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Koniec roku wiąże się
z podsumowaniami i z refleksją.
Wiemy dobrze, że ten rok nie był najłatwiejszy,

szczególnie ze względu na pandemię i nasze zdzi-
wienie, wynikające z obostrzeń. Śmiało może-
my jednak powiedzieć za Małą Tereską od Dzie-
ciątka Jezus, że wszystko jest łaską; czas pande-
mii dla wielu z nas przyczynił się do odkrycia
wartości Uczty Eucharystycznej oraz tęsknoty,
która wiąże się z prawdziwą miłością.

Papież Benedykt XVI napisał w Encyklice „Spe
Salwi”: Pierwszym istotnym miejscem uczenia
się nadziei jest modlitwa. Jeśli nikt mnie już wię-
cej nie słucha, Bóg mnie jeszcze słucha. Jeśli już
nie mogę z nikim rozmawiać, nikogo wzywać,
zawsze mogę mówić do Boga. Jeśli nie ma już
nikogo, kto mógłby mi pomóc — tam, gdzie cho-
dzi o potrzebę albo oczekiwanie, które przera-
stają ludzkie możliwości trwania w nadziei —
On może mi pomóc. Gdy jestem skazany na cał-
kowitą samotność... ale modlący się nigdy nie
jest całkowicie samotny.

W 2020 ro u niewątpliwie doświadczyliśmy
uczucia samotności, lecz modlitwa zawsze jest
przestrzenią, w której uczymy się BYĆ w relacji
z Tym, który nas umiłował.

Chrześcijanin, jak podkreślał często Papież
Benedykt XVI musi być człowiekiem nadziei,
tej wielkiej Nadziei, wynikającej z faktu, że Bóg
kroczy z nami drogami naszego ludzkiego życia,
uświęcając i wypełniając każdy nasz dzień swoją
miłością.

U progu roku 2021 bądźmy więc radośni, po-
nieważ Chrystus wciąż jest i przemienia nasze
życie. Niech wypełnia nas ufność i niegasnąca
Nadzieja, że ten rok będzie obfitował w małe-
wielkie cuda, które będą jeszcze bardziej prowa-
dzić nas do PANA Jezusa Chrystusa.

On wie przecież  czego nam potrzeba zanim
Go poprosimy( Mt 6, 8).

¯yczenia...

Mija trudny
Stary Rok,

przed nami nadzieja
na lepsze dni.

Życzymy,
by każdy dzień

nowego 2021 roku
wypełnił się Bożym
błogosławieństwem.

Niech przyniesie nam
Miłość, Przyjaźń i

Szczęście.
Niech będzie to czas
pokoju i spełnionych

nadziei.
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Wyszukiwanie zmarłych na cmentarzu: katowice-tysiaclecia.artlookgallery.com

  8.W I sobotęm-ca zapraszamy na Mszę św. w intencji wszystkich czcicieli Niepokala-
nego Serca NMP, którą odprawimy o godz. 7.00. Po Mszy św. modlitwa do MB.

  9.Z powodu pandemii nie odbędą się tradycyjne odwiedziny „Kolędowe”. Dlatego
pragniemy serdecznie zaprosić wszystkich parafian, na uroczyste Msze święte „Kolędo-
we” i nabożeństwa, sprawowane w intencji mieszkańców poszczególnych bloków. Po
uroczystej Eucharystii, powierzymy się opiece św. Rodziny z Nazaretu jak również otrzy-
mamy poświęcone pamiątki (Ikony św. Rodziny) oraz kredę. Zwieńczeniem nabożeń-
stwa, będzie przyjęcie rodzinnego i indywidualnego kapłańskiego błogosławieństwa na
nowy rok. Lista bloków oraz wybranych dni znajduje się na stronie internetowej,
facebooku, gablotach i w dzisiejszej gazetce parafialnej.
Zapraszamy na Eucharystię:
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
Zebrana w czasie Mszy św. kolekta będzie ofiarą kolędową przeznaczoną na
utrzymanie naszego kościoła. Bóg zapłać za każdy dar serca.

10.W przyszłą niedzielę (Pierwsza niedziela miesiąca) po Mszy św. o godz. 11.00 zostanie
udzielone specjalne błogosławieństwo dla matek oczekujących potomstwa.

11. 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 styczniu 2021 r. są wolne intencje mszalne.

