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Drodzy Czytelnicy „BYÆ BLI¯EJ”
Zamykamy kolejny rok wspólnych

spotkañ na ³amach Naszej Gazetki.
Rok, trudnych doœwiadczeñ, ogra-
niczonych spotkañ i kontaktów miê-
dzy ludŸmi.
Staraliœmy siê, Drodzy Czytelnicy

i Parafianie, przybli¿yæ Wam tema-
ty zwi¹zane z wiar¹, prze¿ywan¹ li-
turgi¹, oraz ¿yciem parafii.
Rozpoczynamy, tak d³ugo wycze-

kiwany czas wakacji, urlopów, od-
poczynku… Czas, szczególny, tym
razem mo¿emy go poœwiêciæ na bu-
dowanie relacji z drugim cz³owie-
kiem, na spotkania, wycieczki,
wspólne zwiedzanie piêknych
miejsc i okolic.
Czas pandemii pokaza³ nam jak

bardzo potrzebujemy siebie nawza-
jem. Odizolowani poœwiêcaliœmy
czas na zaleg³e sprawy, lekturê s³o-
wa Bo¿ego, ksi¹¿kê, modlitwê, fil-
my itp.
Niekiedy zamkniêci przed œwiatem

czuliœmy siê samotni i opuszczeni.
Jakkolwiek bêdziemy spêdzaæ na-

sze wakacje, ¿yczymy, aby czas wa-
kacji dobrze zaplanowaæ i prze¿yæ.
Serdecznie dziêkujemy wszystkim

Czytelnikom za zainteresowanie

nasz¹ Gazetk¹. Jak co roku czeka-
my w nowym roku na propozycje
tematów, które podejmiemy w przy-
sz³ym sezonie w naszej Gazetce.

¯yczymy radosnych, pogodnych
i bezpiecznych wakacji. ¯yczymy
udanego odpoczynku spêdzonego
z rodzin¹, wœród znajomych i
przyjació³. Niech czas urlopów
bêdzie okazj¹ to pog³êbienia ¿ycia
religijnego i duchowego, do budo-
wania pozytywnych relacji miê-
dzy ludzkich oraz do czerpania
radoœci z tego co nas otacza.
Do zobaczenia we wrzeœniu …...

Pozdrawiamy wakacyjnie i cie-
p³o…..

Redakcja „BYÆ BLI¯EJ”

KONTA BANKOWE:
Na remont i utrzymanie koœcio³a:  Bank Œl¹ski - 42 1050 1214 1000 0023 1548 9068

z tytu³em wp³aty - „na cele kultu religijnego”

Na budowê cmentarza: PKO - 74 1020 2313 0000 3102 0189 6703
z tytu³em wp³aty - „budowa cmentarza”

Parafia p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a œw. i Matki Bo¿ej Uzdrowienia Chorych,
40-877 Katowice, ul. Mieszka I 6, tel. (32) 254 74 00

Strona www i      facebook:   tysiacleciedolne.pl
Wyszukiwanie zmar³ych na cmentarzu: katowice-tysiaclecia.artlookgallery.com

11. Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej do Parafian. Pandemia koronawirusa zmieni³a
kolejny raz funkcjonowanie niemal¿e ca³ego œwiata. Skutki tej sytuacji dotkliwie odczu-
wamy równie¿ my,  ludzie wierz¹cy – cz³onkowie wspólnoty parafialnej. Ograniczone
mo¿liwoœci fizycznego uczestnictwa w Eucharystii s¹ dla wielu z nas sytuacj¹ wyj¹tkow¹
i niespotykan¹. Nie wiemy jak d³ugo bêdziemy musieli znów funkcjonowaæ w takiej rze-
czywistoœci. Dlatego poza apelem o ³¹cznoœæ modlitewn¹ i udzia³ we Mszach Œw. za
pomoc¹ mediów – jako Parafialna Rada Ekonomiczna, czujemy siê w obowi¹zku zaape-
lowaæ do Parafian o zatroszczenie siê o materialn¹ sferê funkcjonowania naszej parafii.
W zwi¹zku z tym, ¿e  prawdopodobnie przez najbli¿sze niedziele bêdziemy w sposób
ograniczony wspieraæ parafiê poprzez ofiary sk³adane podczas Mszy œw. – apelujemy
o przekazywanie finansowego wsparcia poprzez wp³aty bezpoœrednio na konto parafii.
Takie solidarne dzia³anie pozwoli naszej parafii przetrwaæ ten trudny dla wszystkich okres.
Nr konta Parafii Podwy¿szenia Krzy¿a Œw. i MB Uzdrowienia Chorych:
42 1050 1214 1000 0023 1548 9068, tytu³ wp³aty: „darowizna na cele kultu religijnego”.
Ka¿dy mo¿e wspomóc parafiê przez z³o¿enie dobrowolnej ofiary za poœrednictwem
systemu wp³at internetowych znajduj¹cej siê na stronie internetowej. Bóg zap³aæ za
przekazanie darowizn!

12. Dziêkujemy wszystkim osobom za s³u¿bê w naszej wspólnocie. Szczególne
podziêkowania dla Diakonii Porz¹dkowej oraz wszystkich osób, które sprz¹ta³y
koœció³. W sobotê o godz.7.30 zapraszamy wszystkich chêtnych do sprz¹tania
naszego koœcio³a. Bóg zap³aæ za zrozumienie i wszelkie ofiary przelewane na
konto bankowe na utrzymanie naszej parafii.

Œmiechowska Zofia, B.Chrobrego 2
Rossmann Halina, B.Chrobrego 2
£ozak Jerzy, Z.Czarnego 6
Sablik Maria, B.Chrobrego 2
Przyby³ Jerzy, Tysi¹clecia 1
Zaczkowska Brygida, Tysi¹clecia 29
Kopka Janina, Tysi¹clecia 41
Ga³uszka Dorota, Tysi¹clecia 15
Grzegorzak Janusz, Piastów 5
Gorczyca Maria, B.Chrobrego 43
Serwa Henryk, B.Chrobrego 2
Smolarczyk Ró¿a, Tysi¹clecia 6
Halbina Józef, Tysi¹clecia 21

W czerwcu odeszli do Pana:

Wieczny odpoczynek racz im
daæ Panie. A œwiat³oœæ wieku-
ista niechaj im œwieci.. Niech
odpoczywaj¹ w pokoju wiecz-
nym. Amen.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (05 - 11 LIPIEC 2021)
Msze œw. online: w niedziele i w tygodniu

PONIEDZIA£EK (05.07.2021 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 - za dusze w czyœæcu cierpi¹ce (intencje ze skarbonki)
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 - w intencji Eweliny, Krystiana i Pawe³ka dziêkuj¹c za dar ¿ycia, z proœb¹

o dary Ducha œw., zdrowie i wszelkie ³aski

WTOREK (06.07.2021 r.) - Wspomnienie b³. Marii Teresy Ledóchowskiej, dz.
  7.00 - za + mê¿a i ojca Stanis³awa Pruœ w 25 r. œm. oraz ++ z rodziny z obu stron
  7.30 - Ró¿aniec
16.00 - Msza œw. odpustowa ku czci MB Uzdrowienia Chorych

Po Mszy œw. nabo¿eñstwo do MB z b³ogos³awieñstwem lourdzkim.
18.00 - za + Tadeusza Sobieraja w 9 r. œm.

