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Dzielę się myślami zawartymi w wybranych przemówieniach, kazaniach i kon-
ferencjach Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego:
„Więcej, więcej…”
Gdy Maryja wypowiedziała swoje fiat

i Słowo Ciałem się stało, nastąpił nowy
stan obcowania człowieka z Bogiem. Jest
na tym świecie ktoś, kto pierwszy nosi w
sobie Boga. Z czystego łona Dziewicy
Matki, Owoc Jej żywota spada w błoto i
brud ziemi, między stworzenia i paste-
rzy. Nawet w przygodnej gospodzie, w
zajeździe na szlaku handlowym nie było
Dlań miejsca. Rodzi się opodal. W bru-
talności życia grzeszników, celników,
handlarzy, przekupniów, wędrownych
rabusiów, rodzi się Słowo, które Ciałem
się stało. Trzeba Go wydać, oddać takie-
mu właśnie światu! On nie jest już tylko
Jej i dla Niej. Trzeba złożyć ofiarę dla
innych, dla świata. Maryja od razu to
czuje. Przyszli pasterze, mędrcy, ga-
wiedź, tłum i coraz bardziej Ją od Niego
odpychają. Ta „łaski pełna, błogosławio-
na między niewiastami” schodzi na bocz-
ny tor wielkiej potężnej drogi Syna, by
pójść za Nim własną drogą ofiary.

I od nas Bóg ma prawo wymagać ofia-
ry z życia codziennego. Chrystus usta-
nawia porządek, w którym ofiarę składa
się z samego siebie. Tu nie chodzi o od-
dawanie rzeczy, choćby najcenniejszej,
ale siebie samego, własnej osobowości.
Chodzi o wyrzeczenie się samego siebie,
własnego „ja” na rzecz Tego, którego je-
steśmy własnością. Chodzi o oddanie
pełne, całkowite, duszy i ciała, umysłu,
woli i serca. Takie oddanie samego sie-
bie ma być istotą religii Chrystusowej, w
której łaskach i promieniach żyjemy.

Nieustannie musimy poprawiać naszą
miłość i coraz bardziej ufać Bogu, nigdy
nie czyniąc Mu wymówek. On wszystko
może zrobić, Jemu wolno ciągle próbo-
wać naszą miłość, chociażby najlepszą i
żądać jeszcze większej, największej. Po-
nad wszystko co zrobiliśmy najlepszego,
On chce jeszcze większej miłości.

Bóg jest przeciwnikiem naszego mini-
malizmu, który niekiedy sobie zakreśla-
my mówiąc: Masz mnie całego i czego
chcesz więcej? On odpowiada: Chcę cie-
bie jeszcze większego, jeszcze wspanial-
szego. Wymawiamy się powtarzając: Nie
mogę już więcej! – Jak to nie możesz?
Wszak wszystko możesz w Tym, który
cię umacnia! – Ale jestem słaby, nieudol-
ny. – To nic! W przeciwnościach, w cier-
pieniu, w słabościach moc staje się do-
skonalszą. Miłość doświadczana, ta do-
piero się liczy! W męce i doświadczeniu
dopiero się ją poznaje.

Czyż Bóg nie ma prawa próbować na-
szej miłości? I żądać więcej, więcej? Bóg
pragnie jeszcze większej miłości.

Oto jak trudno jest miłować, a zarazem
– jak warto jest miłować! Jeżeli cokol-
wiek warto na świecie czynić, to tylko
jedno: miłować! Coraz więcej, coraz go-
ręcej, wśród cierpień i przeciwności, w
ogniu prób i doświadczeń – miłować. I
pamiętajmy, Bóg będzie ciągle podnosił
swoje wymagania, bez granic i w nie-
skończoność. Jesteśmy dziećmi Wiecz-
ności. Urodzeni z Boga, który nie umie-
ra, trwamy na wieki.

Maria

  8. Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje na cały 2021 r. W styczniu są jeszcze
wolne intencje mszalne. Przypominamy o konieczności potwierdzenia zamó-
wionej intencji najpóźniej na trzy tygodnie przed terminem Mszy św. Brak
takiego potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacją z intencji, a termin
Mszy św. przekazywany jest innym zainteresowanym osobom.

  9.Dorosłych zapraszamy do Sakramentu Pokuty i Pojednania codziennie pół
godziny przed Mszą św. (w czwartki i soboty od 17.00-18.00). Kapłani nie będą
spowiadać po rozpoczęciu Mszy św.

