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

31 stycznia 2021

ŒWIÊTO
OFIAROWANIA
PAÑSKIEGO
Święto Ofiarowania Pańskiego, Matki

Bożej Gromnicznej, Światowy Dzień
Życia Konsekrowanego. Wszystkie te
określenia dotyczą obchodzonego przez
nas wspomnienia dnia, w którym mały
Jezus został przyniesiony przez Maryję i
Józefa do jerozolimskiej świątyni, by
(zgodnie z prawem mojżeszowym) ofia-
rować go Bogu. Gest ten był wyrazem
dziękczynienia za ocalenie życia pierwo-
rodnym Izraelitów, gdy przez Egipt prze-
chodził Anioł Zniszczenia. Właśnie z po-
wodu tego cudownego ratunku każdy
pierworodny syn był uznawany za wła-
sność Jahwe i czterdziestego dnia po uro-
dzeniu należało zanieść go do świątyni
w Jerozolimie, by symbolicznie złożyć
go w ręce kapłana. Tam właśnie Jezusa
zobaczyli Symeon i prorokini Anna, któ-
rzy za natchnieniem Ducha Świętego roz-
poznali Go.

„Teraz, o Władco, pozwól odejść
słudze Twemu w pokoju,

według Twojego słowa.
Bo moje oczy ujrzały

Twoje zbawienie,
któreś przygotował wobec

wszystkich narodów:
światło na oświecenie pogan

i chwałę ludu Twojego, Izraela”
(Łk 2, 29-32).

Tego dnia przynosimy do kościoła świe-
cę, która z jednej strony jest symbole

człowieczeństwa Jezusa (przecież Mary-
ja i Józef przynieśli Go jak każde inne
pierworodne dziecko do świątyni..), ale
z drugiej symbolizuje światło i nadzieję,
jakie przyniosło Jego przyjście na świat.
W tradycji chrześcijańskiej gromnica sta-
ła się świecą szczególną, a jej światło
miało odpędzić wszelkie niebezpieczeń-
stwa. Z tego też powodu zapalano ją mię-
dzy innymi w chwili śmierci.

Dzień ten jest także obchodzony jako
święto wszystkich sióstr i braci zakon-
nych. Podobnie jak życie Jezusa ponad
dwa tysiące lat temu zostało ofiarowane
w Świątyni Jerozolimskiej, tak i oni w
całości poświęcają swoje życie służbie
Bogu. AP

zakrystianów, organistów i panów pełniących posługę kolektowania, Bractwa Adoracji
oraz ich rodzin. Po Eucharystii spotkanie Bractwa Adoracji w kościele.

  8.W piątek o godz. 18.00 zapraszamy wszystkie dzieci na Mszę św. pierwszopiątkową.
Wcześniej o godz. 17.30 spowiedź św. dla dzieci. Wieczorem, o godz. 17.30 odprawimy
nabożeństwo do Serca Pana Jezusa. Zaś o godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św. pierw-
szopiątkową sprawowaną do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin. Homilia: Litur-
gia Eucharystyczna-Przygotowanie darów ofiarnych-Liturgia miłości. Kolekta zbierana
będzie przeznaczona na biedne rodziny.

  9.W sobotę zapraszamy na Mszę św. w intencji wszystkich czcicieli Niepokalanego
Serca NMP, którą odprawimy o godz. 7.00. Po Mszy św. modlitwa do MB.

10.W sobotę (6.02) o godz. 16.00 Msza św. chrzcielna oraz w intencji dzieci ob-
chodzących I rocznicę Chrztu św. Rodziców i chrzestnych zapraszamy na kate-
chezę w piątek o godz. 18.45. Katecheza odbędzie się w kościele.

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

12.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”:
31.01.2021 (niedziela), godz. 17.00 Zawiszy Czarnego 4, 6, 9, 10
2.02.2021 (wtorek), godz. 18.00 Msza „Kolędowa” dodatkowa dla parafian,

którzy nie mogli uczestniczyć w wyznaczonym terminie
Zebrana w czasie Mszy św. kolekta będzie ofiarą kolędową przeznaczoną na
utrzymanie naszego kościoła. Bóg zapłać za każdy dar serca.

