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21 luty 2021

Wielki Post
- czas miłości, wyciszenia
i wewnętrznego odnowienia
Dobrze przeżyty okres Wielkiego Po-

stu jest nie tylko jednym z najcenniej-
szych prezentów, jakie można podarować
swojej własnej duszy, lecz również praw-
dziwym oceanem dobra i miłosierdzia
względem drugiego człowieka.

Jest to czas pogłębiania relacji z Bo-
giem, pomagania potrzebującym, kory-
gowania życiowych priorytetów, wyple-
niania własnych wad oraz pielęgnowa-
nia w sobie najważniejszych cech cha-
rakteru - wytrwałości i pokory. Jest to
cenna lekcja przedkładania potrzeb in-
nych nad własnymi. To czas rezygnacji z
rzeczy i spraw, które nas niszczą, na rzecz
czynienia dobra i pogłębiania swojej wia-
ry. Najlepsze owoce przynosi połączenie
pracy nad samym sobą z pomaganiem
potrzebującym. Sama rezygnacja ze sło-
dyczy jest dobra, ale połączona z prze-
kazywaniem zaoszczędzonych w ten spo-
sób pieniędzy biednym, jest o wiele lep-
sza. Samo odmawianie codziennie kon-
kretnej modlitwy jest dobre, ale ofiaro-
wanie jej w intencji nawrócenia grzesz-
ników - jeszcze lepsze.

Zepchnijmy wiec samych siebie na dal-
szy plan i przez ten cały, wyjątkowy okres
Wielkiego Postu skupmy się na Bogu, na
dawaniu miłości innym i na szerzeniu do-
bra. Zamieńmy głośną muzykę na ciszę i
posłuchajmy własnego wnętrza. Zastąp-
my surfowanie w internecie spacerami i
modlitwą, a szybko zaczniemy zauważać
w swoim wnętrzu pierwsze pozytywne

zmiany. Pamiętajmy, że niejedzenie cze-
goś tam, nie jest głównym celem Wiel-
kiego Postu. Nie chodzi o to, aby same-
mu sobie coś udowodnić, tylko o to, aby
dzięki pewnym wyrzeczeniom nauczyć
się myśleć innymi kategoriami, zacząć
zauważać innych i co najważniejsze - stać
się lepszym człowiekiem.

Niech ten czas w nas wszystkich zaowo-
cuje porządkiem w sercu, w życiu, w
domu i w głowie. Oczyśćmy się z nało-
gów, złych przyzwyczajeń i niepotrzeb-
nych bodźców zaśmiecających nasze
wnętrza. Przejrzyjmy nasze rzeczy i od-
dajmy potrzebującym to, czego już nie
używamy. Zabierzmy się w końcu za od-
kładane w nieskończoność sprawy i każ-
dego dnia, w ramach postnej pokuty, zaj-
mijmy się nimi chociaż przez chwilę.
Lepiej postanowić sobie coś niezbyt wy-
magającego i robić to systematycznie, z
sercem, niż "porwać się z motyką na słoń-
ce" i poddać się po kilku dniach. Więcej
sensu ma zjedzenie pączka i zrobienie
czegoś dobrego, niż ignorowanie innych
i skupianie się tylko na dotrzymaniu za
wszelką cenę własnego postanowienia.

Agnieszka Kołowicz
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  7.W ramach małego postanowienia na Wielki Post zachęcamy w tym roku wszystkich
parafian, do wzięcia udziału  w akcji modlitewnej „Każde życie to dar od Boga”. Akcja
polega  na podjęciu postanowienia codziennej modlitwy „Pod Twoją obronę” w dwóch
intencjach:  O większą świadomość świętości każdego ludzkiego życia od poczęcia do
naturalnej śmierci (dla nas i wszystkich ludzi) a także w intencji dzieci poczętych, którym
grozi aborcja. Chętni do podjęcia tej modlitwy będą mogli zabrać sobie specjalny obrazek
i złożyć imienną deklarację w przeznaczonym do tego miejscu. Deklaracje te poniesione
zostaną 25 marca w Zwiastowanie NMP w procesji z darami, jako symbol naszej modli-
twy i manifestacji życia, której nas nauczył Jezus Chrystus.

  8.W poniedziałek  (22.01) 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.

