratni „Źródło i szczyt”, z zachowaniem
odpowiedniego dystansu i higieny a także są do odebrania plansze i obrazki roratnie.
Wszystkich uczestniczących w roratach za pomocą naszej strony internetowej i oglą-
dających transmisje online, zachęcamy do pobierania i zbierania obrazków roratnich
w swoich domach. Będą one udostępniane codziennie na stronie parafii. Dla rzetel-
nych uczestników zarówno uczęszczających do naszego kościoła jak i dla przeży
wających roraty w swoich domach czekają wspaniałe nagrody. Plansze będzie moż-
na złożyć w kościele po zakończeniu Adwentu. Zapraszamy!

  2.Wszystkie Msze św - online z naszego kościoła znajdziemy na stronie interne-
towej i facebooku: https://www.youtube.com/c/ParafiaTD

  3.Bóg zapłać za wszystkie ofiary materialne składane dzisiaj na utrzymanie naszego
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Uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia
Najœwiêtszej Maryi Panny

8 grudnia w Kościele Katolickim ob-
chodzimy Uroczystość Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i
jako osoby wierzące jesteśmy zobowią-
zani do uczestnictwa we Mszy Świętej.

Uroczystość ta ma nam przypominać o
tym, że Maryja była poczęta w łasce
uświęcającej i wolna od wszelkich kon-
sekwencji wynikających z grzechu pier-
worodnego, co jest wyrazem jej wyjąt-
kowości i objawienia pełni łask Bożych
w jej życiu.

Prawda o Niepokalanym Poczęciu Naj-
świętszej Maryi Panny jest dogmatem
wiary ogłoszonym uroczyście 8 grudnia
1854 roku przez papieża Piusa IX bullą
Innefabilis Deus.

Historia samego dogmatu sięga pierw-
szych wieków chrześcijaństwa, kiedy to
liczni teologowie wskazywali na szcze-
gólną rolę Maryi, a Ojcowie Kościoła
nazywali ją „czystą”, „bez skazy” oraz
„niewinną”. W 1477 roku papież Sykstus
IV ustanowił w Rzymie święto Poczęcia
Niepokalanej, które od czasów papieża
Piusa V zaczęto obchodzić w całym Ko-
ściele.

Ogłoszony w 1854 roku dogmat po-
twierdziła sama Maryja cztery lata póź-
niej podczas objawień w Lourdes, gdzie
przedstawiła się Bernadecie Soubirous
jako „Niepokalane Poczęcie”.

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Naj-
świętszej Maryi Panny wielu niesłusznie
myli z dziewiczym poczęciem Jezusa.
Zgodnie z powszechnym nauczaniem
Kościoła wierzyć w "niepokalane poczę-
cie", to znaczy uważać, że Maryja od uro-
dzenia ze szczególnej łaski Boga "pozo-
stała nietknięta wszelką skazą grzechu
pierworodnego".

Kult Niepokalanego Poczęcia NMP
powszechny był w dawnej Polsce. Pro-
fesorowie Akademii Krakowskiej zobo-

wiązali się pod
przysięgą bronić
przywileju Niepo-
kalanego Poczę-
cia NMP. Za na-
mową kanclerza
Jerzego Ossoliń-
skiego król Wła-
dysław IV Waza
chciał ustanowić Order Niepokalanego
Poczęcia NMP. Od 1669 roku istnieje w
Warszawie przy katedrze Archikonfrater-
nia Literacka pod opieką Niepokalane-
go Poczęcia NMP.

Wszechmogący wieczny Boże, który
ciało i duszę błogosławionej Maryi Pan-
ny i Matki, za sprawą Ducha świętego
przygotowałeś na godne mieszkanie Sy-
nów i Twojemu, spraw łaskawie abyśmy
weseląc się z Jej niepokalanego poczę-
cia, byli za Jej przyczyną uwolnieni od
wszelkiego złego w życiu i przy śmierci;
przez tegoż Pana naszego Jezusa Chry-
stusa, który żyje i króluje z Bogiem Oj-
com i Duchem świętym, Bóg na wieki
wieków. Amen.