12.W naszym kościele mamy obowiązek noszenia maseczek. Zachęcamy by Komu-
nię św. przyjmować na rękę. Komunię św. przyjmujemy przy kapłanie. Osoby, które
pragną przyjąć komunię do ust ustawiają się na końcu procesji. Zgodnie z komunika-
tem, 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 nałożone 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 zawieszone. 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.

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



PORZĄDEK NABOŻEŃSTW   (28 GRUDNIA 2020 - 03 STYCZNIA 2021)
Msze św. online: w niedziele i w tygodniu

PONIEDZIAŁEK (28.12.2020 r.) ŚWIETO ŚW. MŁODZIANKÓW, MĘCZ.
  7.00 1/za ++ Lidię i Mirosława Król oraz ++ rodziców z obydwu stron

2/za + żonę Leokadię Gałan w 17 r. śm., + jej siostrę Cecylię,  + brata Mieczysława,
++ Jana, Józefa i Bronisławę Gałan, ++ rodziców z obu stron, + Józefa Wszołek

  7.30 - Różaniec
  9.00 - Msza św. w błogosławieństwem dzieci
18.00 1/za + mamę Wandę Ogórek, + ojca Czesława, ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron

2/za + męża Longina Roczka (od żony, córek z rodzinami i rodziny Liszków)
WTOREK (29.12.2020 r.) - V DZIEŃ W OKTAWIE BOŻEGO NARODZENIA
  7.00 1/za + męża Andrzeja Halembę w 2 r. śm. oraz + córkę Justynę w 6 m-cy po śm.

2/za + Hildegardę Wodniok
  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + Jana Olko z ok. imienin

2/do Miłosierdzia B. za + chórzystkę Eugenię Grelich, z prośbą o łaskę wiecznego
zbawienia (od Członków chóru „Dei Patris” na czele z panią dyrygent Aldoną)

3/intencja wolna
18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŚRODA (30.12.2020 r.) - VI DZIEŃ W OKTAWIE BOŻEGO NARODZENIA
  7.00 1/intencja wolna

2/intencja wolna
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 - za zmarłych w grudniu:

2/za+męża Ludwika Kołodzieja,++teściów: Jana i Franciszkę Kołodziejów,++z ro-
dziny,++rodziców: Marię i Józefa Kolon, Marię i Franciszka Boryczka, Cecylię
i Alojzego Bielecki,+bratową Małgorzatę  Kolon,+siostrzenicę Beatę Kępka

3/za + Różę Guzdek w 1 r. śm.
CZWARTEK (31.12.2020 r.) - VII DZIEŃ W OKTAWIE BOŻEGO NARODZENIA
  7.00 1/do Opatrzności B. za wstaw. MB Królowej Polski i św. Jana Pawła II w intencji

Teresy, Zofii i Jadwigi z rodzinami z podzięk. za szczęśliwie przeżyty rok, zdrowie
i wszelkie otrzymane łaski

2/intencja wolna
  7.30 - Różaniec
16.00 1/za Parafian

2/w intencji członków Żywego Różańca oraz Apostolstwa Dobrej śmierci
3/intencja wolna

PIĄTEK (01.01.2021 r.) - UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
  7.30 - za Parafian
  9.30 - w intencji wszystkich członków diakonii i grup parafialnych oraz ich rodzin,

prosząc o Boże błog. w Nowym 2021 Roku w służbie dla naszej wspólnoty
11.00 - intencja wolna
12.30 - w intencji małżeństw obchodzących rocznice małżeńskie w 2021r
16.30 - Nieszpory kolędowe

17.00 - do Opatrzności B. za wstaw. MB Królowej Polski i św. Jana Pawła II w intencji
Teresy, Zofii i Jadwigi z rodzinami z prosząc o Boże błog., zdrowie, dary Ducha św.
i opiekę Maryi w Nowym Roku

20.00 - wynagradzająca NSPJ za grzechy nasze i całego świata
SOBOTA (02.01.2021 r.) - Wspom. św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu
  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. „Kolędowa” w intencji mieszkańców bloków przy ul. B.Chro-

brego: 2, 4, 9, 13, 26
18.00 1/za + Edwarda Guzka w kol. r. śm. oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron

2/za + tatę Pawła Milejskiego w kol. r. śm. oraz ++ z rodziny Milejskich i Raszka
NIEDZIELA (03.01.2021r.) - II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM
  7.30 - intencja wolna
  9.30 - intencja wolna
11.00 - za + Agnieszkę Łączyńską w 7 r. śm. oraz wspomnienie urodzin

Błogosławieństwo dla matek oczekujących potomstwa
12.30 - intencja wolna
17.00 - Msza św. „Kolędowa” w intencji mieszkańców bloków przy ul. B.Chro-

brego: 32, 37, 38, 43
20.00 - intencja wolna     Codziennie Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE   (27 grudnia 2020)
  1.Dzisiaj obchodzimy święto Św. Rodziny. Zapraszamy na nabożeństwo do św.

