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

7 luty 2021

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

„M i ł o ś ć
– odwiecznym pragnieniem świata”
Bóg rozpoczął budowanie fundamen-

tów współżycia ludzkiego od serca, gdy
zajrzał w Serce Dziewicy z Nazaretu i
przez Ducha Świętego, który jest Du-
chem Miłości, przekazał Synowi Serce
Ojcowskie. Bóg – Miłość wszedł w życie
codzienne. Z całą potęgą i mocą wtargnął
w życie rodzinne i założył w domku ubo-
giego cieśli Świętą Rodzinę. Wtargnął do
warsztatu pracy i odmienił współżycie w
pracy. Codzienny trud pracy wytwórczej,
rzemieślniczej napełnił miłością.

Człowiekowi potrzeba prawdy, wolno-
ści, sprawiedliwości, ale nade wszystko
– miłości. We współczesnym człowieku
podnosi się bunt, podyktowany zdrową
siłą pragnienia miłości.

Katastrofa grzechu pierworodnego nie
pozbawiła go miłości. A my jej skutki na
sobie dzisiaj dobrze odczuwamy. Wiemy,
że chociaż pragniemy prawdy, często błą-
dzimy w kłamstwie, chociaż szukamy
wolności, często jesteśmy niewolnikami,
zwłaszcza samych siebie. Gdy pragnie-
my sprawiedliwości, umiemy być nie-
sprawiedliwi i wbrew pragnieniu miło-
wania – nienawidzimy.

Nie można sprawić, by człowiek jako
dziecko Boże, przestał być człowiekiem.
Nie można pozbawić go serca i potęgi
miłowania. W człowieku nadal pozosta-
ła potrzeba miłowania. Prawdziwa odbu-
dowa i przebudowa społeczna zacznie się
wtedy, gdy każdy kodeks życia publicz-
nego, czy to prywatny, czy obywatelski,
konstytucje czy kodeksy pracy będą prze-

niknięte duchem miłości.
To nie jest utopia. Wszystkie utopie,

które się zrodziły z niepokoju człowie-
ka, szukającego nowego i lepszego
współżycia społecznego, są właśnie szu-
kaniem miłości. Poczujemy się w pełni
wolni i w prawdzie dopiero wtedy, gdy
wszystkie moce w naszym życiu osobi-
stym, rodzinnym, społecznym, zawodo-
wym i politycznym, a nawet w tak skłó-
conym dzisiaj życiu międzynarodowym,
odkryją serce.

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. Aktual-
na sytuacja epidemiczna i nałożone restryk-
cje 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. Wy-
znaczyliśmy w naszym kościele oznaczone
miejsce, przy filarze, w którym można
przyjąć Komunię do ust. W pozostałych
miejscach księża udzielają Komunii Świętej
na rękę. O 20.00 w rodzinach odmawiaj-
my jedną część różańca św.

Maria

Eucharystycznego. Czuwanie modlitewne zakończymy Apelem Jasnogórskim. Przy ta-
blicy ogłoszeń, każdego dnia, można składać do skarbony podziękowania i prośby, które
będą odczytane w czasie nabożeństwa. Na naboż. przynosimy świece z okapnikiem.

  5.W czwartek (11.02) obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Ze względu na
pandemię Msza św. w intencji osób chorych będzie sprawowana przez Księdza
Arcybiskupa w katerze katowickiej w czwartek (11.02) o godz. 12.00. Zachęca-
my do uczestnictwa dzięki transmisji radia eM i drogą internetową.

  6.Zapraszamy wszystkich mężczyzn, którzy pragną pomóc przy kolektowaniu w cza-
sie Mszy św.  na spotkanie w czwartek (11.02) po Mszy św. wieczornej do zakrystii.

  7.Osoby, które pragną czytać Słowo Boże w czasie liturgii zapraszamy na spotka-
nie Diakonii Liturgicznej w czwartek (11.02) do kościoła o godz. 18.45.

  8.W piątek, o godz. 17.15 odprawimy nabożeństwo Via lucis, czyli Drogi Światła.
Na nabożeństwo prosimy przynieść świece z okapnikiem.

