
nr 928

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

13 czerwca 2021

P r o t o k ó ³  nr  2/2021
ze spotkania Parafialnej Rady Ekonomicznej

W spotkaniu Parafialnej Rady Ekono-
micznej, które odbyło się 31 maja 2021 r.
wzięli udział następujący członkowie
Rady: Bogusław Bernad, Zdzisław Czen-
czek, Piotr Stasiak, Adam Jurczyk, Janusz
Królik. Ze względu na specyfikę omawia-
nych spraw - spotkanie Rady Ekonomicz-
nej miało wyjątkowo charakter niestacjo-
narny. Ksiądz Proboszcz oprowadził człon-
ków Rady po budynku kościoła górnego,
probostwa oraz cmentarza. W trakcie spo-
tkania omówiono następujące sprawy:

I. Omówienie aktualnie prowadzo-
nych i planowanych prac.

A. Kościół.
1. Sukcesywnie wykonywane są kolej-

ne stacje Drogi Krzyżowej.
2. Jeżeli starczy pieniędzy - w paździer-

niku rozpoczniemy wymianę pozostałych
ławek w kościele dolnym.

3. Kontynuowane są prace związane z
remontem schodów głównych i posadz-
ki przed wejściem do kościoła górnego.
Pojawiają się problemy z pękaniem sta-
rej wylewki, co nieco komplikuje reali-
zację robót. Ze względów finansowych i
technicznych – wykonanie podjazdu zo-
stanie przesunięte na rok 2022.

4. W kościele górnym (po stronie wej-
ścia bocznego) planowane jest wykona-
nie Kaplicy Zmartwychwstania z miej-
scem wiecznej adoracji Najświętszego
Sakramentu. Postęp prac uzależniony jest
jednak od decyzji Komisji sztuki sakral-
nej, która zbierze się w tym roku - jeżeli
nie będzie obostrzeń pandemicznych.

5. Zakończył się montaż elektrowni fo-
towoltaicznej na dachu probostwa i ko-
ścioła. Dokupiono jeszcze 12 ogniw, co
pozwoli nam na wymierne oszczędności

w opłatach za energię elektryczną.
6. Zakończono remont biura cmentarza.

W celu wyeliminowania zjawiska zale-
wania i przemakania tarasu przy wejściu
do Sali Jana Pawła II – planowane jest
wykonanie zadaszenia tego tarasu – co
poza zabezpieczeniem przed deszczem,
stworzy plenerowe miejsce do spotkań
wspólnotowych.

7. W związku z przeciekaniem dachu
górnego kościoła – konieczny jest remont
konch dachowych.

B. Cmentarz.
1. Tynki akrylowe w Kolumbarium oraz

mała architektura są w trakcie realizacji,
2. Przygotowywane są kolejne sektory

do pochówku – cmentarz zapełnia się w
szybkim tempie. W przygotowaniu ko-
lejnych sektorów przeszkadza kabel
oświetlenia o którego przebudowę para-
fia ubiega się bezskutecznie w mieście
Katowice od ponad dwóch lat.

3. Aby zabezpieczyć miejsca dla po-
chówku dla parafian z Tysiąclecia Dol-
nego i Górnego – od 01.06.2021 r. nie
będą realizowane pochówki zmarłych
spoza parafii Osiedla Dolnego i Górne-
go. Dla chętnych spoza parafii będą udo-
stępnione miejsca tylko w Kolumbarium.

II. Omówienie spraw bieżących zwią-
zanych z funkcjonowaniem parafii.

Ks. Proboszcz poinformował członków
Rady, że parafia nie jest zadłużona. Ks.
Proboszcz i Parafialna Rada Ekonomicz-
na składa podziękowania Parafianom za
ofiarność i przelewy na konto parafii –
dzięki czemu możliwie jest  funkcjono-
wanie parafii w trudnym czasie pande-
mii.  Protokół sporządził:

Bogusław Bernad

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

nii św. Spowiedź św. dla dzieci i rodziców - piątek (18.06), o godz. 18.45;
Próba - czwartek (17.06), godz. 18.45;

  9.Dorosłych zapraszamy do Sakramentu Pokuty i Pojednania codziennie pół
godziny przed Mszą św. zaś w czwartki i soboty od godz. 17.00 - 18.00.