Rodziny o godz. 16.30.
  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 budowę cmentarza.
  4.W poniedziałek (28.12) obchodzimy święto Świętych Młodzianków. Zapraszamy

wszystkie dzieci na Mszę  św. o godz. 9.00. Po Eucharystii udzielimy dzieciom specjalne-
go błogosławieństwa i rozdamy nagrody za udział w Roratach.

  5.W czwartek (31.12) przypada ostatni dzień roku kalendarzowego. O godz. 16.00
zapraszamy wiernych na Mszę św. połączoną z nabożeństwem ekspiacyjnym i dzięk-
czynnym oraz z duszpasterskim sprawozdaniem na zakończenie starego roku.
W tym dniu odpust zupełny zyskuje każdy, kto spełni zwykłe jego warunki
i w ostatnim dniu roku odmówi pobożnie i publicznie hymn: „Ciebie, Boga, wysła-
wiamy”. Z powodu ograniczonej ilości miejsc w kościele zachęcamy do transmisji
on-line. Kancelaria Parafialna w tym dniu będzie nieczynna.

  6.W czwartek (31.12), o godz. 16.00 odprawimy Mszę św. w intencji członków
Żywego Różańca oraz Apostolstwa Dobrej Śmierci.

  7.W piątek  (1.01) rozpoczyna się 2021 rok. Tego dnia obchodzimy Uroczystość Świę-
tej Bożej Rodzicielki Maryi oraz Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Kończy się też
oktawa Bożego Narodzenia. W tym dniu Msze św. odprawiamy jak w niedzielę, zaś
kolekta będzie przeznaczona na Wyższe  Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach.
1 stycznia o godz. 9.30 Msza św. za grupy i diakonie, a o godz. 12.30 zapraszamy na
Mszę małżeństwa obchodzące rocznice małżeństw w 2021 r.
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Œwiêto Œwiêtej Rodziny Dzielę się myślami zawartymi w wy-
branych przemówieniach, kazaniach i
konferencjach Ks. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego:

„Tych Dwoje”
Aby dokonać dzieła przekazania życia

w porządku przyrodzonym i nadprzyro-
dzonym, trzeba było dwojga ludzi, Ada-
ma i Ewy i drugich Dwojga – Jezusa i
Maryi. Ma to potężny wpływ na nasze
codzienne życie.

Nam się czasami wydaje, że mamy z
sobą dużo kłopotów. Nieraz mówimy, że
świat bez kobiet byłby lepszy, a może –
bez mężczyzn właśnie byłoby lepiej?
Niejednokrotnie nawet uważamy, że trze-
ba dokonać jakiegoś wielkiego rozwodu,
rozejścia się, aby już było inaczej. Tym-
czasem ciągle wracamy do siebie i do
naszych wspólnych spraw, które Ojciec
Niebieski nam powierzył, mówiąc ongiś
do pierwszych rodziców – nie tylko do
Adama, nie tylko do Ewy, ale do nich
obojga: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie
się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją
sobie poddaną” (Rdz 1, 28) Wy, oboje. I
dzisiaj wielka rzesza mężczyzn i kobiet,
muszą się wspierać wzajemnie, aby wy-
pełnić wspólne zadanie.

Wzajemną zależność i konieczność
współdziałania dwojga widzimy na każ-
dym kroku życia codziennego, zwłasz-
cza w rodzinie. Wychowanie rodzinne
tylko przez kobiety, bez pomocy męż-
czyzn, zawodzi. I wychowanie rodzinne
tylko przez mężczyzn, bez pomocy ko-
biet – również zawodzi. Musi być wspól-
ne działanie ojców i matek. Jest źle, gdy
ojciec nie troszczy się o wychowanie
dzieci, lub gdy matka nie ma czasu na
zajęcie się dziećmi i domem. Ale jest
dobrze, gdy oboje sprawują dzieło prze-
kazywania życia – zarówno doczesnego
jak i nadprzyrodzonego – dzieciom, któ-
re im Bóg powierzył. Gdy je razem pie-
lęgnują i wychowują. I tak już będzie aż
do skończenia świata ! Nie zrozumiemy