A.K.

 „Diabli taniec”
Chodzi diabeł i w trwodze
łamie krzyże przy drodze.
Taki wielki z ciebie pan,
czyżbyś się ty krzyża bał?
Przecież na nim zraniony
wisi Człowiek umęczony.
Lecz ty nie widzisz Człowieka,
tylko karę, co cię czeka.
Za twe czyny, kłamstwa,
oszustwa i brud, które niesiesz
w Boży Lud...
Nie ma kary bez przyczyny,
cierpieć musi się za winy.
A ty nie jesteś bez win
i wiesz, że na krzyżu wisi
Boży Syn.                 Aleksandra Molicka-Maler

Szyjewski Marek, Mieszka I 15
Krzoska Jerzy, Z.Czarnego 10
Witek Helena, Tysiąclecia 47
Kolasiński Rafał, Tysiąclecia 15
Furman Zbigniew, B.Chrobrego 38
Żuk Teresa, Piastów 24
Furka Danuta, B.Chrobrego 37
Tomczyk Edward, Tysiąclecia 21
Cebula Katarzyna, Tysiąclecia 29
Antosz Tadeusz, Piastów 3
Świerguła Jerzy, Piastów 16
Kwiotek Andrzej, Piastów 26
Głogowska Maria, Piastów 26
Szekieta Anna, Tysiąclecia 4

W listopadzie odeszli do Pana:

Wieczny odpoczynek
racz im daæ Panie. A
œwiat³oœæ wiekuista nie-
chaj im œwieci.. Niech
odpoczywaj¹ w pokoju
wiecznym. Amen.

Borecki Maciej, B.Chrobrego 32
Kulawik Tadeusz, Tysiąclecia 15
Roczek Longin, B.Chrobrego 38
Zander Bartłomiej, Tysiąclecia 21
Skura Renata, Tysiąclecia 23
Wysocki Antoni, Piastów 10
Lichtara Roman, B.Chrobrego 13

W naszym kościele mamy obowią-
zek noszenia maseczek. Zachęcamy
by Komunię św. przyjmować na
rękę. Komunię św. przyjmujemy przy
kapłanie. Osoby, które pragną przyjąć
komunię do ust ustawiają się na  końcu
procesji. Zgodnie z komunikatem, pro-
simy o zrozumienie i zachowanie w
kościele dystansu społecznego 1 oso-
ba na 15m2 (150  miejsc siedzących).
Siadamy tylko w miejscach zaznaczo-
nych białą kartką. Aktualna sytuacja
epidemiczna i nałożone restrykcje są
trudne dla nas wszystkich, ale musimy
pamiętać, że ich celem jest troska o
nasze zdrowie i życie. Spotkania dia-
konii i grup parafialnych są zawieszo-
ne. Pragniemy włączyć się w modli-
twę całego Kościoła o powstrzyma-
nie koronawirusa i o  pokój w na-
szych rodzinach i w naszej Ojczyź-
nie. O 20.00 w rodzinach odmawiaj-
my jedną część różańca św.

 O Eucharystii s³ów kilka…

Eucharystia jest największym cudem,
jakiego może doświadczać każdy z nas…
Poniżej znajdą Państwo myśli, dotyczą-
ce Eucharystii Kardynała i  Prefekta Kon-
gregacji do spraw Kultu Bożego oraz
Sakramentów, odpowiedzialnego za litur-
gię Kościoła Powszechnego- Księdza
Roberta Saraha:

„Msza Święta to najważniejszy moment
mojego dnia; jestem świadom, że bez Eu-
charystii moja więź z Chrystusem nie
może zaznać wielkiej zażyłości, jakiej
pragnie każdy chrześcijanin”.

„Liturgia to najcenniejszy czas święty,
kiedy Kościół pozwala nam spotkać
Boga w niepowtarzalny sposób. Nigdy
nie wolno nam zapomnieć o łączności
liturgii z tragicznym wydarzeniem śmier-
ci Jezusa na krzyżu”.

