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

13 grudnia 2020

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

„Uczmy się rozumieć innych”

Nieraz ulegamy złudzeniu, wierząc
zbytnio w potęgę słowa. Gdy słyszymy
wypowiedzi innych chcemy je koniecz-
nie zagłuszyć swoją mową. Rodzą się
wówczas niekończące się dyskusje,
sprzeczki, nieprzyjaźnie, rozdziały. Na-
tomiast gdy bardzo uważnie wysłucha-
my innych i nie będziemy mieli czasu
sami mówić zbyt wiele, wtedy żadnej
kłótni nie będzie. Niezwykle ważną
rzeczą jest pokora i delikatność przema-
wiania. Nieraz sobie mówimy: tak się
umęczyłem, napracowałem, nachodzi-
łem, przekonywałem, nagadałem i nic z
tego nie wyszło. Może właśnie dlatego,
że zabrakło pokory i delikatności w na-
szym przepowiadaniu ?

Nie należy zbytnio nikogo przekonywać
o swojej słuszności, ani używać stwier-
dzeń: nie masz racji, ja wiem na pewno,
że tak jest jak ja myślę, a nie tak jak ty
myślisz itd. Nie trzeba pochopnie przy-
pominać człowiekowi jego błędów. Nie
trzeba zauważać popełnionej przez nie-
go „gafy”, ani nie zawsze powiedzieć, że
coś mu się znowu nie udało. Styl chrze-
ścijański polega na tym, że człowiek ro-
zumie różne sytuacje, ufa drugiemu czło-
wiekowi, łatwo przebacza i zapomina.
Trzeba dobrze wyczuwać każdego czło-
wieka. Należy wiedzieć, czy można po-
wiedzieć mu całą prawdę, czy tylko pięć
kropli. Czasami cieszymy się, powtarza-
jąc z satysfakcją: Alem mu wygarnął. To
jest wielki błąd. Chrystus miał ogromną

delikatność wobec ludzi. Zabiegał o to,
aby ludzie nie czuli się odepchnięci:
„Nikt cię nie potępił? – pytał z wielką
troską – i Ja ciebie nie potępiam” (J 8,10-
11)

Bardzo często brak nam wyrozumiało-
ści dla ludzi, bo nie usiłujemy ich zrozu-
mieć. Wiemy tylko to, z czym sami przy-
chodzimy. Wyrzucamy swoje własne tro-
ski i kłopoty. Ale apostoł ma być inny,
bo inny jest duch prawdziwego aposto-
łowania. A jaki jest duch prawdziwego
apostołowania? – Zaufawszy Bogu, gło-
sić Ewangelię z wielką troskliwością.
Przepowiadać tak, „aby się podobać nie
ludziom, ale Bogu, „Nie szukając u lu-
dzi chwały”. Stać się raczej maluczkim.
Tak umiłować, aby zapragnąć gorąco dać
„nie tylko Ewangelię Bożą, lecz nadto
dusze nasze…” (1Tes 2,2-9) Maria
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ściele górnym oraz remont schodów. W przyszłą niedzielę (20.12) kolekta bę-
dzie przeznaczona na paczki świąteczne dla biednych. Jeśli w swoim sąsiedz-
twie zauważamy ubogich to prosimy zgłaszać ich do wtorku (15.12) w zakrystii.

  4.Dzisiaj zapraszamy o godz. 16.30 na nabożeństwo adwentowe.
  5.W poniedziałek (14.12) o godz. 18.00 zapraszamy na Eucharystię wszystkich

członków diakonii i grup parafialnych. Mszę św. odprawimy za nich, prosząc
o błogosławieństwo Boże w ich służbie dla naszej wspólnoty. Homilia nt. Litur-
gia źródłem świętości, jedności i misyjnego zapału - Jan Paweł II

  6.W piątek (III piątek miesiąca) zapraszamy na Mszę św. w intencji czcicieli Miłosierdzia
Bożego, którą odprawimy o godz. 18.00. Homilia nt. Rodzina Chrześcijańska jest wezwa-
na do uczestnictwa w ofierze Chrystusa. O godz. 17.30 w czasie nabożeństwa odmówimy
Koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji dusz czyśćcowych. Wypominki za zmarłych
przynosimy do zakrystii 20 minut przed nabożeństwem.