13.W dniach 14 - 17 lutego br. przeżywać będziemy Rekolekcje Wielkopostne,
które poprowadzi ks. dr Tadeusz Czakański. Plan rekolekcji znajdziemy na stro-
nie internetowej i w gazetce parafialnej.

14.W lutym są jeszcze wolne intencje mszalne. Przypominamy o konieczności potwier-
dzenia zamówionej intencji najpóźniej na trzy tygodnie przed terminem Mszy św. Brak
takiego potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacją z intencji, a termin Mszy św. prze-
kazywany jest innym zainteresowanym osobom.

15.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.

16.Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Szczególne podzięko-
wania 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 wszelkie ofiary przelewane na konto bankowe na utrzymanie naszej parafii.

Msza św. w intencji osób chorych z okazji Światowego Dnia Chorych będzie
sprawowana przez Księdza Arcybiskupa w katerze katowickiej w czwartek
11 lutego br. o godz. 12. Zachęcamy do uczestnictwa dzięki transmisji radia eM
i drogą internetową.



PORZĄDEK NABOŻEŃSTW    (01 -07 LUTY 2021)
Msze św. online: w niedziele i w tygodniu

PONIEDZIAŁEK (01.02.2021r.) Dzień powszedni
  7.00 1/za dusze w czyśćcu cierpiące (intencje ze skarbonki)

2/za + Stanisława Dąbrowskiego we wspomnienie urodzin
  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + Józefa Pałkę w 26 r. śm., + żonę Marię, + córkę, + syna i ++ wnuki:

Janinę, Mateusza i Wojciecha
2/w intencji Małgorzaty z ok. 18 r. ur., dziękując za dar życia, z prośbą o łaskę

wiary, dary Ducha św. oraz błog. Boże dla rodziców i rodzeństwa
WTOREK (02.02.2021r.) - ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO 
  7.00 1/za ++ Henrykę i Jana Curyło, ++ z rodziny: Śmigielskich, Curyłów, Skubi-

sów, Gregorskich i dusze w czyśćcu cierpiące
2/za + męża Romualda w 5 r. śm. i ++ rodziców z obu stron

  7.30 - Różaniec
  9.00 - za + Zofię Woronko, + jej męża Józefa oraz ++ ich rodziców
18.00 1/Msza św. „Kolędowa” dodatkowa w intencji parafian, którzy nie mogli

uczestniczyć w wyznaczonym terminie
2/za ++ dziadków: Piotra i Franciszkę oraz ++ rodziców: Bolesława i Janinę Wnuków

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŚRODA (03.02.2021r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/do Opatrzności Bożej w intencji Marii z ok. 80 r. ur., z podzięk. za otrzymane łaski,

z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie dla niej, męża, synów z rodzinami (TD)
2/za + ks. kan. Tadeusza Kolona w 30 dzień po śm.

  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za + Janinę Bezik w kol. r. śm., + męża Aleksandra oraz ++ rodziców

2/za ++ rodz.: Stanisława w 22 r. śm. i Stefanię we wspomnienie urodzin, oraz ++ ich
rodziców, rodzeństwo, krewnych i dusze w czyśćcu cierpiące, z prośbą o dar nieba

3/za + Helenę Świstek i +jej męża Józefa prosząc o radość życia wiecznego
(od siostry z rodziną)

CZWARTEK (04.02.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + Tomasza Bieńkowskiego w 1 r. śm.,

2/za + Helenę Mikołajczyk w 14 r. śm. i ++ rodziców z obu stron
  7.30 - Różaniec
 7.30 - 18.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu
17.30 - Nabożeństwo w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych
18.00 1/o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii

2/w int.służby liturg.: lektorów, ministrantów, szafarzy, zakrystianów, organi
stów i panów pełniących posługę kolektowania, Bractwa Adoracji ich rodzin

3/za + Jana Błażków
PIĄTEK (05.02.2021 r.) - Wspomnienie sw. Agaty, dz. i męcz.
  7.00 1/za ++ Zofię, Andrzeja i Józefa Wilk, + męża Józefa Dudę,++ dziadków: Froń i Wilk

2/za ++ rodz.: Adelajdę i Oswalda Skowronek,++ z pokrewieństwa: Pyka i Mansfeld
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do NSPJ         
18.00 1/do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin

2/za ++ rodziców: Michalinę i Władysława Tomasików w kol. r. śm.
3/za + Edytę Hajdę w 5 r. śm.