10.Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje mszalne, które kapłani odprawią
w czasie urlopu w lipcu i sierpniu.

11. Przypominamy o konieczności potwierdzenia zamówionej intencji najpóźniej na
trzy tygodnie przed terminem Mszy św. Brak takiego potwierdzenia jest równo-
znaczny z rezygnacją z intencji, a termin Mszy św. przekazywany jest innym zainte-
resowanym osobom. Intencje mszalne przyjmujemy w Kancelarii Parafialnej.

12.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. Przy drzwiach wejściowych są dostępne
płyny do dezynfekcji rąk. W naszym kościele, może przebywać jednorazowo 370
osoby. Jest 290 miejsc siedzących i 80 stojących.  Wyznaczyliśmy  w naszym ko-
ściele górnym oznaczone miejsce, przy ekranie z pieśniami, w którym można przy-
jąć Komunię do ust. W pozostałych miejscach księża udzielają Komunii Św. na rękę.
O 20.00 w rodzinach odmawiajmy jedną część różańca.

13.Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej do Parafian. Apelujemy o przekazywanie fi-
nansowego wsparcia poprzez wpłaty bezpośrednio na  konto parafii. Takie solidarne dzia-
łanie pozwoli naszej parafii przetrwać ten trudny dla wszystkich okres.  Nr konta Parafii
Pod wyższenia Krzyża Św. i MB Uzdrowienia Chorych:
42 1050 1214 1000 0023 1548 9068, tytuł wpłaty: „darowizna na cele kultu religijnego”.

14.Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Podziękowa-
nia 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.

Modlitwa do św. Józefa
Witaj, opiekunie Odkupiciela,
i oblubieńcze Maryi Dziewicy.
Tobie Bóg powierzył swojego Syna;
Tobie zaufała Maryja;
z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.

O święty Józefie, okaż się ojcem także
i nam,
i prowadź nas na drodze życia.
Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie
i odwagę,
i broń nas od wszelkiego zła. Amen.



PORZĄDEK NABOŻEŃSTW   (14 -20 CZERWIEC 2021)
Msze św. online: w niedziele i w tygodniu

PONIEDZIAŁEK (14.06.2021 r.) - Wspomnienie bł. Michała Kozala, bpa i męcz.
  7.00 1/za + Janinę Bezik we wspomnienie urodzin i imienin oraz + męża Aleksan-

dra i ++ rodziców z obu stron
2/za + ojca Henryka Borowiana oraz ++ rodziców: Stefanię i Ludwika Cy-

bów z prośbą o życie wieczne
  7.30 - Różaniec
18.00 1/w intencji wszystkich członków diakonii i grup parafialnych oraz ich rodzin

2/za + Janinę Kołodziej w 4 r. śm., ++ rodziców i teściów
3/za ++ rodziców: Jana i Marię w kol. r. śm. oraz ++ braci: Ryszarda i Mieczysława

Homilia: Ogień i kadzidło w czasie Eucharystii
WTOREK (15.06.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + Krystynę Szimpel w 1 r. śm. oraz + męża Kazimierza

2/za dusze w czyśćcu cierpiące
  7.30 - Różaniec
  7.30 - 18.00 Adoracja Najśw. Sakramentu (Archidiecezjalna Wieczna Adoracja)
18.00 1/za ++ mamę Anielę, ojca Emanuela w kolejne r. śm.