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

  8.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.

  9.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.

10.W naszym kościele mamy obowiązek 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, prosimy o zrozumienie i zachowanie w kościele dystansu
społecznego 1 osoba na 15m2 (150  miejsc siedzących). Siadamy tylko
w miejscach zaznaczonych białą kartką. Aktualna sytuacja epidemiczna i nałożo-
ne restrykcje są trudne dla nas wszystkich, ale musimy pamiętać, że ich celem jest
troska o nasze zdrowie i życie. Spotkania diakonii i grup parafialnych są zawieszo-
ne. Pragniemy włączyć się w modlitwę całego Kościoła o powstrzymanie
koronawirusa i o  pokój w naszych rodzinach i w naszej Ojczyźnie. O 20.00
w rodzinach odmawiajmy jedną część różańca św.

11.Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Szczególne podzięko-
wania dla Diak.Porządkowej oraz wszystkich osób, które sprzątały kościół. W przyszłą
sobotę o godz.7.30 zapraszamy wszystkich chętnych do sprzątania kościoła. Bóg zapłać
za wszelkie ofiary przelewane na konto bankowe na utrzymanie parafii.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW  (14 - 20 GRUDNIA 2020)
Msze św. online: w niedziele i w tygodniu

PONIEDZIAŁEK (14.12.2020 r.) - Wspom. św. Jana od Krzyża, prezb. i dK
  7.00 1/za + męża Jana Wiechoczka, ++ jego rodziców i brata z bratową

2/za + Magdalenę Kobus (od brata z rodziną)
  7.30 - Różaniec
18.00 1/w intencji wszystkich członków diakonii i grup parafialnych oraz ich rodzin

2/za + Katarzynę-Krystynę Cebula w m-c po śmierci
3/za + Edwarda Tomczyka w m-c po śm. oraz + jego zonę Wandę

Homilia: Liturgia źródłem świętości, jedności i misyjnego zapału - Jan Paweł II

WTOREK (15.12.2020 r.) - Dzień powszedni 
  7.00 1/za ++ rodziców: Janinę i Bolesława Wnuk oraz ++ dziadków z obu stron

2/za + Helenę Wypiór w 4 r. śm. oraz + Antoniego Wypiór
  7.30 - Różaniec
18.00 1/za ++ Grzegorza, Renatę i Stanisława Brejdak w kol. r. śm.

2/za + Janinę Krupską w kol. r. śm.
3/za + Rafała Kolasińskiego (od żony i syna)

18.45 - Modlitwa Uwielbienia

ŚRODA (16.12.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + męża Konrada i ++ rodziców z obydwu stron

2/z podziękowaniem Bogu Miłosiernemu za ocalenie życia ojca Czesława
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za ++ Jadwigę Krzywoń, jej męża Ryszarda oraz ks. Marka Krzywonia

2/za + Bronisława Trzop w 2 r. śm. (od żony i córki)
3/za++rodz: Irenę i Leopolda Bulandrów,++dziadków z obu stron,++ciocie: Wandę

Wróblewską i Wandę Auleytner,++wujków: Tadeusza i Zbigniewa Wróblewskich

CZWARTEK (17.12.2020 r.) -  Dzień powszedni
  7.00 1/w intencji Doroty Miler w kol. r. śm., dziękując za dotychczasowe łaski,

z prośbą o dalszą Bożą opiekę, błog. i zdrowie
2/za + Elfrydę Bednarz w 1 r. śm.