10.Prosimy o dostosowanie się do przepisów sanitarnych: obowiązek noszenia maseczek,
zachowania 2 metrowego odstępu między sobą, a także o zajmowanie tylko tych miejsc,
które oznaczone są białymi kartkami. W naszym kościele zachowujemy wszystkie
obostrzenia i zasady sanitarne: kościół jest wietrzony po każdej Mszy świętej, co pomaga
we właściwej cyrkulacji powietrza dzięki dmuchawom, dezynfekowane są wszystkie
klamki i poręcze a przy drzwiach wejściowych są dostępnie płyny do dezynfekcji rąk.
Prosimy parafian o zrozumienie, odpowiedzialność za siebie i pomoc w zachowaniu
wszystkich obostrzeń. Aktualna sytuacja epidemiczna i nałożone restrykcje są trudne dla
nas wszystkich, ale musimy pamiętać, że ich celem jest troska o nasze zdrowie i życie.
W naszym kościele, może przebywać jednorazowo 190 osób. Jest 160 miejsc siedzą-
cych i 30 stojących. Wyznaczyliśmy w naszym kościele oznaczone miejsce, przy filarze,
w którym można przyjąć Komunię do ust. W pozostałych miejscach księża udzielają
Komunii Świętej na rękę. Pragniemy też 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. Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej do Parafian. Pandemia koronawirusa zmieniła
kolejny raz  funkcjonowanie niemalże całego świata. Skutki tej sytuacji dotkliwie odczu-
wamy również my,  ludzie wierzący – członkowie wspólnoty parafialnej. Ograniczone
możliwości fizycznego uczestnictwa w Eucharystii są dla wielu z nas sytuacją wyjątkową
i niespotykaną. Nie wiemy jak długo będziemy musieli znów funkcjonować w takiej rze
czywistości. Dlatego poza apelem o łączność modlitewną i udział we Mszach Św. za -
pomocą mediów – jako Parafialna Rada Ekonomiczna, czujemy się w obowiązku zaape
lować do Parafian o zatroszczenie się o materialną sferę 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 finansowego wsparcia poprzez wpłaty bezpośrednio 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 kultu religijnego”
Każdy może wspomóc parafię przez złożenie dobrowolnej ofiary za pośrednictwem
systemu wpłat internetowych znajdującej się na stronie internetowej. Bóg zapłać za
przekazanie darowizn!

12.Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Szczególne
podziękowania dla Diakonii Porządkowej oraz 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 bankowe na utrzymanie naszej parafii.



PORZĄDEK NABOŻEŃSTW   (18 - 24 STYCZNIA 2021)
Msze św. online: w niedziele i w tygodniu

PONIEDZIAŁEK (18.01.2021r.) Dzień powszedni
  7.00 1/ za dusze w czyśćcu cierpiące

2/intencja wolna
  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + Marka Szyjewskiego

2/za + Krystynę Bożek (od Bractwa Adoracji)
3/w intencji Krzysztofa o światło i dary Ducha św. za wstawien. MB Uzdr. Chorych

WTOREK (19.01.2021r.) - Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, bpa 
  7.00 1/intencja wolna

2/intencja wolna
  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + Helenę Hajduk w 7 r. śm., + matkę Annę Mol i + brata Tadeusza

2/za ++ Jana i Marię, Grażynę, Krystynę,Tadeusza, ++ z rodzin: Możdżeń i Grędel
3/za + mamę Kazimierę w 25 r. śm.

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŚRODA (20.01.2021r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + Józefa Leśniewskiego (od Ani z rodziną)

2/intencja wolna
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/ za + Monikę Dziopak (od rodziny Straszak)

2/w intencji Barbary i Dariusza w kol. r. śl. z prośbą o Bożą opiekę i błog. dla
nich oraz dla ich dzieci z rodzinami

3/za + Krystynę Czerneda (od sąsiadów z ul. Mieszka I 7)
CZWARTEK (21.01.2021 r.) - Wspomnienie św. Agnieszki, dz. i męcz.
  7.00 1/intencja wolna

2/intencja wolna
  7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za + Mariannę Nowak w kol. r. śm., ++ Helenę i Franciszka Nowaków, Grzegorza

i Stanisława Drabów, Jacka Łosika oraz ++ z rodzin: Nowak i Więcław
2/za + Albina Guzdek w 11 r. śm.
3/za + Renatę Skura (od Alicji i Mirosława Skura z rodziną)

PIĄTEK (22.01.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/intencja wolna