Homilia: Liturgia Eucharyst.-Przygotowanie darów ofiarnych-Liturgia miłości
SOBOTA (06.02.2021 r.) - Wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy, męcz.
  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. Chrztów: Marczak Jan, Borówka Klara, Małek Miłosz, Piasta

Remigiusz oraz  w I rocz. sakr. Chrztu:  Śliwiński Mateusz, Wosz Julia,
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/w intencji córki Ewy z ok. ur., dziękując Bogu za kolejny rok życia oraz

otrzymane łaski, prosząc o Boże błog., opiekę MB Nieust. Pomocy o zdro-
wie i dary Ducha św. dla niej i całej rodziny

2/w intencji Doroty z ok. imienin, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki Bożej
i łaskę wiary dla całej rodziny

NIEDZIELA (07.02.2021r.) - V NIEDZIELA ZWYKŁA
  7.30 - za ++ Zofię, Wacława i Tadeusza Szlechta oraz ++ Irenę i Jerzego Lubec

kich z prośbą o radość życia wiecznego (od sąsiadki)
  9.30 - za ++ Marię Erenfeld, Helenę Karcz i Stanisława Jasińskiego
11.00 - w intencji Bruna Serafin z ok. ur., z prośbą o zdrowie i Boże błog.

Błogosławieństwo dla matek oczekujących potomstwa
12.30 - w intencji Eulalii Kasperskiej z ok. 91 r. ur., z podzięk. za dotychczasowe łaski,

z prośbą o dalszą Bożą opiekę oraz o łaskę zbawienia dla + jej męża Zygmunta
17.00 - za + Renatę Skura (od Haliny Skura)
20.00 - za + ojca Piotra Sawczuka

Codziennie Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE   (31 stycznia 2021)
  1.Wszystkie Msze św - online z naszego kościoła znajdziemy na stronie interne-

towej i facebooku: https://www.youtube.com/c/ParafiaTD
  2.Bóg zapłać za wszystkie ofiary materialne składane dzisiaj na budowę cmentarza para-

fialnego. W przyszłą niedzielę (7.02) kolekta będzie przeznaczona na potrzeby archi-
diecezji: na utrzymanie, remont i działalność domów rekolekcyjnych

  3.We wtorek (2.02) obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego, które kończy cykl uro-
czystości związanych z objawieniem się światu Słowa Wcielonego. W tym dniu podczas
Mszy św będziemy święcić gromnice. Dzień ten obchodzony jest w całym Kościele jako
Dzień Życia Konsekrowanego. Kolekta w tym dniu będzie zbierana na zakony kontem-
placyjne. Msze św. będą odprawiane o godz. 7.00, 9.00 i 18.00.

  4.W środę (3.02) po każdej Mszy św. będziemy udzielać wszystkim specjalnego
błogosławieństwa, wspominając św. Błażeja, biskupa i męczennika, patrona chro-
niącego od chorób gardła.

  5.W piątek (5.02) we wspomnienie św. Agaty będziemy święcić chleb.
  6.W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.
  7.W czwartek przez cały dzień będzie wystawiony Najświętszy Sakrament. O godz.

18.00 odprawimy Mszę św. w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych
z naszej parafii. Zaś o godz. 17.30 w tej intencji odprawimy nabożeństwo. O godz. 18.00
zapraszamy na Mszę św. w intencji służby liturgicznej: lektorów, ministrantów, szafarzy,
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Eucharystia odkrywana małymi krokami
– Liturgia Słowa

W ostatnich numerach naszej gazetki
zostało omówione szczegółowo m.in. od-
powiednie przygotowanie do Eucharystii
oraz obrzędy wstępne.