  7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za + Zygmunta Syrnickiego i ++ rodziców z obu stron

2/za + Zofię Beck (od Grupy Odnowy w Duchu św.)
3/za ++ Teodora i Barbarę Seweryn (Grupa Rodziców Kapłanów i Sióstr Zakonnych)

PIĄTEK (18.12.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + m.Teodora Misiaka, ++ rodziców: Janinę i Józefa Czaplów, ++ teściów: Anto-

ninę i Walentego, ++ dziadk: Dulików i Czaplów oraz ++ rodzeństwo z obu stron
2/za + Janusza Twaroga (od Rozalii Kądziołka)

  7.30 - Różaniec  
17.30 - Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego  
18.00 1/w intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego

2/w intencji Barbary i Heleny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o zdrowie i dalszą Bożą opiekę

3/za + męża Wacława Sławińskiego w 2 r. śm., ++ rodziców z obydwu stron,
+ brata Norberta, z prośbą o radość życia wiecznego
Homilia: Rodzina Chrześcijańska jest wezwana do uczestnictwa w ofierze Chryst.

SOBOTA (19.12.2020 r.) - Dzień powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/za + Piotra Krotofila w 1 r. śm.,

2/za + męża Henryka w 50 r. śm., ++ jego rodziców: Jana i Katarzynę, + córkę
Magdalenę i + siostrę Lucynę

3/za + żonę i matkę Urszulę Maroń, ++ krewnych:  Antoninę Morawiec oraz
++ Marię, Nikodema i Jerzego Bednarek, z prośbą o łaskę wiecznego zbawienia

17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za + męża Kazimierza, ++ rodziców: Zofię i Stanisława oraz + brata Zbigniewa

2/ za + Janusza Twaroga (od Iwony i Andrzeja Biernat)

NIEDZIELA (20.12.2020 r.) - IV NIEDZIELA ADWENTU
  7.30 - za ++ dziadków: Ewę i Eugeniusza Sławeckich (od wnuka Marcina Sławeckiego)
  9.30 - w intencji: Moniki, Mariusza i Krzysztofa w kol. r. ur., z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla solenizantów i całej rodziny
11.00 - w intencji Barbary z ok. 91 r. ur. oraz całej rodziny, z podziękowaniem za

otrzymane łaski, z prośbą o opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy
12.30 - w intencji Wandy Królik z ok. 100 lat życia z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą
o zdrowie i Boże błog. oraz opiekę MB dla solenizantki i całej rodziny (Te Deum)
16.30 - Nabożeństwo adwentowe
17.00 - za + wnuka Adriana oraz + jego matkę Danutę
20.00 - za + Irenę Kulejewską w 7 r. śm. oraz ++ z rodziny: Paryszów i Kulejewskich

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE (13 grudnia 2020)
  1.W Adwencie od poniedziałku do piątku o 18.00 zapraszamy na roraty wszystkich chęt-

nych (całe rodziny, dzieci, dziadków, zainteresowanych). Każdego dnia wysłuchamy ho-
milię, przybliżającą nam Cud Eucharystii i poznamy świętych, od których wiele możemy
się nauczyć, aby jeszcze bardziej ukochać Mszę Świętą. Dla obecnych dzieci, przewidzia-
ny jest konkurs roratni „Źródło i szczyt”, z zachowaniem odpowiedniego dystansu i higie-
ny. 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 rzetelnych
uczestników zarówno uczęszczających do naszego kościoła jak i dla przeżywających ro-
raty w swoich domach czekają wspaniałe nagrody. Plansze będzie można złożyć w ko-
ściele 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 i kopertowe składane dzisiaj na potrzeby
naszego kościoła - na prace remontowe - kolejne stacje Drogi Krzyżowej w ko-
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Rozwa¿anie Adwentowe
(w czasie Adoracji
Najświętszego Sakramentu)
Adwent, czyli czekamy, adwent czyli

nadzieja. Już naprawdę niedługo
przyjdzie. Przyjdź Panie Jezu!