  9.Do czerwca są jeszcze wolne intencje mszalne - przyjmujemy w Kancelarii Parafialnej.
10.W przyszłą Niedzielę (28.02) przed kościołem będziemy zbierać ofiary mate-

rialne na pomoc dla polskich misjonarzy (Fundusz Misyjny Ad Gentes).
Wszystkim składamy Bóg zapłać za pomoc naszym misjonarzom.

11. 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 zachowujemy wszyst-
kie obostrzenia i zasady sanitarne: kościół jest wietrzony po każdej Mszy świętej, co
pomaga we właściwej cyrkulacji powietrza dzięki dmuchawom, dezynfekowane są wszyst-
kie 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 fila-
rze, w którym można przyjąć Komunię do ust. W pozostałych miejscach księża udzie-
lają Komunii Świętej na rękę. Pragniemy też włączyć się w modlitwę całego Kościoła o
20.00 w rodzinach odmawiajmy jedną część różańca św.

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.



OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE    (21 lutego 2021)
  1.Wszystkie Msze św. - online z naszego kościoła znajdziemy na stronie inter-

netowej i facebooku: https://www.youtube.com/c/ParafiaTD
  2.Od dzisiejszej niedzieli (21.02) rozpoczynamy czterdziestogodzinne nabożeństwo

o charakterze przebłagalnym i wynagradzającym za grzechy, zwłaszcza popełnione
w okresie karnawału. Polega ono na całodziennej Adoracji Najświętszego Sakramentu
w niedzielę, poniedziałek i wtorek. Adoracja potrwa w niedzielę (21.02) od godz. 13.30
do 20.00, a w poniedziałek (22.02) i wtorek (23.02) od godz. 7.30 do 18.00.

  3.W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Niedzielę Trzeźwości. Przy wyjściu z ko-
ścioła znajduje się Parafialna Księga Trzeźwości. Prosimy o wpisywanie w niej
swoich postanowień abstynenckich.

  4.W czasie Wielkiego Postu w kościele są przygotowane kosze, do których moż-
na składać żywność o dłuższym terminie ważności np. cukier, mąka, konserwy
itp. Żywność przekażemy biednym.

  5.Zachęcamy wszystkich do udziału w tradycyjnych nabożeństwach wielkopostnych.
W piątki o godz. 17.15 odprawiamy Drogę Krzyżową, polecając Bogu dusze naszych
zmarłych. Wypominki za zmarłych przynosimy do zakrystii 20 minut przed nabożeń-
stwem. W niedziele o godz. 16.15 apraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

  6.Bóg zapłać za wszystkie ofiary materialne składane dzisiaj jako jałmużna postna.
W przyszłą Niedzielę kolekta będzie przeznaczona na ogrzewanie naszego kościoła.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW   (22 -28 LUTY 2021)
Msze św. online: w niedziele i w tygodniu

PONIEDZIAŁEK (22.02.2021r.) ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA
  7.00 1/za + Henryka Kamińskiego w 3 r. śm.

2/w intencji córki Aleksandry i syna Jarosława w kol. r. ur., z podziękowaniem za dar
życia z prośbą o opiekę MB Nieustającej Pomocy dla całej rodzin

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

2/za + Franciszka Nowaka w kol. r.śm., ++ Mariannę i Helenę Nowak, ++ Stanisława
i Grzegorza Drabów, + Jacka Łosika oraz ++ z rodziny: Nowaków i Więcławów

3/za+Zygmunta Gajek w 5r.śm.,++rodz: Jana i Kamilę,++braci:Wiesława, Józefa
i Mariana,++dziadków i babcie z obu stron++ teściów, prosząc o ł.wiecz. zbawienia

WTOREK (23.02.2021r.) - Dzień powszedni 
  7.00 1/intencja wolna

2/intencja wolna
  7.30 - 18.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + męża Krzysztofa w 3 r. śm. oraz ++ rodziców z obu stron

2/za + Zygmunta Błaszczyka (od sąsiadów)
3/za + Stanisława Grabowskiego w 5 r. śm.