ŒRODA (07.07.2021 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 - za ++ Zofiê, Andrzeja i Józefa Wilk, + mê¿a Józefa Dudê oraz ++ dziad-

ków: Froñ i Wilk
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 - do Trójcy Przenajœwiêtszej w intencji Ojczyzny i wszystkich Polaków, za wstawien-

nictwem Anio³ów Stró¿ów i Patronów Polski, z proœb¹ o ratunek i nawrócenie tych,
którzy odwrócili siê od Boga, zniewolonych przez na³ogi i zagubionych

CZWARTEK (08.07.2021 r.) - Wspomnienie œw. Jana z Dukli, prezb.
  7.00 - o ustanie pandemii na ca³ym œwiecie, za chorych na koronawirusa, ich ro-

dziny i za s³u¿by medyczne
  7.30 - Ró¿aniec
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 - w intencji Janiny Zackiewiczz okazji urodzin, z podziêkowaniem za do-

tychczasowe ³aski, z proœb¹ o dary Ducha œw. dla niej i rodziny

PI¥TEK (09.07.2021 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 - za + Leokadiê Kucharz (od rodziny £atasiewicz i Wojdyna z Kielc)
  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Droga Krzy¿owa  
18.00 - za + Ferdynanda Organiœciaka w kol. r.œm.

SOBOTA (10.07.2021 r.) - Dzieñ powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 - za ++ Wac³awa i Ludmi³ê Balcerak
14.30 - Œlub konkordatowy: Bolarczyk Micha³-Serafin Marlena
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 - za + Mariê Gomu³ka w kol. r.œm., + Zdzis³awa Jarzynkê oraz ++ z rodziny G¹sior

NIEDZIELA (11.07.2021 r.) - XV NIEDZIELA ZWYK£A
  7.30 - za ++ Stanis³awa i Martê Petkowskich
  9.30 - w intencji Lidii z ok. 50 r. ur., dziêkuj¹c za dotychczasowe ³aski z proœb¹

o Bo¿e b³og. i zdrowie na dalsze lata ¿ycia dla solenizantki i rodziny
11.00 - w intencji Heleny z ok. 70 r. ur. i Dominiki z ok. 18 r.ur., z podziêkowaniem

za dotychczasowe ³aski, z proœb¹ o Bo¿e b³og. i zdrowie oraz dary Ducha
œw. dla Dominiki w doros³ym ¿yciu

12.30 - za + Katarzynê Brodowy w 7 r. œm. oraz we wspomnienie urodzin
17.00 - za + Stefana Dyktyñskiego w 2 r. œm.,
20.00 - w intencji Edyty i Mariana z ok. 60 r. œl., dziêkuj¹c Bogu za wspólnie prze¿yte lata,

prosz¹c o ³askê zdrowia, Bo¿¹ opiekê dla jubilatów i ca³ej rodziny (Dziêkczynienie)

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE   (4 lipca 2021)

  1.Wszystkie Msze œw. - online z naszego koœcio³a znajdziemy na stronie internetowej
i facebooku: https://www.youtube.com/c/ParafiaTD. Od 20 czerwca zosta³a zniesio-
na dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy Œwiêtej oraz w œwiêta nakazane.

  2.Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne sk³adane dzisiaj na  Wy¿sze Œl¹skie
Seminarium Duchowne w Katowicach.. Przy wyjœciu z koœcio³a mo¿na ode-
braæ deklaracjê na potrzeby naszego koœcio³a - na prace remontowe - kolejne
stacje Drogi Krzy¿owej w koœciele górnym oraz remont schodów wyjœcio-
wych. Bêdzie je mo¿na z³o¿yæ w przysz³¹ niedzielê - 11 lipca.

  3.We wtorek (6.07) o godz. 16.00 odprawimy Mszê œw. Odpustow¹ ku czci Matki Bo¿ej
Uzdrowienia Chorych po³¹czon¹ z nabo¿eñstwem do Matki Bo¿ej Uzdrowienia Cho-
rych,  b³ogos³awieñstwem lourdzkim i udzielaniem Sakramentu Namaszczenia Cho
rych. S³owo Bo¿e wyg³osi ks. dr £ukasz Radecki. W zwi¹zku z tym comiesiêczne nabo-
¿eñstwo w œrodê (7.07) po wieczornej Mszy œw. nie odbêdzie siê.