Pozwól, Panie, że dzisiaj zapytam: Wte-
dy, jak przyszedłeś, czy to był naprawdę
najlepszy czas? I czy miejsce było naj-
lepsze?

Miałeś pewnie, Panie, jakiś swój punkt
widzenia, ale moim zdaniem byłoby o
wiele lepiej, gdybyś narodził się nie wte-
dy i nie tam. Można przecież znaleźć na
świecie jakieś inne Betlejem. Można
przecież znaleźć na tym świecie jakieś
demokratyczne, uczciwe państwo, z ja-
kimś przyzwoitym królem czy prezyden-
tem. Miejsce jakieś, gdzie byłyby normal-
ne warunki dla Matki i Dziecka.

Przecież przyszedłeś na ten świat w
warunkach niegodnych Boga!

Czy nie myślisz, że XXI wiek nie był-
by lepszy? Albo nawet dzisiaj – mamy
Rok Eucharystii.

Jezus: A gdzie? Pokaż mi kraj, gdzie
jest pokój, gdzie nie zabijają dzieci.
Pokaż taki kraj, gdzie są uczciwi rządcy,
gdzie są prawa dziecka. Pokaż mi kraj
gdzie nie ma bezdomnych i głodnych.

No dobrze, ale u nas, w naszej parafii.
Wszyscy, każdy by przyjął pod swój dach
Świętą Rodzinę.

Jezus: Tak myślisz? Jeśliby Józef dzi-
siaj zapukał do waszych drzwi. Wy, kie-
dy zobaczylibyście przez judasza, że pod
drzwiami stoją wędrowcy i do tego ko-
bieta w ciąży, kto wziąłby na siebie taki
kłopot? Nie, ich to nie interesuje. Nie
trzeba ludziom przeszkadzać. Niech śpią
spokojnie. Niech oglądają telewizor w
spokoju. Nie, to by im popsuło wszyst-
kie świąteczne plany. Niech się cieszą.
Myśmy by im tylko pobrudzili dywany.

A zresztą, spójrzcie na siebie. Mówicie,

że jesteście gotowi?
A przecież są wśród was tacy, którzy

bardziej wierzą w karty i wróżby niż w
Ewangelię. Są wśród was tacy, którzy nie
odzywają się do siebie i nienawidzą cho-
ciaż pobożnie przychodzą co niedzielę do
kościoła.

Są kłamcy i cudzołożnicy, którzy na
pamięć potrafią wyrecytować Dziesięcio-
ro Bożych Przykazań i na szóstkę zdać
katechizm.

Są, co zazdroszczą i obmawiają za ple-
cami. Przecież są, co przychodzą do ko-
ścioła i nie Boga tam szukają. Są tacy,
dla których Kościół, owszem, jest drogą,
ale drogą którą można wyjechać za gra-
nicę. Są, co już wiele lat się nie spowia-
dają. Są tacy Bożonarodzeniowi i Wiel-
kanocni parafianie, którzy tylko raz, albo
dwa razy na rok do kościoła przyjdą. Są
przecież wśród was tacy, co, jak księdza
zobaczą, to pięknie Pana Jezusa po-
chwalą na powitanie, a potem zwyczaj-
nie, jak zwykle przeklinają.

Naprawdę myślisz, że wasza parafia
byłaby najodpowiedniejszym miejscem
na Boże Narodzenie?

To dobrze, Panie, że przyszedłeś na
świat wtedy, gdy nastała pełnia czasów.

Pomóż mi tylko dzisiaj dobrze się
przygotować w adwencie, w czasie
pandemii, na Twoje przyjście. Pomóż
mi się dobrze wyspowiadać. Pomóż
przebaczyć i prosić o wybaczenie.