  9.Zapraszamy bierzmowańców oraz całą młodzież naszej parafii na Mszę św.
młodzieżową w najbliższy piątek (12.02) o 18.00. zaś o 17.05 Odbędzie się
rachunek sumienia i spowiedź dla kandydatów do bierzmowania.

10.Naszych starszych i chorych parafian odwiedzimy z posługą sakramentalną
w sobotę -  13 lutego. Zgłoszenia prosimy kierować do czwartku włącznie do
kancelarii lub zakrystii.

11. Zapraszamy na Rekolekcje Parafialne, które będziemy przeżywać od przyszłej
niedzieli w dniach 14 - 17 lutego br. (Środa Popielcowa). Rekolekcje poprowadzi
ks. dr Tadeusz Czakański. Plan rekolekcji znajdziemy na stronie internetowej
i w gazetce parafialnej. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w kościele (190
osób) wszystkie nauki Rekolekcyjne będą transmitowane online.

12.W lutym są jeszcze wolne intencje mszalne. Przypominamy o konieczności
potwierdzenia zamówionej 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.

13.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.

14.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.

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



PORZĄDEK NABOŻEŃSTW    (08 -14 LUTY 2021)
Msze św. online: w niedziele i w tygodniu

PONIEDZIAŁEK (08.02.2021r.) Dzień powszedni
  7.00 1/za + Tadeusza Nowaka i córkę Renatę Skura (od lokatorów ul. Tysiąclecia 23)

2/za dusze w czyśćcu cierpiące
  7.30 - Różaniec
18.00 1/w intencji wszystkich członków diakonii i grup parafialnych oraz ich rodzin

2/w intencji Justyny i Rafaela Zimon w r. śl., z podziękowaniem za wszelkie łaski
z prośbą o Boże błog., dary Ducha św. oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla Justyny

3/za+m. Mariana Juzaszka w 1 r. śm.++ rodziców: Władysławę i Jakuba Kulawików
Homilia: Eucharystia źródłem i szczytem życia Kościoła - pap. Benedykt XVI

WTOREK (09.02.2021r.) - Dzień powszedni 
  7.00 1/do Opatrzności Bożej za wstaw. św. Rity z prośbą o uzdrowienie Czesława

2/za + Włodzimierza Kopacz (od Piotra Gruszki z rodziną)
  7.30 - Różaniec
18.00 1/za ++ rodziców: Alfreda w 1 r. śm. i Czesławę w 6 r. śm. Kubików

oraz + męża Huberta Kempnego w 4 r. śm.
2/za + Zdzisława Jarzynkę w 10 r. śm. oraz ++ rodziców z obu stron
3/za ++ rodziców: Stefanię i Mariana Rożek, + siostrę Krystynę Chrostowską

oraz + Kazimierza
18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŚRODA (10.02.2021r.) - Wspomnienie sw. Scholastyki, dz.
  7.00 1/za + Stanisława Ziębę (od wnuczek Małgosi i Marceliny z rodzicami)

2/za + Andrzeja Obary (od Łukasza Ciok z rodziną)
  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + ojca Bolesława Janik w 2 r. śm., + jego żonę Wandę,++ z pokrew. z obu stron

2/za + mamę Małgorzatę Milejską w 5 r. śm. oraz ++ z rodzin: Milejskich i Raszków
3/do Miłosierdzia Bożego za + wieloletnią chórzystkę, koleżankę Krystynę Czerneda,

we wspomnienie urodzin, z prośbą o łaskę wiecznego zbawienia (od członków
chóru „Dei Patris” na czele z panią dyrygent Aldoną)
Homilia: Z Maryją idę na spotkanie Chrystusa Eucharystycznego

18.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych z błog. lourdzkim
CZWARTEK (11.02.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + Marię Erenfeld (od brata Stanisława z żoną)

2/za + wujka Ludwika Kamińskiego (od Ireny i Józefa Florczaków z rodziną)
  7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za ++ Henryka Czarniawskiego i ks. Stanisława Łagockiego

2/za ++ rodziców: Franciszka i Cecylię Kamińskich, ++ teściów: Franciszka
i Elżbietę Szymoszek, + siostrę Eufemię, + brata Piotra oraz ++ z rodziny