2/za + Marię Erenfeld (od Mariusza z rodziną)
3/za ++ rodziców: Stanisława i Genowefę Mazur, ++ dziadków: Mazurów i Basów

i ++ z ich rodzin oraz ++ Helenę, Leszka, Józefa Kempów i + Helenę Czerner
18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŚRODA (16.06.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + siostrę Krystynę w 8 r. śm., + jej męża Leona w 1 r. śm. oraz ++ teściów

i szwagierkę Irenę Janasów
2/w intencji Ewy i Rafała Opielewiczów z prośbą o zdrowie za wstawiennictwem

Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, Boże błog. i dobrych pomocnych im ludzi
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/w intencji ks. Marka Wachowiaka z ok. ur., dziękując Bogu za dar życia, pro-

sząc o żywą wiarę, gorącą miłość, wierność łasce powołania i dar zdrowia
2/za + tatę Edwarda z prośbą o życie wieczne
3/za ++ rodziców i dziadków: Bohdana i Helenę Marców

CZWARTEK (17.06.2021 r.) - Wspom. św. Brata Alberta Chmielowskiego, zak.
  7.00 1/w intencji Wiktorii Fuklin w 3 r. chrztu św.

2/za ++ Zofię w 1 r. śm. i jej męża Antoniego Huebner
  7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za + Danielę Benesiewicz w 1 r. śm. (od córki Bożeny z rodziną)

2/za + Krystynę Marcinkowską
3/za  + Aleksandrę Hofman z prośbą o radość  życia wiecznego

PIĄTEK (18.06.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + Zofię Werkowską (od Grupy Żywego Różańca)

2/za + Jolantę Mosur z prośbą o radość życia wiecznego
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
18.00 1/w intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego

2/za + męża Mariana Ptak w 3 r. śm., ++ rodziców i braci z obu stron
3/za + Andrzeja Krasowskiego w 9 r. sm.,

Homilia:  Kościół znajduje w Eucharystii swoje życiowe centrum
SOBOTA (19.06.2021 r.) - Dzień powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/Msza św. wotywna ku czci św. Józefa

2/za + mamę Katarzynę w kol. r. śm.++ z rodzin: Pogudz, Borowiec, Pawelec i Aptazy
10.00 - I Komunia św. dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 66 (II grupa)
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/w intencji Anny i Janusza z ok. 25 r. śl., z podziękowaniem za otrzymane łaski,

z prośbą o Boże błog., zdrowie, dary Ducha św. i opiekę Matki Bożej na dalsze lata
wspólnego życia dla jubilatów oraz dla całej rodziny

2/za ++ Ewę, Annę i Wojciecha Wójcików, Andrzeja Lewandowskiego
oraz za dzieci nienarodzone i dusze w czyśćcu cierpiące

NIEDZIELA (20.06.2021 r.) - XII NIEDZIELA ZWYKŁA
  7.30 - za + Bogdana Śliwińskiego (od siostry Anny z rodziną)
  9.30 - za + Stanisława Grzybczaka w 15 r. śm. prosząc o łaskę zbaw. (od żony z rodziną)
11.00 - za + mamę Nepomucenę oraz ++ dziadków i szwagra Gabriela
12.30 - w intencji Haliny Moń z ok. 70 r. ur., z prośbą o Boże błog. i zdrowie (TD)
16.30 - Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
17.00 - w intencji Bogdana i Salomei z ok. 36 r. śl. dziękując Bogu za dar sakr.

małżeństwa prosząc o potrzebne łaski, dary Ducha św. i Miłosierdzie Boże
20.00 - za + Zbigniewa Pacocha (od Stanisławy Iwanickiej z rodziną)

Codziennie Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  (13 czerwca 2021)
  1.W niedziele  o godz. 16.30 zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe do NSPJ.
  2.Wszystkie Msze św. - online z naszego kościoła znajdziemy na stronie inter-

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

szego kościoła - na prace remontowe - kolejne stacje Drogi Krzyżowej w kościele gór-
nym oraz remont schodów wyjściowych. W przyszłą niedzielę (20.06) Kolekta będzie
przeznaczona na utrzymanie naszego kościoła i parafii.

