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28 luty 2021

Œw. Kazimierz Królewicz
Przyszło mu żyć w trudnym okresie, a

jako syn ojca, którego Litwini próbowali
14 razy zgładzić, zaczął karierę poli-
tyczną właściwie jako jeszcze dziecko.
Mając zaledwie 13 lat został posłany na
Węgry, aby zasiąść na tamtejszym tronie.
Niewiele z tego wszystkiego wyszło i
wrócił do Krakowa ledwie żywy. Mogło
to być początkiem przyczyn jego później-
szej śmierci – zmarł na gruźlicę.

Węgierska wyprawa była zapewne
mocnym przeżyciem dla chłopca, jak na
ówczesne standardy przystało, już pełno-
letnim. Po tej „węgierskiej przygodzie”,
cała rodzina królewska udała się do Czę-
stochowy, gdzie być może Kazimierz zło-
żył ślub dozgonnej czystości. Tam też
cała rodzina królewska została przyjęta
do Konfraterni Zakonu Paulinów.

Św. Kazimierz wraz z braćmi, konty-
nuował naukę pod kierunkiem najtęż-
szych głów tamtego czasu; Długosza i
Fillipo Buonacorsiego. O jego nieprze-
ciętności umysłowej świadczą  raporty
dyplomatów weneckich, podziwiający
młodego Kazimierza za rezolutność i
ogładę. Był też sprawnym administrato-
rem, odnosząc sukcesy na powierzonych
mu w zarząd zagadnieniami.

Zmarł w drodze do Wilna, jadąc na
wezwanie ojca. Pochowano go w kate-
drze wileńskiej, którą musiał opuścić w
1953, kiedy to w tym miejscu otwarto
muzeum religii i ateizmu.

Umiera  młody, mądry, wykształcony
książę, druga osoba w państwie, mająca
jasne poglądy na przyszłość. Panowie li-
tewscy, którzy tak tropili ojca i syna, by
ich uśmiercić, obudzili się; grób stał się

miejscem przebudzenia nie tylko panów
ale i szaraczków.

Św. Kazimierz może być dla nas inspi-
racją, jak połączyć bycie w świecie, a jed-
nocześnie mieć przywiązanie do Boga
realizując ślub czystości. Utrzymanie
wierności.

Za  swojego patrona przyjęli św. Kazi-
mierza: Polacy, Litwini, młodzież litew-
ska i Zakon Rycerzy Maltańskich i na
koniec miasto Radom. Beder

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 kart-
kami. W naszym kościele zachowujemy
wszystkie obostrzenia i zasady sanitar-
ne: kościół jest wietrzony po każdej Mszy
świętej, co pomaga we właściwej cyrkula-
cji powietrza dzięki dmuchawom, dezynfe-
kowane 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. o 20.00 w rodzi-
nach odmawiajmy jedną część różańca.

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.

  7.W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.
  8.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,
zakrystianów, organistów i panów pełniących posługę kolektowania, Bractwa Adoracji
oraz ich rodzin. Po Eucharystii spotkanie Bractwa Adoracji w kościele.

  9.W piątek o godz. 16.30 zapraszamy wszystkie dzieci na Mszę św. pierwszopiątkową.
Homilia: Moje postanowienia wielkopostne. O godz. 16.00 spowiedź św. dla dzieci. Wie-
czorem, o godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św. pierwszopiątkową sprawowaną do
NSPJ w intencjach wszystkich rodzin. Homilia: Modlitwa Eucharystyczna - uczestnic-
two w Modlitwie Eucharystycznej. Kolekta zbierana na biedne rodziny.

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

11. W przyszłą niedzielę (Pierwsza niedziela miesiąca) po Mszy św. o godz. 11.00 zostanie
udzielone specjalne błog. dla matek oczekujących potomstwa. Również w inne dni
istnieje możliwość takiego błogosławieństwa po uprzednim poinformowaniu kapłana.

12.W sobotę (6.03) o godz. 16.00 Msza św. chrzcielna oraz w intencji dzieci ob-
chodzących I rocznicę Chrztu św. Katecheza dla rodziców i chrzestnych odbę-
dzie się w piątek o godz. 18.45 w kościele.