3/w intencji c.Ewy z ok. ur., dziękując Bogu za kol.rok życia,otrzymane łaski, prosząc
o B.błog., opiekę MB Nieust. Pom. o zdrowie i dary D.św. dla niej i całej rodziny

PIĄTEK (12.02.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + męża Józefa Piec (od żony i syna z rodziną), ++ rodziców z obu stron,

++ z rodziny Pieców oraz ++ Leopolda Klisia i Jerzego Śliwińskiego
2/za + Bernarda Napiątek (od Marii i Mariana Ogarek)

  7.30 - Różaniec

17.30 - Nabożeństwo Drogi Światła         
18.00 1/w intencji młodziezy

2/za ++ rodziców: Mariannę i Konrada, ++ pokrewieństwo z obu stron,
+ córkę Magdalenę i + brata Mariana

3/w intencji Doroty i Przemysława Miśkiewiczów w 35 r. sakr.małż., z podzięk. za
wspólne lata, z prośbą o dalsze łaski oraz w intencji córki Karoliny z Krzysztofem
i dziećmi: Ryszardem i Leną oraz syna Tadeusza, z prośbą o zdrowie i Boże błog.

SOBOTA (13.02.2021 r.) - Dzień powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/Do NSPJ za wstaw. MB Nieust.Pom. z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą

o Boże błog. dary Ducha św., zdrowie duszy i ciała dla cioci Grażyny z ok. ur.
2/do Miłosierdzia Bożego za + Edwarda Maciąga w 1 r. śm., z prośbą o łaskę

wiecznego zbawienia
3/za + Włodzimierza Kopacz (od Kazimierza z rodziną)

17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za + Tomasza Bieńkowskiego w 1 r. śm.

2/za + męża Aleksandra Tyrałę, ++ jego rodziców, + brata Józefa Sosnę, ++ rodziców:
Genowefę i Pawła Sosnów + siostrę Gertrudę, + jej męża Rudolfa Tomaszków
i dusze w czyśćcu cierpiące

NIEDZIELA (14.02.2021r.) - VI NIEDZIELA ZWYKŁA
  7.30 - do Opatrzności Bożej za wstaw. MB Częstochowskiej i św. Ojca Pio

w intencji Adama w kol. r. ur. oraz Jana w 80 r. ur., prosząc o dalsze zdro-
wie, dary Ducha św. i Bożą opiekę dla solenizantów oraz ich rodzin (TD)

  9.30 - za + babcię Jadwigę w 2 r. śm. oraz + dziadka Józefa Zielińskich
11.00 - w intencji Bożeny i Czesława z ok. kol. r. ur., z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski, z prośbą o Boże błog.
12.30 - w intencji Adama, z prośbą o zdrowie, Boże błog. i potrzebne łaski
17.00 - w intencji Kazimierza z ok. 75 r. ur., z podzięk. Bogu za otrzymane łaski,

prosząc o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia
20.00 - za + bratanicę Renatę Skura i Tadeusza Nowaka (od siostry i brata z Krakowa)

Codziennie Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (7 lutego 2021)
  1.Wszystkie Msze św. - online z naszego kościoła znajdziemy na stronie inter-

netowej i facebooku: https://www.youtube.com/c/ParafiaTD
  2.Bóg zapłać za wszystkie ofiary materialne składane dzisiaj na potrzeby archidiecezji: na

utrzymanie, remont i działalność domów rekolekcyjnych. Przy wyjściu z kościoła moż-
na odebrać deklarację na potrzeby naszego kościoła - na prace remontowe - kolejne
stacje Drogi Krzyżowej w kościele górnym oraz remont schodów wyjściowych. Bę-
dzie je można złożyć w przyszłą niedzielę - 14 lutego.

  3.W poniedziałek (8.02) o godz. 18.00 zapraszamy na Eucharystię wszystkich człon-
ków diakonii i grup parafialnych. Mszę św. odprawimy za nich, prosząc o błog.Boże
w ich służbie dla naszej wspólnoty. Homilia nt. Eucharystia źródłem i szczytem życia
Kościoła - pap. Benedykt XVI. Po Mszy św. krótkie spotkanie w kościele.