  4.W poniedziałek (14.06) o godz. 18.00 odprawimy Mszę św. w intecji wszystkich człon-
ków diakonii i grup parafialnych. Homilia nt. Ogień i kadzidło w czasie Eucharystii.

  5.We wtorek (15.06) przypada w naszej parafii Archidiecezjalna Wieczna Ad-
oracja. W godz. 7.30 - 18.00 będzie Wystawiony Najświętszy Sakrament.
O godz. 18.45 odbędzie się w kościele spotkanie Nadzwyczajnych Szafarzy
Komunii św.

  6.W środę (16.06.) swoje urodziny obchodzi ks. Marek Wachowiak. Zapraszamy
na Mszę św. w intencji solenizanta, którą odprawimy o godz. 18.00.

  7.W piątek (III piątek miesiąca) zapraszamy na Mszę św. w intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego,
którą odprawimy o godz. 18.00. Podczas Eucharystii rozważymy homilię nt. Kościół znajdu-
je w Eucharystii swoje życiowe centrum. O godz. 17.30 w czasie nabożeństwa odmówimy
Koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji dusz czyśćcowych. Wypominki za zmarłych przy-
nosimy do zakrystii 20 minut przed nabożeństwem.

  8.W sobotę (19.06) o godz. 10.00  dzieci ze Szkoły Nr 66 (Grupa II) przystąpią do I Komu-
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Eucharystia odkrywana małymi krokami
– Msze gregoriańskie i Msze wieczyste
Msze gregoriańskie to praktyka odpra-

wienia trzydziestu Eucharystii dzień po
dniu za zmarłego. Nie można odprawiać
ich za osoby żyjące tylko za zmarłe. Ta
praktyka pobożnościowa zrodziła się na
przełomie VI i VII wieku, gdy papieżem
był Grzegorz I Wielki. Zaaprobował on
praktykę Mszy gregoriańskich, jako moż-
liwą do kultywowania przez wiernych
Kościoła katolickiego. Kiedy jeszcze
sprawował funkcję opata w klasztorze
benedyktynów wśród jego braci był Ju-
stus. Podobnie jak wszyscy zakonnicy
złożył on śluby czystości, ubóstwa i po-
słuszeństwa. Po jego śmierci okazało się,
że w celi znaleziono złote monety, które
świadczyły o tym, że jednak nie prze-
strzegał przynajmniej jednego ze złożo-
nych ślubów. Grzegorz I Wielki jako
przełożony Justusa, w trosce o jego zba-
wienie, poprosił swoich braci, by co-
dziennie przez trzydzieści dni odprawia-
li Mszę w jego intencji. Według benedyk-
tyńskich przekazów Justus przyśnił się
jednemu z braci po tym okresie i powie-
dział, że został wypuszczony z czyśćca.
Oczywiście takie matematyczne liczenie
u Pana Boga nie występuje, nie chodzi o
to, że jak coś zrobimy, to na coś zasłuży-
my. Warto jednak skorzystać z możliwo-
ści uczestnictwa w Mszy Świętej każde-
go dnia. Nawet jeśli nie uda się uczestni-
czyć w trzydziestu to każda liczba jest
dobra i jeśli ktoś w taki sposób chce się
modlić za zmarłych, to jest to piękna
praktyka. Msze wieczyste to praktyka
nieco młodsza od gregorianek. Ma oko-
ło 200-300 lat. Szczególnie jest ona zwią-
zana z różnymi zgromadzeniami zakon-
nymi, które prowadzą działalność mi-
syjną. Praktykowanie Mszy wieczystych
wywodzi się z pomysłu wsparcia misjo-
narzy w ich niełatwej pracy. Takie Msze
można zamówić zarówno za osoby żyją-
ce, jak i zmarłe, za siebie lub kogoś in-

