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

W tych szczególnych
dniach Narodzenia
Pańskiego życzymy
radosnego i pełnego
pokoju czuwania

przy Małym Jezusie.
Niech Betlejemska
Grota napełnia nas

żywą wiarą, nadzieją
i miłością, a św. Józef -

troskliwy opiekun
rodzin - wyprasza

potrzebne łaski
w Nowym 2021 Roku.
Życzymy autentyczne-

go spotkania
z Bogiem Żywym.
Niech On ma Nas
w swojej opiece 

i niech Nam obficie
błogosławi!

Redakcja „Być Bliżej”

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

w środę (23.12) 17.00-19.00
w czwartek (24.12) 7.30-12.00  Wigilia
W czasie spowiedzi zachowujemy dystans 2 m.

  7.W czwartek (24.12) przypada Wigilia. Z powodu ograniczonej ilości miejsc w kościele
(150 miejsc siedzących), zapraszamy w tym roku wyjątkowo: Seniorów na Mszę wigi-
lijną (pasterkę) o godz. 21.00. Natomiast, pozostałych wiernych, tradycyjnie na godz.
24.00. Msze święte wigilijne odprawione zostaną w intencji wszystkich parafian. Będą
one również transmitowane „na żywo”(online) drogą internetową. Ze względu na małą
ilość miejsc w kościele prosimy, by jednak oglądać Pasterkę online. Zebrana w czasie
Pasterki kolekta będzie przeznaczona na Fundusz Obrony Życia. W tym dniu Kancelaria
Parafialna będzie nieczynna.

  8.W piątek (25.12) obchodzimy uroczystość Narodzenia Pańskiego. Porządek
niedzielny Mszy św. Nieszpory kolędowe o godz. 16.30.

  9.W sobotę (II dzień świąt Bożego Narodzenia) - 26.12 - obchodzimy święto św. Szcze
pana, pierwszego męczennika. Msze św. w tym dniu będziemy odprawiać tak jak
w niedziele. Kolekta będzie zbierana na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego.

10.Koncert kolędowy Betlejem w Polsce 2020/2021 pt. „Pomoc z nieba" odbędzie się onli-
ne w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia tj. 25 grudnia br. o godz. 19.00.

11. 26.12.20 o godz. 12.30 zostanie odprawiona msza św. na której będziemy dziękować
Bogu za wszystkich którzy przystąpili do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego Zagro-
żonego Zagładą. Pragniemy zachęcić do kolejnego Uroczystego Przyrzeczenia Ducho-
wej Adopcji Dziecka Poczętego Zagrożonego Życiem które odbędzie się w naszym ko-
ściele 25.03.2021 r w uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

12.W przyszłą niedzielę (27.12) obchodzimy święto Św. Rodziny. Nabożeństwo do św.
Rodziny o godz. 16.30. Kolekta będzie przeznaczona na budowę cmentarza.

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

14.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.

15.Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje na cały 2021 r.  Zadbajmy o to, by w niedziele
rezerwować intencje mszalne za żywych, a więc urodziny, jubileusze itp.

16.Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Szczególne podzięk.
dla Diak.Porządkowej i wszystkich osób, które sprzątały kościół. W środę o godz.7.30
zapraszamy wszystkich chętnych do sprzątania naszego kościoła. Bóg zapłać za zrozu-
mienie i wszelkie ofiary przelewane na konto bankowe na utrzymanie naszej parafii.



PORZĄDEK NABOŻEŃSTW    (21 - 27 GRUDNIA 2020)
Msze św. online: w niedziele i w tygodniu

PONIEDZIAŁEK (21.12.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + żonę Marię, ++ rodziców z obu stron i + szwagra Tadeusza

2/za ++ rodziców: Edytę i Huberta Wójcików
  7.30 - Różaniec
18.00 1/w intencji Ryszarda Biegun z ok. kol. r.ur., z podziękowaniem za otrzymane

łaski, z prośbą o opiekę Matki Bożej na dalsze lata życie (od żony)
2/za ++ rodziców: Marię i Henryka Makselon oraz + babcię Makselon,