  4.W środę (10.02), po Mszy św. wieczornej zapraszamy na nabożeństwo do MB Uzdro-
wienia Chorych z błog. lourdzkim. Homilia nt. Z Maryją idę na spotkanie Chrystusa
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Eucharystia odkrywana małymi krokami
– Psalm i Ewangelia
W ostatnich numerach naszej gazetki

zostało opisane szczegółowo m.in. odpo-
wiednie przygotowanie do Eucharystii,
obrzędy wstępne oraz wprowadzenie do
Liturgii Słowa.

Ważne miejsce w liturgii Mszy Świętej
zajmują śpiewy między czytaniami. Na-
leży do nich psalm. Podczas jego śpie-
wania lub czytania, podobnie jak podczas
czytań ze Starego Testamentu lub z Li-
stów Apostolskich, przyjmujemy posta-
wę siedzącą, która jest postawą ucznia
słuchającego swojego nauczyciela. Psalm
zasadniczo powinno się zaśpiewać, jeżeli
jest to możliwe. Jeżeli nie to można go
wyrecytować. Psalm traktujemy również
jako tekst, który nas uczy, a kiedy śpie-
wamy refren jest to moment modlitwy,
po którym znów następuje czas słucha-
nia tego, co Pan Bóg mówi w poszcze-
gólnych zwrotkach. Po psalmie następu-
je aklamacja czyli śpiew „Alleluja” z
dołączonym do niego wersetem. Jest to
entuzjastyczny wstęp do Ewangelii czyli
do momentu kiedy zmartwychwstały i
obecny wśród nas Chrystus przekazuje
nam swoje Słowo. Samo słowo „Allelu-
ja” dosłownie oznacza „chwalmy Pana”.
O to właśnie chodzi w śpiewie przed
Ewangelią – po tym jak wysłuchaliśmy
nauki siedząc, mamy się „zerwać”, wstać
i uwielbić Chrystusa, który nadchodzi, a
z którym zaraz spotkamy się w słowach
Ewangelii. Ona jest kwintesencją tej czę-
ści Mszy, gdyż w niej spotykamy Zmar-
twychwstałego.

Samo proklamowanie Ewangelii ma
różne formy zależne od tego czy dana li-
turgia sprawowana jest w dzień powsze-
dni czy w uroczystość. Zawsze jednak
kapłan podchodząc do miejsca, z które-
go przeczyta Ewangelię, modli się pro-
sząc, by Bóg go oczyścił i przygotował
do godnego głoszenia Jego Słowa. Jeśli
jest to uroczystość to kapłanowi towa-

rzyszą kadzidło i świece. Po dojściu do
ambony kapłan wypowiada słowa: „Pan
z wami”, którymi znowu chce nam przy-
pomnieć, że ciągle jesteśmy w obecno-
ści Pana, na co my odpowiadamy: „I z
duchem Twoim” czyli potwierdzamy, że
wierzymy, że Pan jest w kapłanie i staje
on przed nami w Jego imieniu. Po tym
dialogu wykonujemy bardzo piękny gest
– znaczymy krzyżem nasze czoło, usta i
serce. Zrobienie znaku krzyża w tych
trzech miejscach oznacza pragnienie
przyjęcia tego co usłyszymy do naszych
umysłów, naszej mowy i naszych serc.
To modlitwa, w której prosimy Pana, aby
nasz umysł przyjął Jego Słowo i byśmy
byli w stanie je zrozumieć. Następnie,
aby nasze wargi głosiły to Słowo innym,
i by nasze serce je pokochało z całych
sił, tak aby słowo weszło w nas i prze-
mieniło nas od wewnątrz. Po przeczyta-
niu Ewangelii kapłan całuje księgę i
mówi szeptem: „Niech słowa Ewangelii
zgładzą nasze grzechy”. Warto je zapa-
miętać i samemu również się nimi mo-
dlić po wysłuchaniu Słowa Bożego. Są
one wyznaniem wiary w moc usłyszane-
go Słowa i jednocześnie prośbą, by ono
nas oczyściło i odnowiło nasze serca.

Przeżywajmy owocnie Eucharystię!
J.Z.
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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!