Kolejną częścią Mszy Świętej jest Li-
turgia Słowa Bożego. Składa się ona z
czytań, homilii, wyznania wiary i modli-
twy wiernych.

Liturgia Słowa jest jedną z najstarszych
części Mszy, o wiele starszą od obrzę-
dów wstępnych, których kiedyś w ogóle
nie było. Istniała ona od samego począt-
ku, ponieważ wzięła się z tradycji żydow-
skiej. Apostołowie przejęli ją ze sposo-
bu w jaki Pan Jezus poprowadził
pierwszą Eucharystię.

Od pierwszych wieków nieodłączną
częścią wspólnych zgromadzeń był zwy-
czaj czytania i komentowania Słowa
Bożego. Na początku czytano Stary Te-
stament, różne proroctwa i psalmy, do-
piero później włączono listy apostolskie,
a na końcu – ewangelie.

Lekcjonarz, czyli księga zawierająca
uporządkowany zbiór tekstów Liturgii
Słowa, jest dość nowy. Został wprowa-
dzony dopiero w ramach reform przepro-
wadzonych podczas Soboru Watykań-
skiego II. Wszystkie teksty zostały uło-
żone dniami i okresami liturgicznymi.
Czytania, które współcześnie pojawiają
się w liturgii, są podzielone na dwa cy-
kle – cykl dni powszednich i cykl nie-
dzielny. Pierwszy z nich uporządkowa-
ny jest w systemie dwuletnim, co w prak-
tyce oznacza, że co dwa lata czytania w
dni powszednie powtarzają się. Ta zmia-
na nie dotyczy Ewangelii, która co roku
jest ta sama. By rozpoznać, który rok (I
czy II) aktualnie wypada w cyklu co-
dziennych czytań, warto po prostu zapa-
miętać, że nieparzysty rok to zawsze cykl
pierwszy, a parzysty to drugi. Cykl nie-
dzielny podzielony jest na okres trzylet-
ni, więc czytania na liturgii niedzielnej

powtarzają się co trzy lata. Ta zmienność
dotyczy zarówno Ewangelii, jak i innych
czytań z Liturgii Słowa. Wszystko upo-
rządkowane jest według danego roku
oznaczonego literą A, B lub C. Aby
sprawdzić jaki rok obowiązuje w czyta-
niach niedzielnych, wystarczy zapamię-
tać, że rok C jest zawsze podzielny przez
trzy. Jeśli wiemy, który rok w liturgii był
rokiem C wtedy możemy obliczyć jaki
aktualnie wypada. Rok 2019 jest podziel-
ny przez trzy, więc rok 2020 był rokiem
A, a 2021 jest rokiem B.

Jeżeli spotkamy się z opinią, że nie
warto brać udziału we Mszy, ponieważ
w kościele ciągle jest czytane to samo,
warto zapytać rozmówcy dlaczego tak
twierdzi, skoro jest bardzo duża różno-
rodność czytań albo przedstawić mu po-
wyższą zasadę. Rok liturgiczny zaczyna
się zawsze w pierwszą niedzielę Adwen-
tu, co oznacza, że dany rok A, B lub C
liczymy nie od pierwszego stycznia, tyl-
ko od pierwszej niedzieli Adwentu po-
przedniego roku. W Liturgii Słowa waż-
na jest również postawa jaką przyjmuje-
my podczas jej słuchania. Czytań ze Sta-
rego Testamentu lub z Listów Apostol-
skich (jedno w dzień powszedni, dwa w
niedzielę) słuchamy na siedząco. Taka
postawa jest postawą ucznia, który słu-
cha swojego nauczyciela.