Koniec roku pobudza do refleksji nad
upływającym czasem, i jak go wykorzy-
staliśmy. Jednocześnie snujemy już pla-
ny na nowy nadchodzący rok. Jednak nie-
dziela Świętej Rodziny zaprasza nas, aby
skupić się na Rodzinie - Jezusie, Maryi i
Józefie oraz na swojej rodzinie, która w
zamyśle Bożym powinna być święta, bo
każdy z nas do niej został powołany. To
właśnie w pierwszą niedzielę po Bożym
Narodzeniu Kościół katolicki wskazuje
nam na Rodzinę z Nazaretu, stawiając Ją
za wzór. Może warto odpowiedzieć so-
bie na pytania: Jaka jest moja rodzina?
Ile w moim macierzyństwie jest matki,
w ojcostwie - ojca? Czy mój dom jest
domem miłości, wyrozumiałości, do-
mem, w którym znajduję poczucie bez-
pieczeństwa? Demem, w którym miesz-
ka Bóg? I czy zabiegam o taki dom?

Wzajemna miłość i konkretna obecność
Maryi i Józefa dawała Jezusowi wspar-
cie i siłę do wzrastania. Tego musimy się
uczyć od Rodziny z Nazaretu. Każdego
dnia odkrywajmy w naszych rodzinach
Boga oraz uświadamiajmy sobie, że na-
sze powołanie do rodzicielstwa jest wiel-
kim darem, który należy wykorzystywać
jak najlepiej. Rodzina musi być oparta
na wzajemnej miłości i bardzo konkret-
nej obecność rodziców, w której nasze
dzieci mogą znaleźć wsparcie i siłę, aby
wzrastać nie tylko fizycznie, ale przede
wszystkim duchowo.

Wspólna modlitwa i Eucharystia to siła,
która pomaga żyć tak jak Jezus, Maryja i
Józef, pomaga w dążeniu do świętości.
Korzystajmy z tej łaski jak najczęściej i
nie tylko wpatrujmy się w Świętą Rodzi-
nę, ale Ją naśladujmy w pełnym zaufa-
niu Bogu. Bożena S.
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 Z powodu pandemii nie odbędą się
tradycyjne odwiedziny „Kolędowe”.
Dlatego 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
indywidualnego kapłańskiego błogosła-
wieństwa na nowy rok. Lista bloków
oraz wybranych dni znajduje się na
stronie internetowej, facebooku i ga-
blotach.
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
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w pośpiechu. Istotne jest również wcze-
śniejsze dotarcie do kościoła. Poza sytu-
acjami losowymi, które powodują, że
„wpadamy” do kościoła na ostatnią chwi-
lę, bo inaczej w ogóle nie udałoby się
nam uczestniczyć we Mszy, powinniśmy
przyjść odpowiednio wcześniej. Wtedy
mamy czas, by odpowiednio się przygo-
tować i wyciszyć, żeby przez połowę
Mszy nie błądzić myślami gdzieś indziej.
Ważny jest również wybór odpowiednie-
go miejsca w kościele, gdyż Eucharystia
składa się z widzialnych gestów, znaków
i słów. Warto wybrać takie miejsce, by
słyszeć i widzieć wszystko co się na niej
dzieje. Nie oznacza to, że mamy wszy-
scy siedzieć w pierwszych ławkach,
zwłaszcza obecnie, kiedy tak ważne jest
zachowanie bezpiecznego dystansu od
innych, ale by nie stawać specjalnie za
filarem lub w miejscu, którym nic nie
będziemy widzieć. We Mszy bierzemy
udział cali, także nasze oczy i uszy. Eu-
charystia to łaska, a jej dosłowne znacze-
nie oznacza „dziękczynienie”. Dobrze
jest podziękować Panu Bogu za to, że
możemy brać w niej udział, że na nią
dotarliśmy i że Bóg przyjdzie do nas nie-
wiarygodnie blisko. Czas przed rozpo-
częciem Mszy nie jest odpowiedni na
rozmowy ze znajomymi, natomiast war-
to go poświęcić na pomyślenie w jakiej
intencji chcemy przyjąć Komunię Świętą
i na skupienie na tym czego za chwilę
Bóg wobec nas dokona.

Przeżywajmy owocnie Eucharystię!
J.Z.

Parafialna Rada Ekonomiczna. Ape-
lujemy o przekazywanie finansowego
wsparcia poprzez wpłaty bezpośrednio
na  konto parafii. Takie solidarne dzia-
łanie 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 wpła-
ty: „darowizna na cele kultu religijnego”.