++ dziadków: Małgorzatę i Pawła Matusek oraz Marię Matusek
3/za + Renatę Skurę (od męża, dzieci, rodziców i brata) oraz + Tadeusza No-

waka (od żony i syna z rodziną)
WTOREK (22.12.2020 r.) - Dzień powszedni 
  7.00 1/w intencji Elżbiety z ok. ur., z podziękowaniem Bogu za otrzymane łaski, zdrowie

i szczęśliwie przeżyty rok, z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla rodziny
2/za + matkę Joannę Baranowską w 3 r. śm. (od syna Pawła)

  7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo do św. Rity
18.00 1/w intencji czcicieli św. Rity

2/w intencji wszystkich kapłanów z naszej parafii, z prośbą o Bożą opiekę, światło
Ducha św. i wstawiennictwo św. Rity w trudnej posłudze w obecnym czasie

3/za ++ Zdzisławę Szczepańczyk, Krystynę Kania, Krystynę i Edmunda Simińskich,
Ewalda i Lidię Ochotów, Damiana Tur, Jadwigę Pokora, Jadwigę Klukas, Czesławę
Rubert, Waldemara Chodźbę, z prośbą o radość życia wiecznego

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŚRODA (23.12.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/do Trójcy Przenajświętszej za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej

Pomocy w intencji Wojciecha w sprawie Bogu wiadomej
2/w intencji córki Ewy Juroszek z prośbą o łaskę nawrócenia i zdrowie

  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za + Aleksandrę Ciślak

2/za ++ z rodziny: Dawidczyk i Trendel
3/za + Joannę Konieczny (od koleżanek i kolegów córki Moniki z kl.5a)

CZWARTEK (24.12.2020 r.) -  Dzień powszedni
  7.00 1/w intencji śp. mamusi Anieli i w int. całej rodziny z podzięk. i z prośbą o dar  zdrowia

2/za + męża Romualda Jakubowskiego i ++ rodziców z obu stron
3/do NSPJ i Niepokalanego Serca NMP o Boże błog. dla kapłanów z naszej parafii
4/intencja wolna

  7.30 - Różaniec
21.00 - Msza św. Wigilijna w intencji Parafian - PASTERKA - dla seniorów
24.00 - Msza św. Wigilijna w intencji  - PASTERKA - dla pozostałych wiernych
PIĄTEK (25.12.2020 r.) - UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
  7.30 - intencja wolna
  9.30 - za + Janusza Twaróg (od cioci Anny Czamara z Limanowej)
11.00 - z podzięk. Bogu za udaną operację serca Faustynki, z prośbą o zdrowie dla niej

i całej rodziny, o uzdrowienie taty i siostry oraz opiekę MB Uzdrowienia Chorych

12.30 - w intencji Ryszarda Grocholi z ok. 70 r. ur., z podziękowaniem za dotych-
czasowe łaski, z prośbą o Bożą opiekę, błog. i zdrowie (Te Deum)

16.30 - Nieszpory kolędowe
17.00 - za + matkę Weronikę w 11 r. śm.,
20.00 - za Parafian
SOBOTA (26.12.2020 r.) - ŚWIETO ŚW. SZCZEPANA, pierwszego męczennika
  7.30 - intencja wolna
  9.30 - za + Renatę Skura  (od sąsiadów z  ul. Tysiąclecia 23)
11.00 - za + Janusza Twaróg (od kuzynki Anny Orzechowskiej z rodziną z Wronowic)
12.30 - w intencji wszystkich, którzy podjęli dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego,

z podziękowaniem Bogu i Maryi za dar ich narodzenia i otrzymane łaski, z prośbą
o dalszą opiekę MB dla nich oraz ich rodzin

17.00 - za + Józefę Szpytko w 1 r. śm.,
20.00 - za + córkę Joannę oraz o nawrócenie i pojednanie w rodzinie
NIEDZIELA (27.12.2020 r.) - ŚWIĘTO ŚW. RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

  7.30 - za ++ rodziców: Józefę i Piotra, Paulinę i Józefa w kol. r. śm.
  9.30 - w intencji Ireny z ok. 86 r. ur., z podziękowaniem za dotychczasowe łaski.