nego. Gdy chcemy zamówić Msze wie-
czyste musimy skontaktować się przed-
stawicielem wybranego zgromadzenia
zakonnego. Wtedy intencja zostanie wpi-
sana do tzw. Księgi Mszy wieczystych i
codziennie w tej intencji będzie odpra-
wiana Msza. Nie oznacza to, że dana
Eucharystia będzie sprawowana tylko w
tej jednej intencji, ale że będzie ona jedną
z wielu polecanych podczas Mszy zbio-
rowej. Gdy ktoś raz zostanie wpisany do
takiej Księgi, to dopóki istnieje dane
zgromadzenie, codziennie będzie odpra-
wiana za niego Msza zarówno za życia
jak i po śmierci. Wpis do Księgi Mszy
wieczystych wiąże się z ofiarą, która jest
przekazywana na działalność misyjną.
Jest to zatem wsparcie głoszenia Słowa
Bożego w różnych miejscach świata.
Zakonnicy odprawiający Msze wieczy-
ste w ten sposób dziękują za wsparcie ich
misji. Pamiętajmy, że zamówienie Mszy
w czyjejś intencji to przepiękny prezent
zarówno dla osób żyjących jak i zmar-
łych.

Przeżywajmy owocnie Eucharystię!      J.Z.

Maraton modlitewny w maju
- RÓŻANIEC ŚWIĘTY

„Kościół modlił
się nieustannie
do Boga (Dz 12,
5) „ – pod takim
modlitewnym ha-
słem cały Kościół

modlił się w maju 2021 roku o zakoń-
czenie pandemii.

Wierzymy w skuteczność modlitwy ró-
żańcowej i towarzyszy nam ona szcze-
gólnie w trudnych chwilach. Najbardziej
znany jest cud pod Lepanto, gdy dzięki
wielkiej błagalnej modlitwie różańcowej
zarządzonej przez papieża Piusa V oca-
lona została Chrześcijańska Europa.
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Werkowska Zofia, Piastów 9/10
Brandwein Aldona, Tysiąclecia 4/194
Czabator Cezary, Piastów 3/213
Niewiadoma Zofia, Mieszka I 11/14
Moczko Janina,Tysiąclecia 6/165
Zaczkowski Władysław, Tysiąclecia 29/37
Zielińska Teresa, Piastów 5/197
Karpińska Urszula, Z.Czarnego 4/99
Potapczuk Irena, Z.Czarnego 10/120
Szafraniec Urszula, Z.Czarnego 6/185
Granek Małgorzata,Tysiąclecia 21/30
Baczyński Rajmund, B.Chrobrego 37/105

W maju odeszli do Pana:

Wieczny odpoczynek
racz im daæ Panie. A
œwiat³oœæ wiekuista nie-
chaj im œwieci.. Niech
odpoczywaj¹ w pokoju
wiecznym. Amen.

Kwiatkowski Zygmunt, Tysiąclecia 1/77
Majewska Krystyna, Z.Czarnego 4/96
Kot Julian, Piastów 26/183
Szyma Bolesława, Tysiąclecia 25/15

Migawki z ¿ycia naszej parafii

30.05. - O godz. 5.30 niewielka grupa
mężczyzn wyruszyła do Matki Bożej
Sprawiedliwości i Miłości Społecznej,
aby na Piekarskim Wzgórzu podzięko-
wać za wszelkie otrzymane łaski oraz
zawierzając Maryi swoje rodziny i cała
naszą Parafię.

01.06. - O godz. 18.45 rozpoczęła się
modlitwa uwielbienia, która z okazji
Dnia Dziecka oparta była na „Liście od
Pana Boga”. Każdy z nas bez względu
na wiek jest UMIŁOWANYM DZIEC-
KIEM BOGA! Pamiętajmy o tym i wsłu-
chujmy się w Jego słowo każdego dnia.

03.06. - Po Mszy św. o godz.7.30 roz-
poczęła się procesja teoforyczna, która
ze względu na pandemię przeszła krótszą
trasą:

- I ołtarz „Wieczerza która przemienia
człowieka” znajdował się przy głównej
bramie cmentarza, przygotowały go oso-
by należące do Bractwa Adoracji Najświęt-
szego Sakramentu wraz z ks. Arturem.