18.45 - Modlitwa Uwielbienia

ŚRODA (24.02.2021r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/w intencji Adama i Tomasza oraz ich rodzin w sprawie Bogu wiadomej

2/intencja wolna
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za ++ rodziców: Cecylię i Edwarda, + brata Jana oraz ++ z pokrewieństwa

2/za + Zofiź Kasperkiewicz w 1 r. m.,++ Zbigniewa i Augustyna Kasperkiewiczów
3/za ++ rodziców: Stefanię Dziechczarczyk-Pawlas i Franciszka Pawlas, Ryszarda

i Piotra Dziechczarczyk w kol. r. śm. oraz ++ krewnych z obu stron

CZWARTEK (25.02.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/intencja wolna

2/intencja wolna
  7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/w intencji członków Żywego Różańca oraz Apostolstwa Dobrej śmierci

2/o B. błog. i podejmowanie decyzji zgodnie z wolą Bożą dla Agaty i m.Marii z ok. ur.
3/intencja wolna

PIĄTEK (26.02.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/intencja wolna

2/intencja wolna

  7.30 - Różaniec
17.15 - Droga Krzyżowa         
18.00 1/za + Zofię Czenczek z prośbą o radość nieba

2/za + Danielę Benesiewicz we wspomnienie urodzin (od córki Bożeny z rodziną)
3/intencja wolna

SOBOTA (27.02.2021 r.) - Dzień powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/w int.ofiarodawców i budowniczych naszego kościoła oraz w int. ks. P. Furczyka

2/intencja wolna
3/intencja wolna

17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za zmarłych w lutym:

2/za + Dorotę Binko w 3 r. śm.

NIEDZIELA (28.02.2021r.) - II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
  7.30 - za + Janusza Twaroga (od kuzynki Moniki Florek ze Szwecji)
  9.30 - za ++ Ryszarda, Bronisława, Radosława Krępińskich, + Adama oraz

++ rodzeństwo i rodziców z rodziny Dzień, z prośbą o życie wieczne
11.00 - w intencji Bogusławy i Bogusława w 40 r. śl. z podziękowaniem za dotych-

czasowe łaski, z prośbą o Boże błog. dla jubilatów i całej rodziny
12.30 - w intencji Soni z ok. 80 r. ur., z podzięk. za dotychczasowe łaski, z prośbą o Boże

błog., zdrowie, opiekę Matki Bożej (od dzieci, wnuków i prawnuczki)
16.15 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
17.00 - za + Jadwigę Krysiak w 2 r. śm.
20.00 - w intencji Bogu wiadomej

         Codziennie Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00
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Eucharystia odkrywana małymi krokami
– Credo
W ostatnich numerach naszej gazetki

zostały opisane szczegółowo m.in. obrzę-
dy wstępne oraz Liturgii Słowa wraz z
kazaniem.

Kolejnym elementem Liturgii Słowa
jest Credo czyli wyznanie wiary. Credo
po łacinie oznacza dosłownie „wierzę”,
a sama nazwa tej części Mszy Świętej
powstała od pierwszego słowa wyznania
wypowiadanego przez wier-
nych. W wyznaniu wiary
chodzi o wypowiedzenie w
jakiego Boga wierzymy i o
przypomnienie sobie z czym
konkretnie wiąże się nasza
wiara.

Najważniejsze w wyzna-
niu wiary jest, aby był to
znak jedności wszystkich
wierzących, którzy je wypo-
wiadają. Pomimo tego, że
chociaż gromadzimy się na
wspólnej Mszy nie wszyscy
się znamy, pomimo naszych
różnic i odmiennych poglą-
dów, Credo jest momentem,
w którym powinniśmy sobie
uświadomić, że bez względu na nasze
różnice, mamy wspólny korzeń, którym
jest nasza wiara. Jeżeli wyznajemy te
same prawdy wiary, to jest między nami
jedność będąca podstawą do dalszego bu-
dowania. Warto o tym pamiętać kiedy
spotka się w kościele kogoś z kim nie jest
się w najlepszych stosunkach. Gdy wy-
powiadamy razem Credo to okazuje się,
że mimo wszystkich trudności i różnic,
możemy też w czymś być razem.

W niektórych kościołach podczas wy-
znania wiary można zauważyć, że ludzie
wykonują jakieś dodatkowe gesty, na

przykład skłaniają głowę. Warto dodać,
że jest kilka momentów w roku, gdy
Kościół dokłada do Credo dodatkowy
gest. Chodzi o przyklęknięcie, które wy-
raża nasz szacunek wobec tajemnicy,
którą danego dnia świętujemy. W ciągu
roku liturgicznego podczas wyznania
wiary przyklękamy na przykład w Wiel-
kanoc, gdy mowa o Zmartwychwstaniu.