z prośbą o dalszą opiekę Matki Najświętszej dla solenizantki i całej rodziny
11.00 - o Boże błog., dary i owoce Ducha św. dla Wiesławy Bulandry z ok. kol. r.

ur. oraz dla rodziny i przyjaciół
12.30 - w intencji Heleny z ok. 90 r. ur., z podziękowaniem za odebrane łaski,

z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie dla jubilatki i rodziny (Te Deum)
16.30 - Nabożeństwo do Św. Rodziny
17.00 - za+Julię Przewoźnik w 40r.śm.,+ jej męża Jana,++ z rodz.: Przewoźnik i Pruchnik
20.00 - intencja wolna                   Codziennie Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
IV NIEDZIELA ADWENTU (20 grudnia 2020)

  1.Dzisiaj zapraszamy o godz. 16.30 na nabożeństwo adwentowe.
  2.Od poniedziałku o 18.00 zapraszamy na roraty wszystkich chętnych (całe rodziny, dzieci,

dziadków, zainteresowanych). Zaś w środę odbędą się ostatnie roraty, na których podsu-
mujemy czas adwentowych przygotowań. Plansze z obrazkami można składać w zakry-
stii do niedzieli 27.12. Nagrody i upominki zostaną uroczyście rozdane w święto świętych
młodzianków na Mszy świętej o godzinie 9.00.

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

  4.Bóg zapłać za ofiary materialne składane dzisiaj na paczki świąteczne dla biednych.
  5.We wtorek  (22.12) o godz. 18.00 odprawimy Mszę św. w intencji czcicieli św. Rity,

patronki spraw beznadziejnych. Wcześniej, o godz. 17.15 nabożeństwo połączone
z obrzędem poświęcenia róż. Do skrzynki przy kaplicy Miłosierdzia Bożego można skła-
dać kartki z wypisanymi prośbami i podziękowaniami, które będą odczytane w czasie
nabożeństwa. Po nabożeństwie udzielimy błogosławieństwo relikwiami św. Rity.

  6.Zapraszamy do sakramentu pokuty i pojednania przed świętami Bożego Narodzenia:
w niedzielę (20.12) przed każdą Mszą św.
w poniedziałek (21.12) 16.00-17.00 dla dzieci oraz 17.00-19.00
we wtorek (22.12) 17.00-19.00
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O Wigilii s³ów kilka …

„Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień
wigilijny,

Przy wejściu pierwszej gwiazdy wie-
czornej na niebie,

Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb
biblijny

Najtkliwsze przekazując uczucia w tym
chlebie.

Ten biały kruchy opłatek, pszenna kru-
szyna chleba,

a symbol wielkich rzeczy, symbol po-
koju i nieba.”

Tak pisał przed laty o wigilii Bożego
Narodzenia w Polsce Cyprian Kamil
Norwid. Tyle lat minęło, a tradycja dzie-
lenia się opłatkiem przetrwała do dziś.

Słowo „wigilia” pochodzi od łacińskie-
go słowa vigilare, i oznacza czuwanie.
Tradycja wigilii została zaczerpnięta z
dawnych agap, czyli uczt odbywających
się w przeddzień uroczystości, będących
symbolem braterstwa i miłości między
ludźmi. Również Boże Narodzenie za-
czynamy świętować wieczorem 24 grud-
nia. Jest to tzw. wieczór wigilijny. W pol-
skiej tradycji tego wieczoru najważniej-
sza jest uroczysta wieczerza spożywana
w rodzinnym gronie. Do wieczerzy wi-
gilijnej i świąt Bożego Narodzenia przy-
gotowujemy się duchowo przez cały
okres Adwentu.

Na wigilijnym stole nakrytym odświęt-
nie białym obrusem ustawiamy świecę
(np. świecę Caritas lub inną), kładziemy
Pismo Święte oraz opłatki. Tradycja za-
chęca, aby zostawić jedno miejsce wol-
ne. Symbolizuje ono pamięć o osobach
samotnych, bezdomnych, naszych bli-
skich zmarłych lub tych, z którymi z róż-
nych powodów nie możemy być w wigi-
lijny wieczór. Z kolei leżące pod obru-
sem sianko oznacza ubóstwo Chrystusa,
który narodził się właśnie na sianie.