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

2/intencja wolna
3/ intencja wolna

SOBOTA (23.01.2021 r.) - Dzień powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

  7.00 1/za + męża Michała Czyrycę w kol. r. śm. (od żony i synów z rodzinami)
2/za + mamę Józefę w 1 r. śm. (od Marka z rodziną)

16.00 - Msza św. „Kolędowa” w intencji mieszkańców bloków przy
ul. Tysiąclecia: 15, 19, 21, 22

18.00 1/za + męża Henryka Daniś w 6 r. śm., ++ rodziców: Irenę i Jana Daniś,
Helenę i Jana Suder, + brata Kazimierza Daniś

2/za + męża Lucjana Harasin w 1 r. śm., ++ rodziców z obu stron, ++ szwa-
grów, babcie i dziadków z obydwu stron

NIEDZIELA (24.01.2021r.) - III NIEDZIELA ZWYKŁA
  7.30 - intencja wolna
  9.30 - za ++ Tadeusza Nowaka i jego córkę Renatę (od rodziny Fiołków)
11.00 - intencja wolna
12.30 - w intencji Katarzyny Maler z ok. 50 r. ur., dziękując Bogu za otrzymane łaski,

z prośbą o zdrowie i błog.B. i dalszą opiekę MB dla niej i całej rodziny (TD)
17.00 - Msza św. „Kolędowa” w intencji mieszkańców bloków przy

       ul. Tysiąclecia: 23, 24, 25, 29, 33, 35, 37, 39
20.00 - intencja wolna

Codziennie Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE   (17 stycznia 2021)
  1.Wszystkie Msze św - online z naszego kościoła znajdziemy na stronie interne

towej i facebooku: https://www.youtube.com/c/ParafiaTD
  2.W poniedziałek rozpczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który

będzie trwał do 25 stycznia.
  3.Bóg zapłać za wszystkie ofiary materialne składane dzisiaj na potrzeby archi-

diecezji. W przyszłą niedzielę (24.01) kolekta na ogrzewanie naszego kościoła.
  4.W piątek  (22.01) o godz. 18.00 odprawimy Mszę św. w intencji czcicieli św. Rity, pa-

tronki spraw beznadziejnych. Wcześniej, o godz. 17.15 nabożeństwo połączone z ob-
rzędem poświęcenia róż. Do skrzynki przy kaplicy Miłosierdzia Bożego można składać
kartki z wypisanymi prośbami i podziękowaniami, które będą odczytane w czasie nabo-
żeństwa. Po nabożeństwie udzielimy błogosławieństwo relikwiami św. Rity.

  5.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 gazetce parafialnej. Zapraszamy na Eucharystię „Kolędową”:
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
Zebrana w czasie Mszy św. kolekta będzie ofiarą kolędową przeznaczoną na utrzy-
manie naszego kościoła. Bóg zapłać za każdy dar serca.

2 5



Eucharystia odkrywana małymi krokami
– Rozpoczęcie Mszy Świętej
W ostatnich numerach naszej gazetki

zostało opisane m.in. odpowiednie przy-
gotowanie do Mszy Świętej oraz proce-
sja wejścia. Kolejny temat, który zosta-
nie poruszony to rozpoczęcie Euchary-
stii. Po dojściu celebransa i asysty do oł-
tarza ma miejsce bardzo istotny gest, któ-
ra trwa tylko kilka sekund i często nie jest
zauważany.

Msza zaczyna się od przywitania z oł-
tarzem, które kapłan robi w imieniu ca-
łego ludu. Składa się z pokłonu, poca-
łunku oraz na bardziej uroczystych na-
bożeństwa z okadzenia. Centralnym
miejscem podczas Eucharystii jest ołtarz,
ponieważ to na nim znajduje się Naj-
świętszy Sakrament. Ołtarz symbolizuje
Chrystusa. Jest stołem, na którym doko-
nało się i nieustannie dokonuje się zba-
wienie, dlatego na samym początku oka-
zuje się mu cześć. Pokłon przed ołtarzem
oznacza postawę naszego serca. W tym
momencie wzbudzamy w sobie pragnie-
nie, żeby wszystkie bożki, myśli i inne
rzeczy, które nas odciągają od Pana Boga,
zostały odłożone na bok, ponieważ chce-
my oddawać cześć jedynie Jezusowi.