Eucharystia odkrywana ma³ymi
krokami – Przygotowanie przed Mszą
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i nie wypełnimy zadania w rodzinie bez
wzajemnej pomocy dwojga -mężczyzny
i niewiasty

Tajemnicze współdziałanie dwojga, za-
mierzone przez Boga, wydaje wspaniałe
owoce. Nie poprawiajmy Boga! Nie po-
prawiajmy natury! Chciejmy ją tylko
uszlachetniać i przyozdabiać darami Bo-
żymi. Czerpmy ze wspaniałego obrazu,
który nam zostawiła Najświętsza Rodzi-
na, ze współdziałania Jezusa i Maryi, któ-
rzy tak cudownie naprawili nieudane
dzieło Adama i Ewy. Kościół  święty czy-
ni dzisiaj to samo. Przez Sakrament Mał-
żeństwa, przez moce Boże nieustannie
poprawia i ułatwia nam życie i współ-
działanie. Maria

królem żydowskim, postanowił Je zabić.
W tym celu zwołał Mędrców i nakazał
im odnalezienie Maleństwa. Na szczęście
zostali oni ostrzeżeni przez Aniołów i
zamiast jechać do Jerozolimy, powrócili
do swoich krajów. Ostrzeżenie dostała
także Święta Rodzina, której również
szczęśliwie udało się uciec .Ta ucieczka
tak rozwścieczyła Heroda, że w obawie
o swoje stanowisko postanowił zabić
wszystkich chłopców poniżej drugiego
roku życia, licząc, że znajdzie się wśród
nich także Jezus (Mt 2,16b). Jak podają
źródła zginęło wtedy około pięćdziesię-
cioro małych dzieci (założenie to opie-
rało się na wyliczeniu dotyczącym licz-
by mieszkańców ówczesnego Betlejem
– miało tam żyć ok. 1000 osób). Choć to
nie oni byli celem zabójstwa, jednak ich
śmierć była ściśle powiązana z życiem
Jezusa.

Właściwie można powiedzieć, że to
właśnie one jako pierwsze oddały życie
za Jezusa.

Początki kultu Świętych Młodzianków
sięgają II w., jednak dopiero w V wieku
rozpowszechnił się on na dużą skalę. Św.
Augustyn tak pisze o młodych męczen-
nikach: „Niemowlęta, które bezbożność
Heroda oderwała od piersi matek, słusz-
nie zostały nazwane męczeńskimi kwia-
tami. Są to pierwsze pąki Kościoła, roz-
winięte wśród niewiary, zaś przedwcze-
śnie zwarzone mroźną zawiścią prześla-
dowania”. W tym dniu szczególna uwagą
otaczamy dzieci, które mogą podczas
mszy świętej otrzymać indywidualne bło-
gosławieństwo.

28 grudnia, tuż po świętach Bożego
Narodzenia obchodzimy wspomnienie
Świętych Młodzianków. Trochę może
zaskakiwać fakt, że w tak radosnym okre-
sie już po raz drugi pojawia się motyw
męczeństwa. Najpierw śmierć św. Szcze-
pana, teraz Młodzianków. Kim zatem byli
owi młodziankowie?

Jedynym ewangelistą, który o nich
wspomina jest święty Mateusz, a dzięki
szczegółowi dotyczącemu wieku zabi-
tych dzieci można było dokładniej obli-
czyć czas narodzin Jezusa. Święty Mate-
usz opisuje dekret wydany przez Hero-
da, który dowiedziawszy się o narodzi-
nach Dzieciątka mającego zostać prze-
powiadanym przez proroków nowym

AP
 

Migawki z ¿ycia naszej parafii

14.12. - O godz.18.00 została odprawio-
na Msza św. w intencji wszystkich człon-
ków diakonii i grup parafialnych. Podczas
kazania ks. Proboszcz nawiązał do obrzę-
dów wstępnych oraz znaku krzyża na roz-
poczęcie Mszy św. Ks. Józef zwrócił rów-
nież uwagę na kreślenie znaku krzyża

przed Ewangelią. Nawiązując do sługi
Bożego ks. Jana Machy podkreślił, jak
ważne jest Słowo Boże i jego głoszenie.
Po Eucharystii odbył się konkurs roratni.