Dawniej w każdą wigilię obowiązywał
post, a do stołu wigilijnego siadano, gdy
zabłysła pierwsza gwiazda. Miała ona

przypominać Gwiazdę Betlejemską pro-
wadzącą trzech Mędrców do narodzone-
go w stajence Zbawiciela. Na kolację
wigilijną zazwyczaj podawane jest dwa-
naście dań, co pierwotnie było wiązane
z liczbą miesięcy w roku, a później z
liczbą apostołów.

Najważniejszym jednak momentem
wigilijnego wieczoru jest odczytanie
Ewangelii o Bożym Narodzeniu (Łk 2,1-
14), która przypomina nam o tym, że Pan
Bóg przychodzi by zamieszkać także w
naszej rodzinie. Nieodłącznym elemen-
tem Wigilii jest łamanie się opłatkiem,
które symbolizuje chęć pojednania się ze
wszystkimi, aby do wieczerzy zasiąść w
zgodzie i pokoju serca.

Piękną tradycją jest również wspólne
śpiewanie kolęd. O północy odbywa się
zaś uroczysta Msza Święta zwana Pa-
sterką. Joasia

Przebieg modlitwy przed wieczerzą:
- zapalenie świecy ze słowami Światło

Chrystusa
- znak krzyża
- odczytanie fragmentu z Pisma Świętego

   (Łk 2,1–14)
Odmówienie modlitwy wspólnej:
Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzi-
nie wychwalamy Cię i dziękujemy za noc
- dzisiaj wspominaną - w której posłałeś
nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, na-
szego Pana i Zbawiciela. Prosimy Cię:
- Udziel naszej rodzinie daru miłości, zgo

dy i pokoju.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
- Obdarz naszych sąsiadów, przyjaciół

i znajomych pokojem tej nocy.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie
- Wszystkich opuszczonych, samotnych,

chorych, biednych, głodnych na całym
świecie pociesz i umocnij Dobrą Nowiną
tej świętej nocy.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
- Naszych zmarłych (wymienić imiona) ob-

darz szczęściem i światłem Twej chwały.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
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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

Migawki z ¿ycia naszej parafii

Lista bloków oraz wybranych dni znaj-
duje się na stronie internetowej, face-
booku, gablotach

06.12. - Ku zdziwieniu i radości wszyst-
kich, po Mszy św. o godz.11.00 do dzieci
przyszedł Święty Mikołaj.

07.12. - Rozpoczął się kolejny tydzień
Adwentu, a tym samym Mszy św. rorat-
nich. Podczas kazania ks. Artur objaśniał
znaczenie słów: Liturgia, Alleluja, Hosan-
na, homilia, hostia, Yeshua, Amen. Po Eu-
charystii dzieci wraz z ks. Dawidem przy-
stąpiły do kolejnego konkursu. Tym razem
aż 5 dzieci zdobyło maksymalną ilość
punktów (50).

08.12. - Po Mszy św. o godz.18.00 dzieci
udały się wraz z ks. Dawidem do kaplicy
MB Fatimskiej, aby tam dowiedzieć się o
medaliku Matki Bożej Niepokalanie Po-
czętej i uroczyście przyjąć go z rąk ks.
Dawida.

09.12. - Podczas Rorat ks. Leszek przy-
bliżył znaczenie obrzędów wstępnych
Mszy św. Dzieci, które wygrały poniedział-
kowy konkurs zajmowały miejsca w pre-
zbiterium.

10.12. - Podczas Mszy roratniej ks. Ar-
tur omówił akt pokutny. Podkreślił jak waż-
ne jest stanięcie w prawdzie przed samym
sobą i Bogiem. I tym razem dzieci, które
wygrały konkurs ,,rzut piłeczkami” zajmo-
wały miejsca blisko ołtarza. Po Euchary-
stii rozpoczęła się wspólna zabawa, w któ-
rej coraz bardziej podkręca się atmosfera
współzawodnictwa. Tym razem już 7 dzie-
ci zdobyło maksymalną ilość punktów
(50).