Jeśli chodzi o gest skinie-
nia głowy, to nie jest on
czymś obowiązkowym, ale
jeśli w parafii tak się po-
stępuje to warto go prak-
tykować. W niektórych
kościołach panuje zwyczaj
pochylania głowy, gdy wy-
powiada się imię: Jezus lub
Maryja albo gdy wspomi-
na się Trójcę Świętą. Moż-
na to zauważyć na przy-
kład podczas hymnu
Chwała na wysokości
Bogu lub w trakcie modli-
twy eucharystycznej. Cza-
sem ten gest wykonywany
jest także, gdy wymienia

się imię świętego, którego wspomnienie
obchodzi się danego dnia. W tym kon-
tekście warto zapamiętać istotną zasadę:
głowę pochyla ten, kto wypowiada to
imię. Jeżeli wszyscy śpiewamy lub mó-
wimy Chwała na wysokości Bogu, w któ-
rym pojawia się imię Jezus, to jak naj-
bardziej możemy pochylić głowę. Jednak
podczas modlitwy eucharystycznej, którą
mówi kapłan sprawujący Mszę, tylko on
powinien pochylać głowę na imię Maryi
lub Jezusa.

Przeżywajmy owocnie Eucharystię!
J.Z.

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!

Proboszcz podkreślił, że jego ojcostwo
wyrażało się konkretnie w tym, że uczy-
nił ze swego życia służbę, opiekując się
Świętą Rodziną. Ks. Proboszcz zwrócił
również uwagę na fakt, że Św. Józef jest
łącznikiem między Starym Testamentem
a Nowym. Ze względu na rolę jaką ode-
grał w historii zbawienia, św. Józefowi
poświęcono wiele kościołów (dla nas
najbliższe to na: Załężu i Józefowcu).
Również od wieków odbywają się na
jego cześć różne nabożeństwa, a wielu
świętych było jego gorliwymi czciciela-
mi. Na zakończenie ks. Proboszcz roz-
dał wszystkim obrazki z wizerunkiem
Św. Józefa tulącego Jezusa w swoich ra-
mionach z modlitwą, i zachęcił wszyst-
kich do jej odmawiania.

09.02. - O godz.18.45 rozpoczęła się
wieczorna modlitwa uwielbienia. Ks.
Dawid we wprowadzeniu do modlitwy
zwrócił uwagę na różnorodność w jed-
ności Kościoła, gdzie istotą zawsze jest
Chrystus. Rozważaliśmy Ewangelię z
dnia (Mk 7, 1-13), po której nastąpiła
modlitwa spontaniczna. Uwielbienie za-
kończyło się błogosławieństwem oraz
odśpiewaniem Apelu Maryjnego.

10.02. - O godz.18.45 rozpoczęło się
nabożeństwo do Matki Bożej Uzdrowie-
nia Chorych z błogosławieństwem lo-
urdzkim. Podczas nabożeństwa została
odmówiona litania do MB Uzdrowienia
Chorych oraz przedstawione prośby i
dziękczynienia spisane przez wiernych
na kartkach. Ks Marek w szczególny spo-
sób modlił się również o ustanie pande-
mii oraz w intencji wszystkich chorych i
cierpiących z powodu koronawirusa, jak
również za cały personel medyczny i
opiekujących się chorymi. Na zakończe-
nie ks. Marek zwrócił się do wiernych,
aby z pokorą przychodzić do Maryi, któ-
ra jest naszą pośredniczką.

11.02. - O godz.18.45 w kościele odby-
ło się krótkie spotkanie informacyjne
Diakonii Liturgicznej z ks. Proboszczem.

Bożena S.

Zapraszamy wiernych z parafii do czyn-
nego udziału w akcji Pokuta 2021. Za-
praszamy do wysłuchania konferencji
ks. Jerzego Morańskiego, będącej przy-
gotowaniem do pokuty, którą pragnie-
my podjąć w okresie Wielkiego Postu.
Autentyczna zmiana myślenia prowa-
dzi do uniżenia się przed Bogiem. War-
to posłuchać na stronie https://poku-
ta.live i przyłączyć się do akcji.
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DEKRET METROPOLITY KATOWICKIEGO
W SPRAWIE ODPUSTÓW