  4.W sierpniu s¹ wolne intencje mszalne. Intencje przyjmujemy w Kancelarii.
  5.W pi¹tek, o godz. 17.30 odprawimy Drogê Krzy¿ow¹, polecaj¹c Bogu dusze naszych

zmar³ych. Wypominki za zmar³ych przynosimy do zakrystii 20 minut przed nabo¿eñ-
stwem. Po nabo¿eñstwie udzielimy b³ogos³awieñstwo relikwiami Krzy¿a œw.

  6.Dzisiaj wydrukowany jest ostatni numer „Byæ bli¿ej”. Kolejne numery gazetki
we wrzeœniu.

  7.Doros³ych zapraszamy do Sakramentu Pokuty i Pojednania codziennie pó³ godziny
przed Msz¹ œw. (w czwartki i soboty zawsze od 17.00-18.00). Kap³ani nie bêd¹ spowiadaæ
po rozpoczêciu Mszy œw. W razie koniecznoœci ksi¹dz bêdzie do dyspozycji po Mszy œw.
Osoby s³abo s³ysz¹ce bêd¹ mog³y skorzystaæ z zamykanego konfesjona³u, który znajduje
siê przy kaplicy œw. Antoniego. Chêæ odbycia takiej spowiedzi prosimy zg³aszaæ kap³ano-
wi, który spowiada obok. W konfesjonale tym spowiadamy równie¿ na siedz¹co.

  8.Przypominamy o koniecznoœci potwierdzenia zamówionej intencji najpóŸniej na
trzy tygodnie przed terminem Mszy œw. Brak takiego potwierdzenia jest równo-
znaczny z rezygnacj¹ z intencji, a termin Mszy œw. przekazywany jest innym zainte-
resowanym osobom. Intencje mszalne przyjmujemy w Kancelarii Parafialnej.
W lipcu i sierpniu Kancelaria Parafialna bêdzie czynna:
poniedzia³ek - nieczynna; wtorek 7.30-10.00 i 16.00-18.00;
œroda - nieczynna; czwartek 16.00-18.00; pi¹tek 16.00-18.00.

  9.W naszym koœciele mo¿na ogl¹daæ wystawê poœwiêcon¹ S³udze Bo¿emu ks.
Franciszkowi Blachnickiemu, za³o¿ycielowi Ruchu „Œwiat³o-¯ycie”.

10.Informujemy, ¿e w naszym koœciele mo¿na zape³niæ 75% miejsc. Limity nie obowi¹-
zuj¹ dla osób zaszczepionych. Pamiêtajmy jednak o dystansie spo³ecznym, masecz-
kach i dezynfekcji r¹k. Prosimy parafian o zrozumienie, odpowiedzialnoœæ za siebie
i pomoc w zachowaniu wszystkich obostrzeñ. Wyznaczyliœmy  w naszym koœciele
górnym oznaczone miejsce, przy ekranie z pieœniami, w którym mo¿na przyj¹æ Ko-
muniê do ust. W pozosta³ych miejscach ksiê¿a udzielaj¹ Komunii Œw. na rêkê.
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Migawki z ¿ycia naszej parafii

22.06. - O godz.18.45 rozpoczê³o siê
nabo¿eñstwo do Œw. Rity. We wprowa-
dzeniu ks. Proboszcz podzieli³ siê swo-
im œwiadectwem prze¿ytym w Sanktu-
arium Œw. Rity w G³êbinowie. Nastêp-
nie zosta³y odczytane proœby i podziêko-
wania z³o¿one przez czcicieli Œw. Rity, a
po nich odmówiliœmy litaniê do patronki
od spraw beznadziejnych.

Na zakoñczenie ks. Józef pob³ogos³a-
wi³ ró¿e oraz udzieli³ b³ogos³awieñstwa
relikwiami Œw. Rity.