13.Nauki przedmałżeńskie dla par chcących w najbliższym czasie zawrzeć sakramentalny
związek małżeński - rozpoczną się w naszej parafii 4 marca. Zapisy na nauki odbywają się
wyłącznie przez aplikację na stronie  archidiecezji – narzeczenikatowicka.pl. Informacja
na temat zapisów znajduje się na stronie parafii. Ilość miejsc jest ograniczona.

14.Do czerwca są jeszcze wolne intencje mszalne, które przyjmujemy w Kancelarii.
15.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 i utrzymanie 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



OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE   (28 lutego 2021)
  1.Wszystkie Msze św. - online z naszego kościoła znajdziemy na stronie inter-

netowej i facebooku: https://www.youtube.com/c/ParafiaTD
  2.W dzisiejszą 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.

  3.Bóg zapłać za wszystkie ofiary materialne składane dzisiaj na ogrzewanie nasze-
go kościoła. W przyszłą Niedzielę kolekta będzie przeznaczona na utrzymanie
naszego kościoła i parafii.

  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 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

  6.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

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

PONIEDZIAŁEK (01.03.2021r.) Dzień powszedni
  7.00 1/za dusze w czyśćcu cierpiące (intencje ze skarbonki)

2/intencja wolna
  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + Kazimierza Skibę

2/za + Katarzynę Szałowską w 5 r. śm.
WTOREK (02.03.2021r.) - Dzień powszedni 
  7.00 1/intencja wolna

2/intencja wolna
  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + wnuczkę Justynkę w 7 r. śm., prosząc dla niej o radość nieba

2/za + męża, ojca i dziadka Ludwika Jaroszek, ++ rodziców: Marię i Tomasza
Jaroszek, Helenę i Adama Mazur, ++ braci, siostry, + bratową Stanisławę,
+ szwagra Stanisława i wszystkich ++ z rodziny

3/za ++ rodziców: Kazimierę i Władysława Barejów oraz Janinę i Antoniego
Grafów z prośbą o radość życia wiecznego

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŚRODA (03.03.2021r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/intencja wolna

2/intencja wolna
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/z podziękowaniem za dar zdrowia, miłości i rodzicielstwa oraz za wszystkie otrzy-

mane łaski i błogosławieństwo, z prośbą o światło Ducha św. we wszystkich decy-
zjach oraz nieustającą opiekę Matki Bożej dla Agaty i Oskara z dziećmi

2/za + syna Jarosława Zawistowskiego w 3 r. śm.
3/intencja wolna

CZWARTEK (04.03.2021 r.) - ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA
  7.00 1/za++rodz: Halinę i Huberta,++dziad: Gertrudę i Pawła, Barbarę i Jana,++ z rodziny

2/za + matkę Hildegardę Frosztęga w kol. r. śm. oraz ++ z rodziny z obydwu 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 intencji służby liturgicznej: lektorów, ministrantów, szafarzy, zakrystianów, orga-
nistów i panów pełniących posługę kolektowania, Bractwa Adoracji oraz ich rodzin

3/w intencji brata Kazimierza z ok. imienin z prośbą o łaskę wiary, nadziei
i miłości oraz Boże błog. dla niego i całej rodziny

PIĄTEK (05.03.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + męża Kazimierza Kadłubskiego w 9 r. śm., + ojca Józefa, + Łucję

Gomołuch oraz ++ z rodziny: Kadłubskich, Gomołuchów i Dworaczków
2/za + Józefa Wycisk w kol. r. śm.