Ogłaszam postanowie-
nia dotyczące możliwo-
ści uzyskania odpustu
zupełnego pod zwykły-
mi warunkami na terenie
Archidiecezji Katowic-
kiej w okresie od 2 lute-
go do 8 grudnia 2021 r.:

1. Odpust zupełny
mogą uzyskać wierni,

którzy wolni od wszelkiego grzechu,
podejmą w Roku świętego Józefa na-
stępujące dzieła duchowe:

• przez co najmniej pół godziny będą
rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą
udział w jednym pełnym dniu skupienia,
zawierającym rozważanie o świętym Jó-
zefie;

• na wzór świętego Józefa spełnią uczy-
nek miłosierdzia względem ciała lub
względem duszy;

• będą odmawiać modlitwę różańcową
w rodzinie i pomiędzy narzeczonymi;

• powierzą swą działalność (szczegól-
nie pracę zawodową) opiece świętego Jó-
zefa lub będą Go wzywali w modlitwach
wstawienniczych za osoby bezrobotne,
aby mogły znaleźć zatrudnienie, a także
w intencji poszanowania godności ludz-
kiej pracy;

• będą odmawiać Litanię do świętego
Józefa, ofiarowaną w intencji Kościoła
prześladowanego oraz w intencji ulżenia
chrześcijanom na różne sposoby prześla-
dowanym;

• odmówią 19. dnia każdego miesiąca i
w każdą środę (dzień poświęcony wspo-
mnieniu świętego Józefa) dowolną, praw-
nie zatwierdzoną modlitwę lub akt po-
bożności na cześć tego Świętego.

• Uwzględniając obecną sytuację publicz-
nego zagrożenia zdrowia, dar odpustu roz-
szerza się na osoby w podeszłym wieku,
na chorych, umierających i tych wszyst-
kich, którzy z usprawiedliwionych racji nie

Z LISTU APOSTOLSKIEGO
„PATRIS CORDE”
PAPIEŻA FRANCISZKA (cz.1)
1. Ojciec umiłowany
Wielkość św. Józefa polega na tym, że

był on oblubieńcem Maryi i ojcem Jezu-
sa. Jako taki „stał się sługą powszechne-
go zamysłu zbawczego”, jak mówi św.
Jan Chryzostom.

Św. Paweł VI zauważa, że jego ojco-
stwo wyrażało się konkretnie w tym, że
„uczynił ze swego życia służbę, złożył
je w ofierze tajemnicy wcielenia i zwią-
zanej z nią odkupieńczej misji; posłużył
się władzą, przysługującą mu prawnie w
świętej Rodzinie, aby złożyć całkowity
dar z siebie, ze swego życia, ze swej pra-
cy; przekształcił swe ludzkie powołanie
do rodzinnej miłości w ponadludzką ofia-
rę z siebie, ze swego serca i wszystkich
zdolności, w miłość oddaną na służbę
Mesjaszowi, wzrastającemu w jego
domu”.

Ze względu na tę rolę w historii zba-
wienia, św. Józef jest ojcem, który zawsze
był miłowany przez lud chrześcijański,
o czym świadczy fakt, że na całym świe-
cie poświęcono mu wiele kościołów; że
wiele instytutów zakonnych, bractw i
grup kościelnych inspiruje się jego du-
chowością i nosi jego imię; że od wie-
ków odbywają się na jego cześć różne
święte misteria. Wielu świętych było jego
gorliwymi czcicielami, wśród nich Tere-
sa z Avila, która przyjęła go jako swego
adwokata i pośrednika, często powierzała
mu siebie i otrzymywała wszystkie łaski,
o które prosiła; zainspirowana swoim
doświadczeniem, Święta zachęcała in-
nych do tej pobożności.

W każdej książeczce do nabożeństwa
można znaleźć jakąś modlitwę do św.
Józefa. Szczególne wezwania kierowa-
ne są do niego w każdą środę, a zwłasz-
cza przez cały marzec, miesiąc tradycyj-
nie jemu poświęcony.

Ufność ludu do św. Józefa streszcza się

mogą wyjść z domu, a którzy wolni od
wszelkiego grzechu oraz z intencją wypeł-
nienia, gdy tylko będzie to możliwe, zwy-
kłych warunków odpustu, odmówią w
domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich prze-
szkoda (np. w szpitalu), akt pobożności na
cześć świętego Józefa - pocieszyciela cho-
rych i Patrona Dobrej Śmierci. Przy tej
okazji zachęcam kapłanów, aby poświęcali
się sakramentowi pokuty i często - jeśli
tylko to możliwe - osobiście i korzystając
z pomocy nadzwyczajnych szafarzy - za-
nosili Komunię świętą do osób chorych i
osłabionych wiekiem.