24.06. - Po Mszy Œwiêtej wieczornej
odby³o siê spotkanie Klubu Inteligencji
Katolickiej. By³o to ostatnie spotkanie,
zamykaj¹ce rok formacyjny klubu 2020/
2021. Mia³o ono charakter bardziej
wspólnotowy ni¿ formacyjny. Spotkaniu
towarzyszy³ poczêstunek i pokaz slajdów
z pracy duszpasterskiej na ziemi w³oskiej
opiekuna grupy, ksiêdza Artura. Opowie-
dzia³ on miêdzy innymi o stylu architek-
tonicznym w budownictwie sakralnym
regionu Umbria, bo¿onarodzeniowych
zwyczajach œwi¹tecznych W³ochów,
¿yciu codziennym i swojej pracy z m³o-
dzie¿¹. Ksi¹dz Artur pokaza³ równie¿
zdjêcia z charakterystycznego dla mia-
sta Asy¿, lokalnego, œredniowiecznego
œwiêta Calendimaggio. Podkreœli³, ¿e do
czasu rozpoczêcia pandemii odbywa³o
siê ono co roku w pierwszy, majowy
weekend. To œwiêto jest œwiêtem wiosny,
ale niesie ze sob¹ równie¿ wspomnienie
smutnej historii walk rodzinnych, pomiê-
dzy dwoma rywalizuj¹cymi ze sob¹ ro-
dami Asy¿u - Fiumi i Nepis. Na zakoñ-
czenie spotkania uczestnicy spotkania
zdecydowali wspólnie, ¿e w przysz³ym
roku duszpasterskim powróc¹ do poka-
zu slajdów, aby dowiedzieæ siê jeszcze o
zwyczajach wielkanocnych i wielkopost-
nych w Asy¿u i W³oszech. AG/AP

 26.06. - Po Mszy œw. o godz. 8.00 ks.
Proboszcz udzieli³ b³ogos³awieñstwa
wszystkim pielgrzymom wyruszaj¹cym
szlakiem Orlich Gniazd do Matki Bo¿ej
Czêstochowskiej na Jasn¹ Górê. Piel-
grzymi wraz z ks. Dawidem zanieœli nie
tylko swoje intencje ale równie¿ swoich
najbli¿szych i calej parafii.        Bo¿ena S.

Myœli o EUCHARYSTII:

- W ka¿dej Eucharystii jest zamkniêta
Jezusowa mi³oœæ do cz³owieka, st¹d jest
pami¹tk¹ jego mêki.

- Niedziela jako centralne miejsce œwiê-
cenia dnia Pañskiego, a w nim sprawo-
wanie Eucharystii. Niedziela dzieñ wia-
ry, dzieñ zmartwychwstania Pana, Pas-
cha tygodnia.

- Eucharystia to serce naszej wiary.
- Msza œw. powinna byæ pragnieniem

spotkania z Chrystusem obecnym w Li-
turgii.

- Msza œw. to godzina mi³oœci do Pana
Jezusa.

- Mo¿liwoœæ czêstego uczestnictwa w
Eucharystii jest dla nas wielk¹ ³ask¹
Bo¿¹.

- Niedzielna Msza œw. to najwa¿niejsze
wydarzenie w ci¹gu ca³ego tygodnia dla
wierz¹cego katolika.

- Liturgia to sprawa osobistej relacji z
Bogiem i wspólnot¹ modlitewn¹, wspól-
not¹ Koœcio³a.

- Pan Jezus obecny w Eucharystii cze-
ka na swoje dzieci odrzucone. On wiêc
czeka na ka¿dego z nas.

- Zagro¿eniem dla Koœcio³a jest utrata
wiary w realn¹ obecnoœæ Pana Jezusa w
Eucharystii, Eucharystia to najwiêkszy
Skarb.

- W sprawowanej liturgii uobecnia siê
w czasie misterium Chrystusa.