  7.30 - Różaniec
16.30 - Msza św. szkolna : za + Henryka Kowalskiego (od sąsiadów z korytarza)

Homilia: Moje postanowienia wielkopostne

17.15 - Droga Krzyżowa  
18.00 1/do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin

2/za + mamę Stanisławę Lichtara w 1 r. śm.
Homilia: Modlitwa Eucharystyczna - uczestnictwo w Modlitwie Eucharystycznej

SOBOTA (06.03.2021 r.) - Dzień powszedni
  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: Psota Franciszek, Wróblewska Wiktoria, Amelia Sitko

oraz w I rocz. sakr. Chrztu:
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za + Irenę Kizior, ++ Emilię i Andrzeja Kizior oraz + Zdzisława Jarzynkę

2/za + męża Stefana Stolarza w 3 r. śm., ++ rodziców: Józefa i Franciszkę,
++ teściów: Hildegardę i Henryka z prośbą o radość życia wiecznego

NIEDZIELA (07.03.2021r.) - III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
  7.30 - w intencji Ireny z ok. 85 r. ur., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą

o Bożą opiekę na dalsze lata życia dla niej i rodziny (Dziękczynienie)
  9.30 - do Opatrzności Bożej w intencji Marka z ok. kol. r. ur., z podziękowaniem

za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog.
11.00 - za + Zofię Bujak we wspomnienie urodzin

Błogosławieństwo dla matek oczekujących potomstwa
12.30 - w intencji Janiny Stępień z ok. 80 r. ur., z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą

o zdrowie i Boże błog. dla niej oraz córki i syna z rodzinami (Dziękczynienie)
17.00 - za + Stanisławę Gosk w 40 r. śm. oraz + Ludwika Gosk
20.00 - za + Henryka Kowalskiego (od sąsiadów z korytarza)

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

zostały opisane szczegółowo m.in.: ob-
rzędy wstępne oraz Liturgia Słowa.
Ostatnią częścią Liturgii Słowa jest mo-
dlitwa powszechna, która zwana jest rów-
nież modlitwą wiernych. Oba określenia
są poprawne, ale każde z nich ma trochę
inne znaczenie.

Modlitwa wiernych oznaczała modlitwę
tych, którzy byli ochrzczeni i wierzyli w
Pana Jezusa. Natomiast modlitwa po-
wszechna dotyczy całego Kościoła, tak-
że tych ludzi, którzy nie są jeszcze włą-
czeni w Krzew Winny przez chrzest, ale
są dziećmi Boga, więc należą do ludu
Boga. Istnieją dwa ryty modlitwy po-
wszechnej. Pierwszy z nich jest bardzo
uroczysty i pojawia się tylko w Wielki
Piątek. Składa się on z dziesięciu we-
zwań, które dzielą się na: przedstawie-
nie prośby, najczęściej śpiewanej przez
diakona, i na odpowiedzi celebransa,
mające postać krótkiej modlitwy przypo-
minającej kolektę. Te dwie części wezwa-
nia oddzielone są chwilą ciszy, która jest
miejscem na milczącą modlitwę uczest-
ników zgromadzenia.

Druga forma modlitwy powszechnej ma
postać kilku wezwań, na które wierni od-
powiadają jakimś konkretnym zawoła-
niem, na przykład „Wysłuchaj nas, Pa-
nie”. Liczba wezwań mieści się między
czterema a ośmioma. W większości ko-
ściołów modlitwę wiernych się czyta. Nie
ma żadnych stałych i ściśle określonych
tekstów liturgicznych (poza modlitwą w
Wielki Piątek), które byłyby nakazane do
odczytania. Zwykle są to teksty napisa-
ne wcześniej. Dotyczą wołania wiernych
w intencjach całego Kościoła – w każ-
dym miejscu świata, stąd wezwania za
papieża, biskupów, rządzących państwa-
mi. Z drugiej strony, dotykają spraw lo-
kalnego kościoła, danej wspólnoty para-
fialnej i tego co się aktualnie w niej dzie-

je. Przed przygotowaniem tekstu osoba,
która je pisze przygląda się temu co dzie-
je się aktualnie w Kościele, żeby o to
wspólnie się modlić. Warto również
kształtować tą część Liturgii Słowa na
bieżąco. Może zdarzyć się tak, że nie
można już zamówić oddzielnej Mszy, ale
wypada bardzo ważna intencja – ktoś
poważnie zachorował lub miał wypadek.
Wtedy warto poprosić księdza przed
Mszą, żeby dołożył naszą prośbę do mo-
dlitwy wiernych. To bardzo ważna rzecz,
by w modlitwę wiernych włożyć jak naj-
więcej lokalnych i bliskich danej wspól-
nocie spraw. Jest to taka część liturgii, w
której wszyscy chcą Panu Bogu zanieść
ofiarę z całego świata, chcą w Jego ręce
złożyć wszystkie sprawy, szczególnie te
trudne i bolesne, które wymagają Bożej
interwencji. Chcemy Mu je przedstawić
i powierzyć.