2. Kościołami jubileuszowymi będą:
- katedra Chrystusa Króla
- sanktuaria i bazyliki:  św.Józefa w

Rudzie Śląskiej; sanktuarium i bazylika
MB Bogucickiej w Katowicach; sanktu-
arium i bazylika Matki Sprawiedliwości i
Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich;
sanktuarium i bazylika MB Uśmiechnię-
tej w Pszowie; sanktuarium MB z Lour-
des w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach;
sanktuarium MB Fatimskiej w Turzy Ślą-
skiej; bazylika św.Ludwika Króla i Wnie-
bowzięcia NMP w Katowi ca ch-Panew-
nikach;  bazylika św.Wojciecha w Miko-
łowie; bazylika św. Antoniego z Padwy w
Rybniku.

- kościoły pod wezwaniem świętego
Józefa w miejscowościach:  Chorzów,
Czarków,  Czerwionka-Leszczyny, Go-
dów, Jastrzębie-Zdrój, św.Barbary i św.Jó-
zefa, Katowice-Józefowiec, Katowice-Za-
łęże,  Mysłowice-Krasowy, Nieboczowy,
Piekary Śląskie-Józefka, Rybnik (dwie
parafie], Świętochłowice-Zgoda, Tychy-
Wartogłowiec, Żory-Osiny.

- inne kościoły ze stałą posługą sakra-
mentu pokuty i pojednania: św.Jadwigi
Śląskiej w Chorzowie; NSPJ w Katowi-
cach-Koszutce; Królowej Apostołów w
Rybniku. Do pielgrzymowania do wymie-
nionych miejsc świętych szczególnie za-
chęcam narzeczonych i całe rodziny.

w wyrażeniu: „Ite ad Ioseph”, które od-
wołuje się do czasu głodu w Egipcie, kie-
dy ludzie prosili faraona o chleb, a on
odpowiedział: „Udajcie się do Józefa i,
co on wam powie, czyńcie” (Rdz 41, 55).
Chodziło o Józefa, syna Jakuba, który
został sprzedany z zazdrości przez swo-
ich braci (por. Rdz 37, 11-28) i który –
według narracji biblijnej – stał się póź-
niej rządcą Egiptu (por. Rdz 41, 41-44).

Jako potomek Dawida (por. Mt 1, 16-
20), z którego korzenia miał się narodzić
Jezus, zgodnie z obietnicą daną Dawi-
dowi przez proroka Natana (por. 2 Sm
7), oraz jako oblubieniec Maryi z Naza-
retu, święty Józef jest łącznikiem między
Starym a Nowym Testamentem.

8.02. - Podczas Mszy św. O godz. 18.00
sprawowanej w intencji wszystkich
członków diakonii i grup parafialnych
oraz ich rodzin został rozważony temat:
„Eucharystia źródłem i szczytem życia
Kościoła”. Ks. Proboszcz nawiązując do
Adhortacji „Sacramentum Caritatis” pa-
pieża Benedykta XVI zwrócił uwagę, że
Eucharystia jako Sakrament Miłości
wzmacnia naszą wiarę, dlatego też bar-
dzo ważne jest przygotowanie Koncele-
bransa. Jednak naszym zadaniem jest
również odpowiednie przygotowanie do
przeżywania Eucharystii poprzez czyta-
nie literatury chrześcijańskiej i zdobywa-
nie wiedzy i wiadomości nt. Mszy św.
Bardzo istotną sprawą jest podział funk-
cji w Liturgii - co podkreślił ks. Józef
oraz, że komunia z Chrystusem to rów-
nież jedność i miłość pomiędzy uczest-
nikami Eucharystii.

Po Mszy św. odbyło się krótkie spotka-
nie formacyjne dla członków diakonii i
grup parafialnych. Ks. Proboszcz przy-
pomniał o trwającym Roku Św. Józefa,
ustanowionym przez papieża Franciszka,
który nazywa Św. Józefa - ojcem umiło-
wanym oraz oblubieńcem Maryi. Ks.

Migawki z ¿ycia naszej parafii
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