- II ołtarz „Bez Boga na zawsze głodni”
znajdował się przed przystankiem autobu-
sowym na ul. Mieszka I, a przygotowywa-
ła go Wspólnota Modlitwy Uwielbienia
wraz z ks. Dawidem.

- III ołtarz „Eucharystia która leczy” znaj-
dował się przy ul. Mieszka I 9. Ołtarz przy-
gotowało Duszpasterstwo Małżeństw wraz
z ks. Markiem.

- IV ołtarz „Wieczerza przełamuje samot-
ność” znajdował się przy głównym wej-
ściu do kościoła, a przygotowali go człon-
kowie grupy Żywego Różańca wraz z ks.
Leszkiem.

Niech hasła znajdujące się na banerach
pomogą nam w zrozumieniu Eucharystii,
która jest źródłem naszego życia.

04.06. - Podczas Mszy św. o godz.18.00
została wygłoszona homilia nt. „Błogo-
sławieństwo - posłanie”. Ks Dawid na
wstępie nawiązując do czytania z Księgi
Tobiasza, wskazał na postać Tobiasza,
który uczy nas jak autentycznie żyć wiarą
w Boga, jak trwać przy Panu niezależnie
od naszej sytuacji życiowej. Dlatego też
zwrócił uwagę, że podczas każdej Eucha-
rystii zostajemy nasyceni Bożym słowem
i samym Chrystusem, abyśmy nieśli
Chrystusa innym ludziom. Ks. Dawid
podkreślił, że „posłanie” to  misja, która
jest nam powierzona w czasie Euchary-
stii. Nasza misja ma na celu rozbudzić
głód wśród ludzi, którym wydaje się, że
są nasyceni. Powinniśmy wywołać na-
szym postępowaniem, zachowaniem i
działaniem. Porównał głód Pana Boga do
piekarni. Mamy pachnieć Chlebem Eu-
charystycznym. Na zakończenie zwrócił
się do wiernych, abyśmy trwali w świa-
domości, że jesteśmy posłani do ludzi,
aby wywołać naszym życiem ich głód i
pragnienie przyjścia na Ucztę Pana i kar-
mienia się Nim.         Bożena S.
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Większość z nas ma swoje różańcowe
historie.

Papież Franciszek w specjalnym liście
skierowanym do wiernych zachęcał, aby
w maju, codziennie o godz. 18 odmawiać
Różaniec i prosić, by Pan Bóg oddalił od
nas pandemię Covid-19. Papież napisał:
„Kontemplacja oblicza Chrystusa ser-
cem Maryi, naszej Matki, sprawi, że bę-
dziemy jeszcze bardziej zjednoczeni, jako
rodzina duchowa i pomoże nam prze-
zwyciężyć tę próbę”.

Do papieskiej inicjatywy przyłączyło się
30 sanktuariów maryjnych ze wszystkich
kontynentów i każdego dnia, inne sank-
tuarium Maryjne przewodniczyło tej mo-
dlitwie. Każdy dzień miał odrębną inten-
cję, obejmującą różne kategorie osób,
najbardziej dotkniętych przez pandemię.
Przykładowo 1 maja modlono się za
zmarłych, 2 maja za tych, którzy nie
mogli się pożegnać ze swymi bliskim, 3
maja za chorych i zakażonych, a w ko-
lejne dni za lekarzy i pielęgniarki, za
wolontariuszy, za osoby samotne i pozba-
wione nadziei.

Wielką Modlitwę zainaugurował Papież
Franciszek 1 maja w czasie wieczornego
nabożeństwa w Watykanie, a następnie
połączył się z sanktuarium maryjnym w
Walsingham w Anglii. Maraton modli-
tewny zakończył się 31 maja 2021 w
Ogrodach Watykańskich.