Niech te ostatnie Święta w tym roku,
będą prawdziwym Narodzeniem Boga
we mnie. Amen.
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Z powodu pandemii nie odbędą się tra-
dycyjne odwiedziny „Kolędowe”. Dla-
tego pragniemy serdecznie zaprosić
wszystkich parafian, na uroczyste Msze
święte „Kolędowe” i nabożeństwa, spra-
wowane w intencji mieszkańców po-
szczególnych bloków. Po uroczystej Eu-
charystii, powierzymy się opiece św. Ro-
dziny z Nazaretu jak również otrzyma-
my poświęcone pamiątki (Ikony św. Ro-
dziny) oraz kredę. Zwieńczeniem nabo-
żeństwa, będzie przyjęcie rodzinnego i in-
dywidualnego kapłańskiego błogosła-
wieństwa na nowy rok. W związku z du-
żym zainteresowaniem oraz ograniczoną
ilością miejsc w kościele wyznaczyliśmy
więcej dni na Msze „Kolędowe”.
2.01.2021 (sobota), godz. 16.00
Bolesława Chrobrego 2, 4, 9, 13, 26
3.01.2021 (niedziela), godz. 17.00
Bolesława Chrobrego 32, 37, 38, 43
6.01.2021 (środa), godz. 17.00
Bolesława Krzywoustego 2, 4, 6, 11A
Chorzowska 212, 214, 216
8.01.2021 (piątek), godz. 18.00
Mieszka I 1, 5, 7, 9, 11, 15
9.01.2021 (sobota), godz. 16.00
Piastów 3, 5, 7, 9
10.01.2021 (niedziela), godz. 17.00
Piastów 10, 11, 12, 16
16.01.2021 (sobota), godz. 16.00
Piastów 18, 22, 24, 26
17.01.2021 (niedziela), godz. 17.00
Tysiąclecia 1, 4, 6, 7, 9, 11, 13
23.01.2021 (sobota), godz. 16.00
Tysiąclecia 15, 19, 21, 22
24.01.2021 (niedziela), godz. 17.00
Tysiąclecia 23, 24, 25, 29, 33, 35, 37,39
30.01.2021 (sobota), godz. 16.00
Tysiąclecia 41, 47, 78
Zawiszy Czarnego 2
31.01.2021 (niedziela), godz. 17.00
Zawiszy Czarnego 4, 6, 9, 10

Apel Parafialnej Rady Ekonomicz-
nej do Parafian. Pandemia korona-
wirusa zmieniła kolejny raz  funkcjo-
nowanie niemalże całego świata. Skut-
ki tej sytuacji dotkliwie odczuwamy
również my,  ludzie wierzący – człon-
kowie wspólnoty parafialnej. Ograni-
czone możliwości fizycznego uczest-
nictwa w Eucharystii są dla wielu z nas
sytuacją wyjątkową i niespotykaną.
Nie wiemy jak długo będziemy mu-
sieli znów funkcjonować w takiej rze-
czywistości. Dlatego poza apelem o
łączność modlitewną i udział we
Mszach Św. za pomocą mediów – jako
Parafialna Rada Ekonomiczna, czuje-
my się w obowiązku zaapelować do
Parafian o zatroszczenie się o mate-
rialną sferę funkcjonowania naszej
parafii. W związku z tym, że  prawdo-
podobnie przez najbliższe niedziele
będziemy w sposób ograniczony
wspierać parafię poprzez ofiary skła-
dane podczas Mszy św. – apelujemy o
przekazywanie finansowego wsparcia
poprzez wpłaty bezpośrednio na  konto
parafii. Takie solidarne działanie po-
zwoli naszej parafii przetrwać ten trud-
ny dla wszystkich okres.  Nr konta Pa-
rafii Podwyższenia Krzyża Św. i MB
Uzdrowienia Chorych:  42 1050 1214
1000 0023 1548 9068, tytuł wpłaty:
„darowizna na cele kultu religijnego”.
Pragniemy poinformować, że od
dziś każdy może wspomóc parafię
bez wychodzenia z domu poprzez
złożenie dobrowolnej ofiary za po-
średnictwem systemu wpłat interne-
towych. Bóg zapłać za przekazanie
darowizn!
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Migawki z ¿ycia naszej parafii