11.12. - Podczas Mszy roratniej, o godz.
18.00 ks. Dawid przybliżył czym jest Li-
turgia Słowa. Zwrócił uwagę jak ważne jest
słowo. Podkreślił, że to tylko od nas sa-
mych zależy, czy w dzisiejszym świecie
chcemy usłyszeć słowo Boga, przyjąć je i
żyć nim. Po Eucharystii dzieci przystąpiły
do ostatniego konkursu w drugim tygodniu
Rorat. Bożena S.
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Bo¿e Narodzenie

Wszyscy odmawiają „Ojcze nasz”.
Łamiemy się opłatkiem i składamy so-
bie życzenia.
Modlitwa po wieczerzy
Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Oj-

cze, za Syna Twego Jezusa Chrystusa,
dziękujemy za miłość do wszystkich lu-
dzi, za ten błogosławiony wieczór i dary,
które spożywaliśmy. Tobie chwała na
wieki. Amen.

Szczepan - pierwszy męczennik

Czekamy na nie cały rok! Poprzedza je
Adwent, czas radosnego oczekiwania, ale
też czas zastanowienia się, czy robię
wszystko, aby godnie przywitać przycho-
dzącego do mnie Boga?“Wystroiliśmy
mieszkanie, przyszykowaliśmy świątecz-
ne potrawy, kupiliśmy prezenty, a jak jest
przygotowane nasze wnętrze? Cieszymy
się niesamowitą atmosferą oczekiwania,
ale na co tak naprawdę czekamy? Co
dzieje się w naszym sercu? Przecież to
właśnie tu powinien narodzić się Jezus,
powinien czuć, że czekało na Niego,
otwarte, szczere, proste. On chce być z
nami, towarzyszyć nam w każdym mo-
mencie życia, gdy jesteśmy radośni i gdy
się smucimy, gdy jesteśmy zdrowi i gdy
nie radzimy sobie z chorobą, gdy mamy
wszystko i gdy nie mamy nic – mamy
JEGO! On znów przychodzi, aby nam
przypomnieć, że „bieda naszych staje-
nek”, nie jest mu obca i że każdej bie-
dzie może zaradzić. Będzie na nas cze-
kał, jak zawsze w naszych świątyniach,
podczas Eucharystii i w tabernakulum
podczas adoracji. W tym roku będą dwie
Pasterki, o godz. 21.00 i o 24.00. Przy-
chodźmy powierzyć Mu swoje radości i
swoje troski. Nie ma takiej rzeczy, której
dobry Bóg nie zrobiłby dla człowieka z
miłości, więc i my kochajmy Go w dru-
gim człowieku, a wtedy codziennie bę-
dzie Boże Narodzenie! A.D.

może w nas, współcześnie żyjących,
wzbudzić podziw, to jego niespotykana
aktywność oraz fakt, iż zapoczątkował
tak wiele działań, które kontynuowane są
w Kościele katolickim do dzisiaj. Głosił
Ewangelię Jezusa obficie korzystając ze
Starego Testamentu. Dlatego można go,
z przymrużeniem oka, zaliczyć do pierw-
szych biblistów.

Ów pierwszy męczennik może też ucho-
dzić za jednego z pierwszych mistyków
- widział otwarte niebo. Angażował się
także w służbę społeczną i posługę ubo-
gim, a przecież działalność charytatyw-
na po dziś dzień jest jednym z najistot-
niejszych punktów wśród działań podej-
mowanych przez Kościół.

Dał także heroiczny przykład, w jaki
sposób należy wybaczać swym prześla-
dowcom i wrogom – coś, co nam, współ-
czesnym, przychodzi zwykle z niebywa-
łym trudem, czasem zaś nie potrafimy
tego zrobić wcale...