Za pośrednictwem Internetu i mediów
Stolicy Apostolskiej można było odma-
wiać różaniec wspólnie. To było bardzo
ważne i pouczające dla mnie przeżycie.
Poczułam, silną więź z modlącymi się,
poczułam, że jesteśmy wspólnotą. Trud-
no mi to wyrazić, ale tak naprawdę po-
czułam to, że jestem częścią tej wielkiej
wspólnoty, gdy zobaczyłam dzieci, ludzi
młodych i w podeszłym wieku, z różań-
cem w ręku gorąco modlących się do
Boga. Są w tej samej sytuacji, co my, z
maseczkami na twarzy, stojących i sie-
dzących w bezpiecznej odległości. W
grocie Massabielskiej w Lourdes kółecz-

kami zaznaczono miejsca, gdzie bez-
piecznie można stać.

Pomimo różnych obyczajów i tempera-
mentów nabożeństwo przebiegało po-
dobnie. Zaczynało się od zapalenia spe-
cjalnej świecy – symbolu obecności Je-
zusa. Spotkanie zwykle rozpoczynał
miejscowy biskup.  Odmawianie tajem-
nic różańcowych prowadziły najczęściej
całe rodziny lub przedstawiciele różnych
społeczności. Nie przeszkadzało mi to,
że modlono się w różnych językach, bo
łatwo można było się domyślić, kiedy
odmawiano Zdrowaś Maryjo, a kiedy
Ojcze nasz. Rozważania kolejnych ta-
jemnic przeplatane były fragmentami
Ewangelii i pieśniami Maryjnymi. Po
odmówieniu różańca zebrani śpiewali
antyfonę ku czci Najświętszej Maryi Pan-
ny - Salve Regina, a następnie Litanię
Loretańską. Na zakończenie odmawiano
specjalną modlitwę o oddalenie pande-
mii koronawirusa.

Bardzo różne były to nabożeństwa, jed-
ne dostojne i poważne w swoim charak-
terze, a inne radosne, pełne śpiewu i
kwiatów. Pomimo tej różnorodności czu-
ło się jedność i wspólnotę.

Jeszcze teraz zapis tych nabożeństw,
można znaleźć na kanale You Tube – w
zakładce Vatican News.         Małgosia

Malarz twarzy Boga
Utalentowany malarz rzuca wszystko i

radykalnie zmienia się z artysty na opie-
kuna ludzi, z którymi niewiele osób
chciało by przestawać.

Długo wyczekiwany przez rodziców, w
końcu przychodzi na świat w Igołomi pod
Krakowem.

Rodzice chrzestni nie mogli być obec-
ni na tym chrzcie, ale asystowali przy nim
żebracy i dziady kościelne. Życie nie pie-
ściło zbytnio naszego bohatera, przenosi
się za ojcem z miasta do miasta, jako że
ojciec był naczelnikiem komory celnej.
Nie dane jest Adamowi Chmielowskie-

mu cieszyć się ojcem zbyt długo, umiera
on,  gdy ma lat osiem, matka zaś opuści
go, gdy skończy lat czternaście. Eduka-
cję rozpoczął w szkole kadetów w Pe-
tersburgu, lecz czujna rodzicielka zauwa-
żyła szybko postępującą rusyfikację syna
i zmieniła szkołę na Instytut Politechnicz-
ny i Rolniczo-Leśny w Puławach. Po la-
tach powie o straconym czasie na nauki
techniczne, jakie zgłębiał w Kraju i przez
rok za granicą. Do końca nie jest to praw-
da, jako że dziś możemy na Kalatówkach
zobaczyć własnoręcznie wykonane przez
niego  ujęcie wody i telefon łączący dwa
domy zakonne.

Poczuje się Adam jak ryba w wodzie,
kiedy zaczyna pobierać nauki, najpierw
w paryskiej a potem w monachijskiej
akademii malarskiej. Bóg dał mu talent,
co potwierdza pracami, jakie tworzy.