„Na Eucharystii jesteśmy obecni przede
wszystkim dla Boga. Jeśli radykalnie nie
zwrócimy spojrzenia ku Bogu nasza wia-
ra stanie się letnia, błądząca oraz niepew-
na”.

„Najwznioślejszym sposobem bycia z
Synem Bożym, który stał się człowiekiem
pozostaje Liturgia. Podczas Mszy Świę-
tej Ksiądz trwa twarzą w twarz z Bogiem.

Najważniejszą rzeczą, jaką możemy
przeżyć jest Msza”. (na podstawie książki
pt. Bóg albo nic. Rozmowa o wierze, autorstwa
Nikolasa Diat’a).                              Agata
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Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej
do Parafian. Pandemia koronawirusa
zmieniła kolejny raz  funkcjonowanie nie-
malże całego świata. Skutki tej sytuacji
dotkliwie odczuwamy również my,  ludzie
wierzący – członkowie wspólnoty para-
fialnej. Ograniczone możliwości fizyczne-
go uczestnictwa w Eucharystii są dla wie-
lu z nas sytuacją wyjątkową i niespotykaną.
Nie wiemy jak długo będziemy musieli
znów funkcjonować w takiej rzeczywisto-
ści. Dlatego poza apelem o łączność mo-
dlitewną i udział we Mszach Św. za po-
mocą mediów – jako Parafialna Rada Eko-
nomiczna, czujemy się w obowiązku za-
apelować do Parafian o zatroszczenie się
o materialną sferę funkcjonowania naszej
parafii. W związku z tym, że  prawdopo-
dobnie przez najbliższe niedziele będzie-
my w sposób ograniczony wspierać para-
fię poprzez ofiary składane podczas Mszy
św. – apelujemy o przekazywanie finan-
sowego wsparcia poprzez wpłaty bezpo-
średnio na  konto parafii. Takie solidarne
działanie pozwoli naszej parafii przetrwać
ten trudny dla wszystkich okres.  Nr konta
Parafii Podwyższenia Krzyża Św. i MB
Uzdrowienia Chorych:
42 1050 1214 1000 0023 1548 9068,
tytuł: wpłaty: „darowizna na cele kul-
tu religijnego”

Z powodu pandemii nie odbędą
się tradycyjne odwiedziny „Kolę-
dowe”.

Dlatego pragniemy serdecznie za-
prosić wszystkich parafian, na uro-
czyste Msze święte „Kolędowe” i na-
bożeństwa, sprawowane w intencji
mieszkańców poszczególnych blo-
ków. Po uroczystej Eucharystii, po-
wierzymy się opiece św. Rodziny z
Nazaretu jak również otrzymamy po-
święcone pamiątki (Ikony św. Rodzi-
ny) oraz kredę. Zwieńczeniem nabo-
żeństwa, będzie przyjęcie rodzinne-
go i indywidualnego kapłańskiego
błogosławieństwa na nowy rok.

W związku z dużym zainteresowa-
niem oraz ograniczoną ilością miejsc
w kościele wyznaczyliśmy więcej
dni na Msze „Kolędowe”

Nowa lista bloków oraz wybra-
nych dni znajduje się na stronie in-
ternetowej, facebooku oraz gablo-
tach.

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

„Chrystusowe Królestwo Miłości”
Królestwo Boże to jest Królestwo, któ-

re „trzyma ręce przy sobie”, a jeżeli wy-
ciąga do kogoś dłoń, to tylko jako prze-
jaw wewnętrznej przyjaźni, życzliwości,
miłości braterskiej i oddania. Jest to Kró-
lestwo oddania się innym z wielką miło-
ścią i ufnością, z jaką Chrystus oddał się
wszystkim dzieciom swego Królestwa.
On ustanowił charakter wzajemnych sto-
sunków  w swoim Królestwie. Nie chciał
mieć za Apostołów „synów groma”, nie
chciał sporów o pierwszeństwo w Kró-
lestwie. Uczniowie toczyli takie spory,
ale w wieczerniku dał im lekcję” „Kto
chce być pierwszym, niech będzie ostat-
nim i sługą wszystkich”.