W liturgii wszystko ma swój czas, dla-
tego podczas modlitwy wiernych nie po-
winno się dziać na ołtarzu nic poza nią,
tak aby wszyscy byli skoncentrowani na
wspólnej modlitwie. Dopiero kiedy skoń-
czy się modlitwa czyli ostatni element
Liturgii Słowa, może zacząć się kolejna
część akcji liturgicznej.

Przeżywajmy owocnie Eucharystię!
J.Z.

Œwiêtowanie Roku
œw. Józefa w naszej parafii
1. Pielgrzymka do kościoła św. Józefa na

Załężu – piesza i środkami lokomocji (so-
bota w czerwcu lub wrześniu).

2. Nowenna do św. Józefa, od 10-18 mar-
ca (po mszy św. wieczornej).

3. Msza św. wotywna do św. Józefa w 19
dniu każdego miesiąca z okolicznościo-
wym kazaniem.

4. Niedziela,19 września – Msza św. ro-
dzinna z odnowieniem przyrzeczeń mał-
żeńskich.

5. 19.03 i 1.05, kazanie o św. Józefie.
6. W marcu-w niedziele po Mszy św.

Modlitwa do św. Józefa.
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MODLITWA
DO ŚW. JÓZEFA

Do Ciebie, święty Józefie,
uciekamy się w naszej niedoli.
Wezwawszy pomocy Twej Naj-
świętszej Oblubienicy z ufno-

ścią również błagamy o Twoją opiekę.
Przez miłość, która Cię łączyła z Niepo-
kalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez oj-
cowską Twą troskliwość, którą otaczałeś
Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj
łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chry-
stus nabył Krwią swoją i swoim potężnym
wstawiennictwem dopomóż nam w na-
szych potrzebach.

Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny,
czuwaj nad wybranym potomstwem Jezu-
sa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Oj-
cze, wszelką zarazę błędów i zepsucia.
Potężny nasz Wybawco, przybądź nam
łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce
z mocami ciemności. A jak niegdyś urato-
wałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa,
które groziło Jego życiu, tak teraz broń
świętego Kościoła Bożego od wrogich
zasadzek i od wszelkich przeciwności.
Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką,
abyśmy za Twoim przykładem i Twoją po-
mocą wsparci mogli żyć świątobliwie,
umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczę-
śliwość w niebie.  Amen.

nie na „drugi brzeg” do wieczności, jak
również odnosząc się do I Czytania (Rdz
4, 1-15. 25) nawiązał do dzisiejszych cza-
sów, w których domaga się prawa do
aborcji i eutanazji. Dlatego potrzeba wia-
ry, modlitwy, ofiary i ogromnej miłości z
naszej strony. Ks. rekolekcjonista podkre-
ślił, że największa miłość jaką Bóg obja-
wił światu jest w znaku krzyża, dlatego
też podczas Liturgii na ołtarzu znajduje
się krzyż, abyśmy wpatrywali się w Je-
zusa, którego przebiły nasze grzechy, a
Eucharystia jest nam potrzebna do nasze-
go oczyszczenia. Ks. Tadeusz zwrócił
uwagę na tajemnicę grzechu - pychę, któ-
ra jest źródłem wszelkiego zła. Pośród
siedmiu grzechów głównych pycha jest
korzeniem z którego wszystko wyrasta.
Ks. Czakański omówił 12 stopni pychy i
zachęcił do zrobienia sobie rachunku
sumienia, a przytaczając fragment modli-
twy brewiarzowej z dnia zwrócił uwagę
na trzy przypadki mądrości:

- gdy wyznaję swoje nieprawości;
- gdy wielbię i składam dziękczynienie

Panu Bogu;
- gdy przemawiam ku zbudowaniu. Sta-

rajmy się, aby z naszych ust zawsze wy-
chodziła mądrość. O godz.19.30 w ka-
plicy MB Fatimskiej ks. Tadeusz spotkał
się z osobami poszukującymi i pytający-
mi.