Jego pragnieniem było między innymi
zreformowanie judaizmu. Prawowierni
Żydzi za głoszenie chrześcijaństwa uwię-
zili go i oskarżyli o bluźnierstwo i wy-
stępowanie przeciw Prawu i Świątyni.
Postawiony przed Sanhedrynem wykazy-
wał, że posłannictwo Jezusa było Bożym
planem, a Żydzi, podobnie jak ich przod-
kowie, ustawicznie się im sprzeciwiają.
A gdy w uniesieniu stwierdził, że widzi,
jak otwierają się niebiosa, w których Je-
zus zasiada po prawicy Boga, rozwście-
czyło to jego sędziów do tego stopnia,
że bezzwłocznie wyprowadzono go za
mury miasta i ukamienowano. Podczas
kamienowania Szczepan modlił się by
grzechy jego prześladowców zostały im
wybaczone. Zginął w 36 roku. Przy jego
śmierci miał być obecny (jako młodzie-
niec) Szaweł, późniejszy Apostoł Naro-
dów. Jest pierwszym chrześcijańskim
męczennikiem – z tego względu określa-
ny jest mianem Protomartyr, co tłuma-
czy się właśnie jako „pierwszy męczen-
nik”. Jego grób odkryto w roku 415. Ze
staropolskich zwyczajów związanych z
dniem świętego Szczepana warto wymie-
nić te, podczas których rzucano w koście-
le w czasie Mszy świętej zboże na pa-
miątkę kamienowania lub, gdy w domach
smarowano miodem deski przybite do
belek stropowych i kiedy rzucone na nie
ziarno przylegało, oznaczać miało to za-
powiedź dobrych zbiorów.

W ikonografii przedstawia się Szczepa-
na jako młodzieńca ubranego w dalma-
tykę (szatę liturgiczną diakona), lub w
białą tunikę, zaś jako jego atrybuty wy-
stępują księga, kamienie (spoczywające
na niej, lub trzymane przez niego w rę-
kach), a także gałązka palmowa. Jest pa-
tronem diakonów, woźniców, murarzy,
krawców, kamieniarzy, tkaczy, kucharzy
oraz diecezji wiedeńskiej.

Refleksja:
To, co w postawie świętego Szczepana

W naszym kościele mamy obowiązek
noszenia maseczek. Zachęcamy by
Komunię św. przyjmować na rękę.
Komunię św. przyjmujemy przy kapła-
nie. Osoby, które pragną przyjąć komu-
nię do ust ustawiają się na końcu proce-
sji. 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 nało-
żone restrykcje są trudne dla nas wszyst-
kich, ale musimy pamiętać, że ich celem
jest troska o nasze zdrowie i życie. Spo-
tkania diakonii i grup parafialnych są
zawieszone. Pragniemy włączyć się w
modlitwę całego Kościoła o powstrzy-
manie koronawirusa i o pokój w na-
szych rodzinach i w naszej Ojczyźnie.
O 20.00 w rodzinach odmawiajmy
jedną część różańca św.

Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej
do Parafian. Pandemia koronawirusa
zmieniła kolejny raz  funk cjonowanie
niemalże całego świata. Skutki tej sytu-
acji dotkliwie odczuwamy również my,
ludzie wierzący – członkowie wspólno-
ty parafialnej. Ograniczone możliwości
fizycznego uczestnictwa w Eucharystii
są dla wielu z nas sytuacją wyjątkową i
niespotykaną. Nie wiemy jak długo bę-
dziemy musieli znów funkcjonować w
takiej rzeczywistości. Dlatego poza ape-
lem o łączność modlitewną i udział we
Mszach Św. za pomocą mediów – jako
Parafialna Rada Ekonomiczna, czujemy
się w obowiązku zaapelować do Para-
fian o zatroszczenie się o materialną sfe-
rę funkcjonowania naszej parafii. W
związku z tym, że  prawdopodobnie
przez najbliższe niedziele będziemy w
sposób ograniczony wspierać parafię
poprzez ofiary składane podczas Mszy
św. – apelujemy o przekazywanie finan-
sowego wsparcia poprzez wpłaty bez-
pośrednio na  konto parafii. Takie soli-
darne działanie pozwoli naszej parafii
przetrwać ten trudny dla wszystkich
okres.  Nr konta Parafii Podwyższenia
Krzyża Św. i MB Uzdrowienia Cho-
rych:  42 1050 1214 1000 0023 1548
9068, tytuł wpłaty: „darowizna na cele
kultu religijnego”. Każdy może wspo-
móc parafię przez złożenie dobrowol-
nej ofiary za pośrednictwem systemu
wpłat internetowych znajdującej się
na stronie internetowej. Bóg zapłać
za przekazanie darowizn!

Beder
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