Migawki z ¿ycia naszej parafii

25.01. - O godz.18.45 w kościele od-
było się spotkanie Parafialnej Rady Eko-
nomicznej oraz Parafialnej Rady Dusz-
pasterskiej. W spotkaniu uczestniczyli
również wszyscy Kapłani na czele z ks.
Proboszczem oraz zaproszonym gościem
ks. Tadeuszem Czakańskim. Bliższe in-
formacje nt. spotkania w protokole.

26.01. - O godz.18.45 rozpoczęła się
modlitwa uwielbienia. Ks. Dawid we
wprowadzeniu przypomniał czym jest
uwielbienie Boga oraz, że uwielbiamy
Go w..., a dziękujemy za... Modlitwa za-
kończyła się indywidualnym błogosła-
wieństwem Najświętszym Sakramentem.

 29.01. - O
godz.18.45 w ko-
ściele odbyło się
krótkie spotkanie
formacyjne dla
D us zpas te r s twa
Małżeństw. Na po-
czątku zostały poru-
szone sprawy bieżą-
ce, a następnie ks.
Marek streścił list
apostolski papieża
Franciszka „Patris
corde” (Ojcowskim

sercem), który został opublikowany 8
grudnia z okazji 150 rocznicy ogłosze-
nia św. Józefa patronem Kościoła po-
wszechnego. Jako, że rok 2021 został
ogłoszony przez Watykan - Rokiem św.
Józefa ks. Marek zachęcił do zgłębienia
treści listu oraz pochylenia się nad osobą
Św. Józefa. Ks. Marek zachęcił męż-
czyzn, aby spojrzeli na swoje ojcostwo
oraz na swoich ojców przez pryzmat Św.
Józefa.Sam podzielił się swoim świadec-
twem życia związanego ze swoim ojcem.
Spotkanie zakończyło się modlitwą oraz
błogosławieństwem.

 Drodzy Małżonkowie, może warto
właśnie w tym roku zdobyć się na odwa-
gę, którą miał Św. Józef i zaprosić swoją
małżonkę na spotkanie Duszpasterstwa
Małżeństw. To właśnie w tej grupie mię-
dzy innymi dzielimy się doświadczenia-
mi: jak być kochającym mężem i ojcem
oraz wspieramy się wzajemnie.

Bliższych informacji dotyczących spo-
tkań można uzyskać u ks. Marka.

Bożena S.
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Protokół z 25 stycznia 2021 r.
ze spotkania Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Parafialnej Rady Ekonomicznej.

• Zebranie rozpoczął ksiądz Proboszcz
Józef Włosek.

W zebraniu uczestniczyli wikarzy: ks.
Marek Wachowiak, ks. Leszek Flis, ks.
Artur Grabiec, ks. Dawid Majka, oraz ks.
dr Tadeusz Czakański rekolekcjonista.

1. Ks. Proboszcz przedstawił zakres
spraw ekonomicznych, które będą re-
alizowane w 2021 r.

a. w kościele:
• wykonanie kolejnych stacji drogi

Krzyżowej,
• kolejna część schodów – posadzki

przy wejściu do kościoła górnego,
• zawieszone zostały prace w zakresie

wykonania ławek, wykonania kaplicy
Zmartwychwstania.

b. Na cmentarzu:
• wykonanie tynków akrylowych w ko-

lumbarium oraz małej architektury,
• przygotowanie kolejnych sektorów do

pochówku.
Aktualnie stan finansowy parafii jest do-

bry, parafia nie ma długów. Ks. Proboszcz
podziękował całej wspólnocie za składa-
nie ofiar w kościele i przelewy bankowe
na utrzymanie naszego kościoła i parafii.

2. W zakresie spraw duszpasterskich:
a. Kontynuacja tematyki kazań na rok

o Eucharystii pt. „Eucharystia daje
życie”. W Eucharystii Chrystus upodab-
nia nas do siebie.

b. Ks. Proboszcz ponowił apel do człon-
ków Diakonii i Grup Parafialnych o
umieszczanie świadectw wiary w gazet-
ce oraz aby zachęcać osoby jeszcze nie
zdecydowane na udział w życiu parafial-
nym.