Portrety, pejzaże, sceny z powstania
styczniowego z czasem ustępują malar-
stwu religijnemu.

Na całe życie pozostanie mu pamiątka-
stygmat ze „styczniowej zawieruchy” w
postaci żelaznej nogi, jaką otrzymał po
jednej z bitew, mając zaledwie 18 lat.

Boże plany i drogi wiodą jednak nie tak,
jak sobie to wymarzyliśmy. Tak samo
było z Adamem; hardy na początku, zo-
staje pokornym sługą sług. Przed jedną
z bitew, kiedy ktoś poddał wezwanie do
modlitwy, Adam twardo odmówił; „w
pomyślności się nie modliłem, to i teraz
nie będę”. Powstanie jednak w nim „pra-
cowało”, przetwarza je na płótna, na któ-
rych próżno szukać heroizmu, za to jest
proza codzienności. Przełomem staje się
wstąpienie wziętego malarza do jezuic-
kiego nowicjatu, co po roku kończy się
ciężką chorobą. Jak sam pisze o świecie,
który jak złodziej wyrywa wszystko co
dobre z serca; miłość dla ludzi, spokój i
szczęście, kradnie nam Boga i niebo, dla-
tego w życiu musi nastąpić radykalna
zmiana. Nie zrealizował swojej walki o
niebo w oparciu o Jezuitów, ambitne pla-
ny, radykalne nawrócenie, pomysł na sie-

bie, musiały się spotkać z ciężką depresją
i katuszami, jakie dane było mu przeży-
wać. Choroba kończy się w momencie
spotkania z miłosierdziem Bożym, kie-
dy się wyspowiadał. Jakie to było rady-
kalne i jakie było głębokie możemy po-
znać śledząc jego dalsze życie. Spadną
na niego jeszcze gorsze ciosy, lecz nie
ujrzymy już ani załamania, ani najmniej-
szej oznaki słabości. Pozostaje mu sta-
nowczość, ostrość i wymagalność, przede
wszystkim w stosunku do siebie. Warto
zapamiętać jego dewizy: „Wola Boża i
tylko to.”, „Ten jest dobry, kto chce być
dobry.” Porównuje człowieka dobrego do
chleba, który leży na stole i z którego
każdy może odkroić kęs i nakarmić się,
gdy jest głodny. Bóg wybiera i adres i
pomysł na dalsze życie Adama. Kraków
i ks. Siemaszko – opiekun bezdomnych
dzieci. Wybiera ubóstwo, jako styl życia
i kluczowa decyzja to zamieszkać z bez-
domnymi. Odtąd ulica Basztowa 4 a póź-
niej Ogrzewalnia, staje się przytuliskiem
dla bezdomnych, alkoholików drobnych
złodziei, którzy  nie wahają się okraść
swojego dobroczyńcę, a nawet połamać
protezę, aby ich nie gonił.

Przemiana Adama w brata Alberta to nie
jedna chwila, to długi proces poukłada-
nia tego co ważne. Dla brata Alberta, kie-
dy już został tercjarzem franciszkańskim
nie było wątpliwości, miłość do malar-
stwa musi ustąpić ważniejszemu – miło-
ści do Boga i trosce o niebo. Brat Albert
nie mógł liczyć na żadną nagrodę, na
zwykłe dziękuję; pracując z ludźmi rosz-
czeniowymi był narażony na ich kapry-
sy i posądzenia, ale jak sam mówił warto
się trudzić by i na tamtych twarzach za-
gościł uśmiech.

„Co tu płakać? Z wolą Boską macie się
zgadzać i za wszystko Bogu dziękować!
Tak jest! Trzeba Bogu dziękować za cho-
robę i za śmierć jak ja zsyła. Zmówić trze-
ba: „Magnificat”. Co Bóg ześle, trzeba
Mu za wszystko dziękować (…) Bo co
Bóg działa, święte jest i dobre.”      Beder
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