30.11. - O godz.18.00 rozpoczęła się
pierwsza Msza św. roratnia podczas któ-
rej ks. Proboszcz w kazaniu przybliżył
historię powstania Rorat. Zwrócił rów-
nież uwagę na symbole (wieniec adwen-
towy, lampiony, schodki, po których prze-
suwa się figurkę Jezusa, biały ornat oraz
świeca, tzw. Roratka symbolizująca Naj-
świętszą Maryję Pannę, niosącą ludziom
Chrystusa - prawdziwą Światłość). Dla-
tego też ks. Proboszcz podkreślił, że my
również mamy być światłem dla innych.

Po Eucharystii ks. Dawid zapoznał dzie-
ci z hasłem tegorocznych Rorat „Cud nad
Cudami”, piosenką pt.„Kiedyś wino i
chleb” Magdy Anioł oraz zasadami kon-
kursu „Eucharystia źródłem i szczytem”.

01.12. - Podczas kazania, na Mszy św.
roratniej został przybliżony życiorys Św.
Joanny Beretty Moll. Ks. Marek podkre-
ślił, że Święta szukała siły w spotkaniach
z Jezusem Eucharystycznym.

Po Eucharystii ks. Dawid zwrócił uwa-
gę czym jest Eucharystia i jak ważna jest
w życiu człowieka. Następnie dzieci
przystąpiły do rzucania piłeczek do od-
powiednich koszy z punktacją.

O godz.19.00 rozpoczęło się uwielbie-
nie Jezusa ukrytego w Najświętszym Sa-
kramencie. Modlitwa oparta była na
spontanicznym dziękczynieniu.

02.12. - Dwójka dzieci: Tomek i Len-
ka, którzy uzyskali maksymalną ilość
punktów (50) podczas wtorkowego kon-
kursu rzutu piłeczkami, w nagrodę na
Mszy św. zajmowali miejsca w prezbite-
rium. W kazaniu ks. Leszek przypomniał
czym jest niedziela dla chrześcijan oraz
podkreślił jak ważne jest jej świętowa-
nie poprzez uczestnictwo w Eucharystii.

Po zakończonej Mszy św. ks. Dawid
przystąpił do rozlosowania nagród za
udzielone odpowiedzi w dniu poprzed-
nim oraz rozpoczął się konkurs rzutów
piłeczek do koszy.

03.12. - Tym razem Piotrek miał za-
szczyt zająć miejsce w prezbiterium pod-
czas Eucharystii, a ks. Artur w kazaniu
przedstawił biografię bł. Carlo Acutis,
który już jako 7-letni chłopiec nazywał
swoje spotkania z Jezusem Eucharystycz-
nym jako „autostradę do nieba”. Ks. Ar-
tur zachęcił wszystkich, abyśmy za przy-
kładem bł. Carlo rozmiłowali się w Eu-
charystii.

Po Eucharystii zostały rozlosowane na-
grody za prawidłowe odpowiedzi.Na-
stępnie dzieci przystąpiły do konkursu.

04.12. - Podczas Mszy św. miejsce w
prezbiterium zajął kolejny raz - Tomek.
Ks. Dawid w kazaniu poruszył temat
Mszy św. i jej początków sięgających
wieczerzy paschalnej. Zwrócił uwagę, że
Ostatnia Wieczerza stała się pierwszą
Mszą św. Ks. Dawid podkreślił również,
że podczas wieczerzy paschalnej naród
żydowski spożywał chleb, a Jezus dał
nam samego siebie, byśmy mogli spoży-
wać Jego Ciało.

Po Eucharystii dzieci wraz z ks. Dawi-
dem zaśpiewały piosenkę roratnią. Zo-
stały rozlosowane nagrody za prawidło-
we odpowiedzi z dnia poprzedniego, a
następnie dzieci przystąpiły do rzutów
piłeczkami.  Bożena S.