16.02. - W drugim dniu rekolekcji ks.
Tadeusz nawiązując do grzechu pychy,
który został omówiony w poprzednim
dniu, zwrócił uwagę, że przeciwień-
stwem pychy jest pokora, a przeciwień-
stwem egoizmu jest miłość. Dlatego też
nauka dotyczyła serca człowieka, które
powinno być na wzór Serca Jezusa - ci-
che i pokorne. Ks. rekolekcjonista zwró-
cił uwagę, że człowiek nie może się w
pełni zrealizować, jak  tylko przez bez-
interesowny dar z samego siebie, bo mi-
łość jest decyzją, a Bóg potrzebuje na-
szego serca, aby je przemieniać.

Nawiązując do modlitwy brewiarzowej

z dnia ks. Czakański omówił 3 znaki mi-
łości:

- obecność;
- pracowitość (zwracając szczególną

uwagę na sprzątanie siebie z siebie - ra-
chunek sumienia);

- czułość
Na zakończenie ks. rekolekcjonista

podkreślił, że powinniśmy kochać jak
Jezus, dlatego każdego dnia musimy bu-
dować relacje pomiędzy sobą, aby wza-
jemna miłość odróżniała nas od dzisiej-
szego świata. cdn.

Bożena S.
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12 stopni pychy:

1. Ciekawość. Ciekawość to 1 stopień
do piekła - mówimy. Chodzi o wścib-
skość - wchodzenie w nie swoje sprawy.

2. Uważanie się za lepszego od innych.
Cóż masz czego byś nie otrzymał. Cho-
dzę do kość i modlę się a tamci!

3. Przechwalanie się. Byliśmy w Rzy-
mie w Ziemi św.......cięgle się chwalimy.

4. Chęć wyróżniania się.
5. Zadowolenie z tego co mam. Cały

się delektuje pochwałami...
6. Zarozumiałość. Ciężko się przy ta-

kim siedzi przy stole.....pozjadał wszyst-
kie rozumy.

7. Zuchwałość. Zuchwały jest ten co
się wypowiada niepytany.

8. Rozgrzeszanie się z wielkiej winy.
To chyba nic złego...

9. Fałszywa pokora. Udaję świętego....
10. Bezczelność i bezwstyd.
11. Przyzwolenie na wszelki występek.

Rodzice-co my mamy zrobić?  Przyzwo-
lenie dzieciom na wszystko..... Można
prawdę powiedzieć bo Cię kochamy.....

12. Utrata świadomości grzechu i
ustawiczne trwanie w grzechu. Wystar-
czy jak raz w roku pójdę spowie-
dzi.......itd

Duchowa Adopcja...

,,Nie zabijaj,ale raczej chroń życie,
chroń zdrowie i szanuj godność ludzka
każdego człowieka, niezależnie od jego
rasy czy religii, od poziomu inteligen-
cji, stopnia świadomości czy wieku,
zdrowia czy choroby. Nie zabijaj, ale
raczej, przyjmij drugiego człowieka jako
dar Boży - zwłaszcza jeśli jest to twoje
własne dziecko. Nie zabijaj, ale raczej
staraj się pomoc swoim bliźnim, aby z
radością przyjęli swoje dziecko, które -
po ludzku biorąc - uważają, ze pojawiło
się nie w porę'' (św. Jan Paweł II)

Odrzucenie daru życia jest straszliwym
dramatem całej rodziny, pozbawia bo-
wiem życia nie tylko dziecko, ale skazu-
je matkę i ojca na bardzo bolesne konse-
kwencje grzechu, który sięga  pokoleń,
jeśli nie podejmie się pokuty.

Odbierając życie dziecku człowiek sta-
wia się w miejscu Boga, uzurpując sobie
prawo swobodnego decydowania o życiu
i śmierci, niszcząc Boże plany wobec nie-
powtarzalnej istoty ludzkiej, która wcze-
śniej zaistniała w zamyśle Boga, nim zo-
stała poczęta w łonie matki. Jak mówi
księga Jeremiasza: ,,Zanim ukształtowa-
łem cie w łonie matki - znałem cie. Za-
nim przyszedłeś na świat - poświeciłem
cie''.