Przeżywajmy owocnie Eucharystię!
J.Z.
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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.
31.01.2021 (niedziela), godz. 17.00
Zawiszy Czarnego 4, 6, 9, 10
2.02.2021 (wtorek), godz. 18.00
Msza „Kolędowa” dodatkowa dla pa-
rafian, którzy nie mogli uczestniczyć
w wyznaczonym terminie

Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej do
Parafian. Pandemia koronawirusa zmieni-
ła kolejny raz  funkcjonowanie niemalże
całego świata. Skutki tej sytuacji dotkliwie
odczuwamy również my,  ludzie wierzący
– członkowie wspólnoty parafialnej. Ogra-
niczone możliwości fizycznego uczestnic-
twa w Eucharystii są dla wielu z nas sytu-
acją wyjątkową i niespotykaną. Nie wiemy
jak długo będziemy musieli znów funkcjo-
nować w takiej rzeczywistości. Dlatego poza
apelem o łączność modlitewną i udział we
Mszach Św. za pomocą mediów – jako Pa-
rafialna Rada Ekonomiczna, czujemy się w
obowiązku zaapelować do Parafian o za-
troszczenie się o materialną sferę funkcjo-
nowania naszej parafii. W związku z tym,
że  prawdopodobnie przez najbliższe nie-
dziele będziemy w sposób ograniczony
wspierać parafię poprzez ofiary składane
podczas Mszy św. – apelujemy o przekazy-
wanie finansowego wsparcia poprzez wpła-
ty bezpośrednio na  konto parafii. Takie so-
lidarne działanie pozwoli naszej parafii prze-
trwać 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 po-
średnictwem systemu wpłat interne-
towych znajdującej się na stronie in-
ternetowej. Bóg zapłać za przekaza-
nie darowizn!
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Rekolekcje Wielkopostne

14 - 17 lutego 2021 r.
KAŻDA EUCHARYSTIA

SZANSĄ NA WIOSNĘ KOŚCIOŁA

Sobota (13.02.2021)
17.00 - Adoracja Najśw. Sakramentu
18.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną
Niedziela (14.02.2021)
  7.30 - Msza św. z nauką rekolekcyjną
  9.30 - Msza św. z nauką rekolekcyjną
11.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną
12.30 - Msza św. z nauką rekolekcyjną
17.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną
20.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną
Poniedziałek (15.02.2021)
  7.30 - Różaniec
  8.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną
17.00 - Adoracja Najśw. Sakramentu

i okazja do Spowiedzi św.
18.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną
19.30 - Dziedziniec Dialogu. Nauka Re-

kolekcyjna dla poszukujących
i pytających

Wtorek (16.02.2021)
  7.30 - Różaniec
  8.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną
17.00 - Adoracja Najśw. Sakramentu

i okazja do Spowiedzi św.
18.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną
19.30 - Nauka Rekolekcyjna dla osób

stanu wolnego

Środa Popielcowa (17.02.2021)
  7.00 - Msza św. z nauką

na zakończenie rekolekcji
  9.00 - Msza św. z nauką

na zakończenie rekolekcji
16.30 - Msza św. z nauką

na zakończenie rekolekcji
18.00 - Msza św. z nauką

na zakończenie rekolekcji
Sakrament Pokuty i Pojednania pół go-
dziny przed Mszą św. oraz w poniedzia-
łek i wtorek od godz. 17.00-18.00

Rekolekcje poprowadzi:
Ks. dr Tadeusz Czakański

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

„Człowiek przerasta wszystko
– prócz Boga”

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że
Syna swego Jednorodzonego dał, aby
każdy kto w niego wierzy, nie zginął, ale
miał życie wieczne” (J 3.16)  Jest to pro-
gram wielkiego zaufania do człowieka.

Wiara wierzy Bogu i człowiekowi. Wie-
rzy w to, że Bóg jest Miłością, ale i w to,
że wszystko, co wyszło z twórczej dłoni
Stworzyciela nieba i ziemi, jest miłością.
Cokolwiek istnieje, jest tylko dzięki
temu, że istnieje Miłość, bo Miłość daje
istnienie. Niewiara natomiast mówi o
tym, czego nie ma, co nie jest. Wiara
mówi wszystkim: „Bóg jest Miłością”.
Jesteście owocem Miłości, istniejecie
przez Miłość.