15.12. - Podczas Mszy św. roratniej ks.
Marek przybliżył temat wyznania wiary.
Zwrócił uwagę na to, czym różni się „Skład
Apostolski” od „Credo” oraz jakie wezwa-
nia zawiera modlitwa wiernych.Po Eucha-
rystii zostały rozlosowane nagrody i przy-
stąpiono do konkursu „rzutów piłeczka-
mi”. Zostały wybrane również dzieci do
zajęcia miejsca w prezbiterium podczas
Mszy św. Roratniej w środę. Po rozpoczę-
ła się modlitwa uwielbienia. Rozważaliśmy
fragment Ewangelii z dnia (Mt 21, 28-31)
oraz w modlitwie spontanicznej zwracali-
śmy się do Jezusa ukrytego w Najświęt-
szym Sakramencie z wieloma prośbami.

16.12. - Podczas kazania na Mszy św. ro-
ratniej ks. Leszek omówił procesję z dara-
mi. Podkreślając, że to moment kiedy wraz
z ministrantami, którzy składają na ołta-
rzu dary: chleb i wino, powinniśmy zło-
żyć Jezusowi to, z czym przychodzimy na
Eucharystię oraz całe swoje życie. Po za-
kończeniu Mszy św. dzieci zgromadziły
przed „roratnią górą”.

17.12. - Podczas Mszy św roratniej ks.
Artur zwrócił uwagę, że z dniem 17 grud-
nia rozpoczynamy już bezpośrednie przy-
gotowanie do Świąt Bożego Narodzenia.
Natomiast podczas kazania przybliżył po-
stać Św. Ojca Pio, dzieląc się swoim do-
świadczeniem z pobytu w San Giovanni
Rotondo. Zwrócił również uwagę na sło-
wa Ojca Pio: „Świat mógłby istnieć bez
słońca, ale nie bez Eucharystii”. Następ-
nie rozlosowano nagrody...

18.12. - Podczas kazania na Mszy św. ro-
ratniej ks. Dawid podkreślił jak ważna jest
chwila przeistoczenia chleba w Ciało Pana
Jezusa i wina w Krew - najważniejszy mo-
ment podczas Eucharystii. Ks. Dawid zwró-
cił również uwagę, aby podczas tej chwili,
kiedy uniesiony jest Pan Jezus w górze, wpa-
trywać się w Niego, mówiąc za Św. Toma-
szem: „Pan mój i Bóg mój”.

Msza Święta swoją istotą przekracza
wszystko to co materialne, ponieważ do-
prowadza nas do samego Boga, którego
nie da się objąć umysłem. Zbliżając się
do Eucharystii, do jej rozumienia i prze-
żywania, zbliżamy się jednocześnie do
Boga, który jest w niej obecny bardzo
namacalnie. Msza dotyka niezwykle sil-
nie naszego życia. Podczas niej Bóg roz-
bija namiot pośród nas. Bóg nie ma
uprzywilejowanych miejsc, w których się
pojawia i przebywa – On jest tam, gdzie
my jesteśmy. Chodzi za nami i rozbija
namiot swojej obecności. Eucharystia to
sakrament, w którym Bóg pokazuje, że
nie ma takiego miejsca, w którym nie
można by go spotkać. On się wcielił, a
potem jeszcze sam stał się kawałkiem
chleba, by wejść ze swoim zbawieniem
we wszystkie sfery naszego życia, nawet
te grzeszne. Każdorazowe przygotowa-
nie do Mszy jest bardzo ważne, jeśli chce-
my ją odpowiednio przeżywać. Najważ-
niejsze jest czyste serce, ponieważ aby
przyjście Jezusa mogło się w nas wyda-
rzyć, potrzebujemy mieć serce wolne od
jakiegokolwiek grzechu ciężkiego. Naj-
lepszym przygotowaniem jest po prostu
spowiedź. Oczywiście, jeśli ktoś żyje w
stanie łaski uświęcającej, nie musi przed
każdą Eucharystią chodzić do spowiedzi.
Jeśli jednak jakiś grzech zastawia nam
drogę do przyjęcia Pana Jezusa, warto jak
najszybciej się wyspowiadać, by móc w
pełni wziąć udział we Mszy Świętej. Nie
oznacza to, że Eucharystia bez przyjęcia
Komunii Świętej jest nieważna. Trzeba
jednak pamiętać, że cała liturgia tego sa-
kramentu prowadzi nas do zjednoczenia
z Panem w Komunii, więc najważniej-
szym naszym zadaniem jest doprowadze-
nie serca do stanu gotowości na przyję-
cie Boga. Do spowiedzi warto iść odpo-
wiednio wcześniej przed rozpoczęciem
Mszy, tak, żeby nie wyznawać grzechów Bożena S.
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