- Liturgia sprawowana nie tyle nam
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przypomina wydarzenie zbawcze, ale
nam je uobecnia. Dlatego nale¿y je prze-
¿ywaæ.

- Jezus jest obecny w Eucharystii nie
jako rzecz, czy przedmiot, ale jako Oso-
ba.

- „Pamiêtaj, abyœ dzieñ œwiêty œwiêci³”.
To Pan Bóg ¿¹da dla siebie daru naszego
czasu, daru Jemu dedykowanego.

ROK ŒW. JÓZEFA

MODLITWA DO ŒW. JÓZEFA –
PAPIE¯A LEONA XIII

Do Ciebie, œwiêty Józefie, uciekamy
siê w naszej niedoli. Wezwawszy po-
mocy Twej Najœwiêtszej Oblubienicy
z ufnoœci¹ równie¿ b³agamy o Twoj¹
opiekê. Przez mi³oœæ, która Ciê ³¹czy-
³a z Niepokalan¹ Dziewic¹ Bogaro-
dzic¹ i przez ojcowsk¹ Tw¹ troskli-
woœæ, któr¹ otacza³eœ Dzieciê Jezus, po-
kornie b³agamy: wejrzyj ³askawie na
dziedzictwo, które Jezus Chrystus
naby³ Krwi¹ swoj¹ i swoim potê¿nym
wstawiennictwem dopomó¿ nam w
naszych potrzebach.

Opatrznoœciowy Stró¿u Bo¿ej Rodzi-
ny, czuwaj nad wybranym potom-
stwem Jezusa Chrystusa. Oddal od
nas, ukochany Ojcze, wszelk¹ zarazê
b³êdów i zepsucia.

Potê¿ny nasz Wybawco, przyb¹dŸ
nam ³askawie z niebiañsk¹ pomoc¹ w
tej walce z mocami ciemnoœci. A jak
niegdyœ uratowa³eœ Dzieciê Jezus z nie-
bezpieczeñstwa, które grozi³o Jego
¿yciu, tak teraz broñ œwiêtego Koœcio-
³a Bo¿ego od wrogich zasadzek i od
wszelkich przeciwnoœci.

Otaczaj ka¿dego z nas nieustann¹
opiek¹, abyœmy za Twoim przyk³adem
i Twoj¹ pomoc¹ wsparci mogli ¿yæ
œwi¹tobliwie, umrzeæ pobo¿nie i osi¹-
gn¹æ wieczn¹ szczêœliwoœæ w niebie.
Amen.

Witaj, opiekunie Odkupiciela,
i oblubieñcze Maryi Dziewicy.
Tobie Bóg powierzy³ swojego Syna;
Tobie zaufa³a Maryja;
z Tob¹ Chrystus sta³ siê cz³owiekiem.

O œwiêty Józefie, oka¿ siê ojcem
tak¿e i nam,
i prowadŸ nas na drodze ¿ycia.
Wyjednaj nam ³askê, mi³osierdzie
i odwagê,
i broñ nas od wszelkiego z³a. Amen.

Modlitwa odmawiana codziennie
przez papie¿a Franciszka

Chwalebny Patriarcho, œwiêty Józe-
fie, w którego mocy jest uczynienie
mo¿liwym tego, co niemo¿liwe, spiesz
mi na pomoc w chwilach niepokoju i
trudnoœci.

WeŸ pod swoj¹ obronê sytuacje bar-
dzo powa¿ne i trudne, które Ci powie-
rzam, by mia³y szczêœliwe rozwi¹zanie.

Mój ukochany Ojcze, w Tobie pok³a-
dam ca³¹ ufnoœæ moj¹. Niech nie
mówi¹, ¿e przyzywa³em Ciebie na
pró¿no, a skoro z Jezusem i Maryj¹
mo¿esz wszystko uczyniæ, uka¿ mi, ¿e
Twoja dobroæ jest tak wielka jak Two-
ja moc. Amen.
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