Następnie kapłan podchodzi do ołtarza,
zazwyczaj kładzie na nim dłonie, i cału-
je go w imieniu wszystkich zgromadzo-
nych. Ten gest przypomina nam, że
wchodzimy z Bogiem w ogromną bli-
skość, a Msza to nie tylko służba lub po-
bożne działanie, ale również spotkanie z
Ukochanym. Ucałowanie ołtarza ma jesz-
cze jedno znaczenie – w niektórych ko-
ściołach pod obrusem znajdują się reli-
kwie świętych, więc pocałunek to jedno-
cześnie oddawanie czci ich męczeństwu.
Obrus, który znajduje się na ołtarzu jest
nie tylko zwykłym nakryciem. To sym-
bol całunu, który po śmierci przez trzy
dni skrywał ciało Pana Jezusa, a potem
stał się jednym ze świadków zmartwych-
wstania. Pocałunek ołtarza jest zatem

ucałowaniem tajemnicy śmierci Chrystu-
sa, Jego złożenia do grobu i zmartwych-
wstania. Po pokłonie i pocałunku pod-
czas uroczystych lub świątecznych Mszy
może pojawić się również okadzenie,
symbolizujące naszą modlitwę, która jak
dym unosi się do Pana Boga. Symbolikę
okadzenia odwołuje się również do Dru-
giego Listu Św. Pawła do Koryntian, w
którym apostoł pisze o woni Chrystusa,
prosząc by przemienił nas podczas Eu-
charystii, byśmy cali Nim pachnęli, a po
wyjściu roznosili Jego woń wszędzie
dokąd pójdziemy.

Po tych obrzędach kapłan udaje się na
miejsce przewodniczenia lub na ambonę
i tam właśnie padają pierwsze słowa pod-
czas Mszy Św., towarzyszące zrobieniu
znaku krzyża. Ten gest ma bardzo piękną
symbolikę, ponieważ jest przywołaniem
trzech Osób Trójcy Świętej i pokazuje z
kim przyszliśmy się spotkać. Eucharystia
to spotkanie wynikające z wiary w bar-
dzo konkretnego, wręcz namacalnego
Boga, a wymawiając Jego imię uświada-
miamy sobie, że w tym sakramencie na-
sza relacja z Nim jest czymś realnym.
Gest krzyża, którym znaczymy nasze cia-
ło, najpierw czoło, potem piersi, a następ-
nie ramiona od lewego do prawego, ozna-
cza po kolei, że zbawienie przyszło z góry
i zeszło na dół (Bóg zstąpił z nieba i przy-
niósł nam zbawienie), potem rozszerzy
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ło się na pogan (lewe ramię) i było dane
narodowi wybranemu (prawe ramię),
spowodowało, że jako ludzie przeszliśmy
z ciemności, grzechu do chwały. Gest
krzyża kończymy wypowiadając słowo
„Amen” – oznaczające „Niech się tak
stanie”. Wypowiadając je, potwierdzamy,
że zgadzamy się z tym co znak krzyża
obwieścił.  Jest to z jednej strony wyzna-
nie wiary w to, że Bóg rzeczywiście do-
konał tych rzeczy, a z drugiej także zgo-
da na to, że chcemy w tej Bożej rzeczy-
wistości wziąć udział.

Przeżywajmy owocnie Eucharystię!
J.Z.

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

 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. Zebrana w cza-
sie Mszy św. kolekta będzie ofiarą ko-
lędową przeznaczoną na utrzymanie
naszego kościoła. Bóg zapłać za każdy
dar serca.

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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„Jeśli znalibyśmy wartość chociaż
jednej Mszy św., to umarlibyśmy ze
szczęścia”.

„Msza Święta jest tą samą ofiarą, ale
bezkrwawą, którą Pan Jezus złożył z
siebie w Wielki Piątek na krzyżu. Za-
chodzi ta tylko różnica, że wtedy moż-
na było widzieć oczyma ciała, jak Pan
Jezus cierpiał i krew swoją przelewał,
zaś we Mszy Świętej ofiaruje się Jezus
Chrystus swojemu Ojcu w sposób nie-
widzialny i bezkrwawy. Msza Święta
jest szczytną ofiarą: Ona rozwesela
cały dwór niebieski, pomaga bidnym
duszom czyśćcowym, sprowadza na
ziemię wszelkie błogosławieństwo i
więcej chwały przynosi Bogu, niż cier-
pienia wszystkich męczenników, niż

umartwienia wszystkich pustelników,
niż wszystkie łzy pokutników, przela-
ne od początku świata, aż do końca
wieków”. św.  Jan Maria Vianney