Dziecko jest owocem miłości, aborcja
zabija miłość, ustępując miejsca ducho-
wi śmierci, uwalniając lawinę negatyw-
nych uczuć działających  destrukcyjnie
na cala rodzinę. Największą cenę płaci
pozbawione życia dziecko, zaraz po nim
ofiara jest matka, którą najbardziej doty-
kają skutki tego czynu. Konsekwencje
ponosi także ojciec, który często przez
wiele lat nie zdaje sobie z tego sprawy.
Ojciec dziecka, wywierając presje na
matce i zmuszając ja do aborcji, jest win-
ny, choć nie uczestniczył w niej bezpo-
średnio. Świadomość i poczucie wielkie-
go życiowego błędu powoduje u matki i
ojca nadmierne obciążenie psychiczne,

kończące się często nerwica lub depre-
sja oraz osłabieniem mocy duchowych i
psychicznych. Osłabienie to dotyka cale
społeczeństwo.

Niewiara w Boże przebaczenie i nie
możność przebaczenia sobie powoduje
cierpienie. Te wielka ranę może uleczyć
tylko Bóg, ponieważ jest ona związana z
poczuciem winy, a winę leczy jedynie
przebaczenie. Podejmij modlitwę ducho-
wej adopcji, a uratujesz nie tylko dziec-
ko zagrożone zabiciem, ale uchronisz
także cale rodziny przed zgubnymi skut-
kami grzechu przeciwko życiu. B.M.

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!

Zapisy na nauki przedmałżeńskie
odbywają się wyłącznie przez stronę
internetową:
https://narzeczenikatowicka.pl/
Należy wybrać zakładkę „Zapisy na na-
uki przedmałżeńskie” - następnie  „Deka-
nat”: Katowice – Załęże i „Wyszukaj w
zakresie” : od danego dnia do 31.03. Po
wybraniu naszej parafii należy zatwierdzić
wybór i wypełnić formularz.

Migawki z ¿ycia naszej parafii

Wspomnienie z rekolekcji..... cz.1
Tematy nauk rekolekcyjnych:
I. Przygotowanie na śmierć - poznanie

tajemnicy śmierci Fryderyka Chopina
II. Szczegółowy Rachunek Sumienia -

12 stopni pychy
III. Znaki miłości - obecność, pracowi-

tość, czułość
14.02. - Rozpoczęły się Rekolekcje Pa-

rafialne prowadzone przez ks. dr Tade-
usza Czakańskiego, który podczs nie-
dzielnych homilii zwrócił uwagę na mi-
łość Bożą, która jest decyzją troski o dru-
giego człowieka. Nawiązując do Ewan-
gelii z dnia (Mk 1, 40-45) ks. Tadeusz
porównał trędowatego z Ewangelii do
współczesnego człowieka, aby uświado-
mić każdemu z nas, że przez nasze upad-
ki, słabości i grzechy również i my jeste-
śmy„trędowaci” duchowo. Ks. Rekolek-
cjonista na podstawie postawy trędowa-
tego podkreślił jak ważne jest:

- spotkanie z Jezusem;
- upadek na kolana przed Jezusem;
- prośba Jezusa o pomoc
Tym samym pokazał również postawę

Jezusa, który:
- wyciąga rękę;
- dotyka;
- mówi
Ks. Tadeusz podczas nauki mówił o

przygotowaniu się na śmierć, zwracając
uwagę, że rekolekcje mają nam pomóc
uwierzyć, że śmierć jest początkiem no-
wego, lepszego życia oraz abyśmy uwol-
nili się od lęku przed nią. Na zakończe-
nie ks. rekolekcjonista odniósł się do li-
stu księdza, obecnego przy śmierci Fry-
deryka Chopina, pochylając się nad ta-
jemnicą jego śmierci.

15.02. - W pierwszym dniu rekolekcji
ks. Tadeusz nawiązując do Ewangelii z
dnia (Mk 8, 11-13) zwrócił uwagę na
nasze ziemskie przemijanie i odpływa
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