Co wiesz o Adwencie?
SprawdŸ siê!

1. Co oznacza słowo „Adwent”
a) wołanie na pustyni
b) przyjście
c) czuwanie
2. Oficjalnym kolorem liturgicznym

na prawie cały okres  adwentu jest:
a) biały
b) czerwony
c) fioletowy
3. Które z wymienionych poniżej słów-

nie jest tym, które opisuje symboli-
kę czterech świec adwentowych?

a) cierpliwość
b) radość
c) wiara

4. W trzecią niedzielę adwentu zwycza-
jem jest, że papież

a) błogosławi figurki Dzieciątka Jezus
b) zaprasza po roratach na śniadanie na

plac świętego Piotra
c) błogosławi świecę Bożonarodzeniową
5. Każda świeca w wieńcu Adwento-

wym oznacza:
a) 1000 lat, czyli 4000 lat oczekiwania

na Mesjasza
b) 10 dni, bo Jan Chrzciciel spędził 40

dni na pustyni
c) Jedną z ksiąg Ewangelii
6. Czy w Adwencie można śpiewać

kolędy?
a) tak
b) nie
7. Ile czasu trwa Adwent?
a) 4 tygodnie
b) 4 niedziele
c) 5 niedziel
8. W adwencie przygotowujemy się nie

tylko do Narodzin Pańskich, ale
również do tego, by

a) podkreślić rolę Maryi w Kościele
b) oczekiwać przyjścia Chrystusa na

końcu czasów
c) rozmyślać o poświęceniu Maryi

i Józefa
9. W którym momencie adwentu śpie-

wane są antyfony O (adwentowe)?
a) w środy i piątki
b) w niedziele
c) od 17-23 grudnia
10. Komu przypisuje się stworzenie

pierwszego żłobka?
a) św. Franciszek
b) Papieżowi Grzegorzowi Wielkiemu
c) św. Rohowi
11. Który Archanioł Zwiastował Ma-

ryi, że zostanie Matką Zbawiciela:
a) Rafael
b) Gabriel
c) Michael
12. Roratka to świeca ku czci:
a) św. Mikołaja
b) Matki Bożej
c) Dzieciątka Jezus

Poprawne odpowiedzi:
1b, 2c, 3a, 4a, 5a, 6b, 7b, 8b, 9c, 10a,

11b, 12b Agata

Medal
„Pro Christi
Regno”

Dnia 22.11. 2020 roku w Uroczystość
Chrystusa Króla Wszechświata Arcybi-
skup Metropolita Katowicki Wiktor
Skworc w uznaniu za szczególne zasłu-
gi w dziele budowania Królestwa Boże-
go w Archidiecezji Katowickiej nadał
nam medal „Pro Christi Regno”. Ze
względu na pandemię list gratulacyjny
oraz medal odebraliśmy z rąk ks. Pro-
boszcza Józefa Włoska dnia 29.11. 2020
roku, podczas Mszy św. o godz. 9.30

Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za dar
życia i naszego powołania. Dlatego też
nie możemy pozostać obojętni wobec
wezwania Chrystusa: „Darmo otrzyma-
liście, darmo dawajcie”. Służba Bogu,
sobie wzajemnie i ludziom jest dla nas
ogromną radością. Radość, pokój, miłość
i siłę czerpiemy z codziennej Euchary-
stii.

Otrzymanie wyróżnienia jest dla nas
ogromnym zaszczytem. Jednak nie by-
łoby to możliwe, gdyby nie zaufanie
Duszpasterzy na czele z ks. Proboszczem
Józefem Włoskiem oraz was drodzy Pa-
rafianie.

Z serca dziękujemy i zapewniamy o
naszej modlitwie.

Wdzięczni parafianie: Bożena i Andrzej
Stenclowie
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