Chrystus zna się na miłości. Wie jak się
nią posługiwać, jak nią administrować.
My tego nie wiemy, mając zbyt skromne
doświadczenie w miłości Boga i ludzi.
On wie i dlatego ma swoje sposoby. Me-
todą Chrystusa jest przede wszystkim
umiejętność pozyskiwania serc przez
łaskawość i łagodność. Są to sposoby
delikatne jak płatki róży, ale niesłycha-
nie trudne do opanowania.

Chrystus pociąga nasze serca ku sobie.
„Nie chcesz? Poczekam, przyjdę póź-
niej… Humory cię naszły? One miną, a
Ja zostanę i znowu przyjdę. Może wresz-
cie przyjdziesz do mnie”

Pozyskanie Królestwa Chrystusowego
odbywa się bardzo powoli – jednakże
trwale. Chrystus posiada umiejętność
zdobywania człowieka na całą wiecz-
ność, dlatego musi się to odbywać dłu-
go. Nie trzeba się bać, że akurat dzisiaj
nie wyszło. Bóg powróci i zaczniemy od
nowa… Chrystus to Miłośnik, który nie-
raz dostaje od nas „kosza”, ale przewyż-
sza innych tym, że się niczym nie zraża.
Wszyscy mogą nie wrócić, ale On wróci
na pewno. Wszyscy szukając nas mają

jakiś określony cel, a Chrystus pozysku-
je nas zupełnie bezinteresownie dla swe-
go Królestwa serc i tylko tego pragnie,
aby nasze serce wszczepiło się w Jego
Serce.

W Królestwie Chrystusowym ma mó-
wić serce do serca, usta do ust, oczy do
oczu, a nie pięść do pięści i nie nakaz do
zbuntowanej woli człowieka. Królestwo
Boże na całym świecie zaczyna się w nas.
Pokój Chrystusowy oparty na sprawie-
dliwości i miłości w stosunkach między-
narodowych i w poszczególnych naro-
dach zaczyna się w naszym domowym,
sąsiedzkim i społecznym współżyciu, w
domu rodzinnym, w pracy, na ulicy, na
miedzy, wszędzie. I chociaż Królestwo
Chrystusowe nie jest z tego świata, my
żyjemy na ziemi, jeden obok drugiego i
ciągle ktoś musi się nam usuwać, a my
ciągle musimy komuś z drogi ustępować.
Usposobienie człowieka Bożego, który
dobrze zrozumiał prośbę „Przyjdź Kró-
lestwo Twoje”, to miłość, życzliwość i
dobroć, to ustępowanie miejsca drugie-
mu i działanie zawsze na jego korzyść,
to stąpanie „na palcach” wokół swego
bliźniego, to panowanie przez pokorę, na
kolanach, przy nogach naszych braci.
Chrystus Król na kolanach przed Apo-
stołami, którzy się Go za chwilę zaprą…
myje i całuje im nogi. Taki jest nasz Król
cichy. I takie jest Jego Królestwo.

Maria
24.11. - O godz. 18.45 rozpoczęła się

modlitwa wieczorna, którą ks. Dawid
nazwał: „modlitwą odpocznienia przy
Panu”. Ks. Dawid zachęcił wszystkich,
abyśmy jak Św. Jan spoczęli na piersi
Jezusa. Modlitwa przeplatana była pie-
śniami, a zakończyła się błogosławień-
stwem oraz Apelem Maryjnym.

Rozpoczął się Adwent. Może warto po-
myśleć o tym, aby wykorzystać ten czas
na częstsze spotkania z Jezusem, na od-
pocznienie przy Nim i wsłuchiwanie się
w Jego słowa.                        Bożena S.

Migawki z ¿ycia naszej parafii
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