W miłości mamy odmieniać nasze życie
osobiste, rozum, wolę i serce, aby coraz
bardziej upodabniać się do Tego, który
jest naszym Ojcem.

Trzeba dużo mówić o wysokiej godno-
ści człowieka, aby zrozumiano, ze czło-
wiek przerasta wszystko, co może istnieć
na świecie – prócz Boga! Cały bogaty i
najbardziej wymyślny świat urządzeń
technicznych, wynalazków i potężnych
zdobyczy naukowych, całe olbrzymie
bogactwo globu jest niczym w porówna-
niu z jednym maleńkim człowiekiem,
istotą rozumną, wolną i miłującą. Cały
wielki świat ze swoją techniką i jej cu-
dami nie jest w stanie wyprodukować w
najbardziej przemyślnej fabryce jednego
nawet człowieka. Człowiek w swej god-
ności przerasta wszystko, co jest na glo-
bie.

Człowiek wychodzi z  rodziny, aby two-
rzyć nowe życie. Przerasta nawet Naród
i Ojczyznę, za którą gotów jest umrzeć; i
państwo, z którego nigdy nie jest zado-

wolony, chociażby wszyscy rządzący byli
z siebie zadowoleni! I słusznie, bo moż-
na stworzyć – jeszcze lepsze. Podobnie
można tworzyć jeszcze lepszy ustrój spo-
łeczny czy gospodarczy, jeszcze wyższą
kulturę, jeszcze pełniejszą filozofię. I tak
jest w nieskończoność! Tak samo zresztą
w dziedzinie wiary, w życiu Kościoła.
Można dojść do jeszcze pełniejszego zro-
zumienia myśli Bożej, do jeszcze lepsze-
go przedstawienia nauki o Kościele, któ-
ry ma przecież już dwa tysiące lat.

Prosimy o dostosowanie się do przepisów
sanitarnych: obowiązek noszenia mase-
czek, zachowania 2 metrowego odstępu
między sobą, a także o zajmowanie tylko
tych miejsc, które oznaczone są białymi
kartkami. W naszym kościele zachowuje-
my wszystkie obostrzenia i zasady sani-
tarne: kościół jest wietrzony po każdej Mszy
świętej, co pomaga we właściwej cyrkulacji
powietrza dzięki dmuchawom, dezynfeko-
wane 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 ob-
ostrzeń. Aktualna sytuacja epidemiczna i
nałożone restrykcje są trudne dla nas wszyst-
kich, ale musimy pamiętać, że ich celem jest
troska o nasze zdrowie i życie. W naszym
kościele, może przebywać jednorazowo
190 osób. Jest 160 miejsc siedzących i 30
stojących. Wyznaczyliśmy w naszym ko-
ściele 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 Ojczyź-
nie. O 20.00 w rodzinach odmawiajmy
jedną część różańca św.

Maria

Migawki z ¿ycia naszej parafii

19.01. - O godz.19.45 rozpoczęła się
modlitwa uwielbienia. Modlitwa oparta
była na Ewangelii z dnia (Mk 2, 23-28)
oraz zawierzeniu Jezusowi wszystkich
spraw osobistych, Parafii, Ojczyzny,
świata. Odmówiliśmy również Litanię do
Świętego Józefa.

22.01. - O godz.17.15
rozpoczęło się nabożeń-
stwo do Świętej Rity z
przedstawieniem próśb,
odmówieniem Litanii
do Św. Rity oraz błogo-
sławieństwem róż.

Bożena S.

„Parafia jest ciągle aktualna! Musi
pozostać: jest strukturą, której nie
wolno nam wyrzucić przez okno. Jest
domem ludu Bożego, tym domem, w
którym on mieszka”. Te słowa Papie-
ża Franciszka ze spotkania z biskupa-
mi polskimi przypomniał podsekretarz
Kongregacji ds. Duchowieństwa w
prezentacji nowego dokumentu, wyda-
nego przez tę dykasterię. Jest to in-
strukcja: „Nawrócenie duszpasterskie
wspólnoty parafialnej w służbie misji
ewangelizacyjnej Kościoła”.
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