c. Msze kolędowe – stanowią nowość w
parafii i cieszą się zainteresowaniem i apro-
batą ze stronnych wiernych. Umożliwiły,
w czasie pandemii, spotkanie z duszpaste-
rzami i zawierzenie rodzin Bogu i otrzy-
manie błogosławieństwa dla wszystkich

uczestników spotkania. Otrzymane „pa-
miątki” – kreda, modlitwa upamiętnią to
spotkanie. Po raz pierwszy mieszkańcy/
parafianie mieli okazję podczas kolędy
uczestniczyć we Mszy św.

d. Sprawy związane z epidemią – obo-
wiązujące oboszczenia są przestrzegane
przez wszystkich uczestników Mszy św.
i nabożeństw. Umożliwiono przyjmowa-
nie komunii św. do ust, aby każdy mógł
z godnością  i szacunkiem, wg własnego
uznania uczestniczyć w pełni w eucha-
rystii. Wyznaczono w tym celu osobne
stanowisko.

e. Beatyfikacja ks. Franciszka Machy  -
kontynuacja przygotowań w 2021 r.

f. Zamiana intencji z I czwartku o po-
wołania.

g. Rozpoczęto spotkania grup i diako-
nii w kościele. Natomiast spotkania bierz-
mowańców i dzieci przystępujących do I
komunii św. odbywają się on-line.

h. Rekolekcje parafialne zostały zapla-
nowane od 14.02.-17.02.2021 r.

Rekolekcje nt.: KAŻDA EUCHARY-
STIA SZANSĄ NA WIOSNĘ KOŚCIO-
ŁA, poprowadzi ks. dr Tadeusz CZAKAŃ-
SKI. Ks. Tadeusz Czakański spotkał się z
kapłanami, Parafialną Radą Duszpasterską
i Parafialną Radą Ekonomiczną, by omó-
wić ten czas łaski i refleksji. Przedstawił
zarys proponowanych spotkań rekolekcyj-
nych i wielokrotnie podkreślał, że jest
otwarty na relacje i spotkania w czasie re-
kolekcji. Jest do dyspozycji parafian i osób,
które szukają swojej drogi życiowej,
pragną porozmawiać, pomodlić się. W
trakcie rekolekcji będzie okazja spotkać się
z Ks. Rekolekcjonistą. Ks. Tadeusz prosi
o modlitwę w intencji rekolekcji.

Spotkanie Parafialnej Rady Duszpaster-
skiej zakończono wspólną modlitwą w in-
tencji całej naszej Parafii.

Protokół sporządziła:
B. Karcz - Sekretarz spotkania

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
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S³ów kilka
o radoœci chrzeœcijañskiej…

„Radość tkwi nie w rzeczach, ale w
głębi naszej duszy”(św. Teresa z Lisieux)

„Pan kocha serca radosne, dusze za-
wsze uśmiechnięte”(św. Teresa z Avili)

„Oto rada, którą wam natrętnie po-
wtarzam: Bądźcie radośni, zawsze ra-
dośni. - Niechaj się smucą ci, którzy
nie uważają się za dzieci Boże. Pierw-
szym krokiem do przybliżenia innym
drogi Chrystusowej jest to, by widzie-
li, że jesteś radosny, szczęśliwy i w spo-
sób pewny podążasz ku Bogu”(bł. Jo-
semaria Escriva)

„Radość jest celem duszy: oświetla
tego, kto ją ma i ogrzewa wszystkich,
na których padają jej promienie”( św.
Jan od Krzyża)

Prawdziwa radość nie jest przejścio-
wym stanem ducha ani czymś, co się osią-
ga w wyniku szczególnego wysiłku, ale
rodzi się ze spotkania z żywą osobą Je-
zusa. Świadomość, że Bóg nie jest dale-
ki, lecz bliski, nie  jest obojętny, lecz
miłosierny. Radość prawdziwa wynika z
pewności, że Bóg jest Ojcem, który z
miłością nam towarzyszy, szanując naszą
wolność.

Jesteśmy ludźmi, więc w życiu codzien-
nym wkrada się do nas smutek, złość,
bunt, czasem nawet gniew lub rozpacz,
ale warto pamiętać radość jest stanem, a
nie jedynie ulotnym uczuciem, zatem tej
najgłębszej radości nie mogą zupełnie
przyćmić nawet przykre lub nieoczeki-
wane zdarzenia codzienności, ponieważ
Bóg jest i zawsze mnie kocha. Bardzo
kocha. Agata


