
nr 933

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

5 wrzeœnia 2021

Święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny
– 8 września
Pismo Święte nie wspomina nic o na-

rodzinach i dzieciństwie Maryi jednak z
pism apokryficznych oraz z przekazów
tradycji wiemy, że urodziła się w Jerozo-
limie, a Jej rodzicami byli św. Anna i św.
Joachim. Rodzice przez wiele lat bardzo
modlili się o dziecko, aż wreszcie ich
prośba została spełniona i narodziła się
Miriam. Gdy skończyła 3 lata oddali ją z
wdzięczności na wychowanie do świą-
tyni. Wychowywała się tam wśród poboż-
nych niewiast.

Historia tego święta zaczyna się praw-
dopodobnie już w V wieku od poświęce-
nia w Jerozolimie kościoła św. Anny. Po
Soborze Efeskim kult maryjny w Koście-
le przybrał zdecydowanie na sile. Pierw-
sze wzmianki o liturgicznym obchodzie
narodzin Maryi pochodzą z VI w. Z Je-
rozolimy, gdzie otaczano czcią figurkę
Maryi jako małego dzieciątka, święto
przeniesiono w VI wieku do Konstanty-
nopola a następnie na Zachód. Pod ko-
niec VIII wieku w Rzymie obchodzono
je bardzo uroczyście z procesją stacyjną
przy świecach i pochodniach. Wprowa-
dzenie tego święta do liturgii przypisuje
się papieżowi św. Sergiuszowi I w 688 r.

Współcześnie kult Maryi - Dziecięcia
(„Madonna Bambina”) jest silnie rozpo-
wszechniony we Włoszech. Istnieją sank-
tuaria, gdzie są czczone jako cudowne
figurki i obrazy Maryi-Niemowlęcia w
kołysce.

W polskiej tradycji dzień 8 września
nosi nazwę święta Matki Bożej Siewnej
i jest związany z poświęceniem ziarna na

nowy zasiew. Aby uprosić dobry urodzaj,
był zwyczaj, że dopiero po tym święcie i
uprzątnięciu pól zaczynano jesienną orkę
i siew ziarnem, które pobłogosławiła
Boża Rodzicielka.

Boże, Ty sprawiasz, że wszystkie na-
siona wpadłszy w ziemię obumierają,
aby wydać plony, które dają radość
siewcy i chleb głodnemu. Prosimy Cię
spraw też, abyśmy za przykładem Naj-
świętszej Maryi Panny, która słuchała
Słowa Twojego i strzegła owocnie w
sercu, przynosili plon stokrotny przez
naszą wytrwałość w pełnieniu Twojej
woli. Udziel nam tego przez zasługi
Najświętszej Dziewicy, której narodzi-
ny dziś obchodzimy. Amen.    D.M.

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

  6. W piątek, o godz. 17.30 odprawimy nabożeństwo Via lucis, czyli Drogi Światła.
  7.Jesteś młodym człowiekiem? Chcesz pogłębiać swoją wiarę? Zapraszamy na

spotkania w ramach Ruchu Światło Życie w piątki o godz. 18.00.
  8.Naszych starszych i chorych parafian odwiedzimy z posługą sakramentalną w sobotę -

11.09. Zgłoszenia prosimy kierować do czwartku włącznie do kancelarii lub zakrystii.
  9.Zbiórka ministrantów w sobotę (11.09)  - godz. 9.00. Zapraszamy chłopców, któ-

rzy pragną służyć przy ołtarzu w czasie Mszy św. i nabożeństw.
10.Po wakacyjnej przerwie zapraszamy do czytania naszej gazetki parafialnej „Być bliżej”.
11. Dorosłych zapraszamy do Sakramentu Pokuty i Pojednania codziennie pół godziny

przed Mszą św.  (w czwartki i soboty zawsze od 17.00-18.00). Kapłani nie będą spowia-
dać po rozpoczęciu Mszy św. W razie konieczności ksiądz będzie do dyspozycji po Mszy
św. Osoby słabo słyszące będą mogły skorzystać z zamykanego konfesjonału, który znaj-
duje się przy kaplicy św. Antoniego. Chęć odbycia takiej spowiedzi prosimy zgłaszać
kapłanowi, który spowiada obok. W konfesjonale tym spowiadamy również na siedząco.

12.W przyszłą niedzielę (12.09) obchodzimy nasz Odpust Parafialny. Słowo Boże odpusto-
we wygłosi do nas ks. dr Łukasz Radecki. Sumę Odpustową odprawimy o godz.
12.30.  Zaś Nieszpory Odpustowe, odprawimy o godz. 16.30. W tym dniu w naszym
kościele można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami: spowiedź sakramen-
talna, komunia św., modlitwa w intencjach Ojca św. brak przywiązania do jakiegokolwiek
grzechu, nawet powszedniego oraz pobożne odwiedzenie kościoła i odmówienie „Ojcze
nasz” i „Wierzę w Boga”. W poniedziałek (13.09) o godz. 9.00 odprawimy Mszę św. na
naszym Cmentarzu Parafialnym za wszystkich zmarłych z naszej wspólnoty.

13.Informujemy, że w naszym kościele można zapełnić 75% miejsc. Limity nie obowią-
zują dla osób zaszczepionych. Pamiętajmy jednak o dystansie społecznym, masecz-
kach i dezynfekcji rąk. Prosimy parafian o zrozumienie, odpowiedzialność za siebie
i pomoc w zachowaniu wszystkich obostrzeń. Wyznaczyliśmy  w naszym kościele
górnym oznaczone miejsce, przy ekranie z pieśniami w którym można przyjąć Ko-
munię do ust. W pozostałych miejscach księża udzielają Komunii Św. na rękę.

14.Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej do Parafian. Apelujemy o przekazywanie finan-
sowego wsparcia poprzez wpłaty bezpośrednio na  konto parafii.  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”. Każdy może wspomóc parafię przez
złożenie dobrowolnej ofiary za pośrednictwem systemu wpłat internetowych znaj-
dującej się na stronie internetowej. Bóg zapłać za przekazanie darowizn!

15.Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Szczególne podzięko-
wania dla Diakonii Porządkowej oraz wszystkich osób, które sprzątały kościół. W sobotę
o godz.7.30 zapraszamy wszystkich chętnych do sprzątania naszego kościoła.



PORZĄDEK NABOŻEŃSTW   (06 - 12  WRZESIEŃ 2021)
Msze św. online: w niedziele i w tygodniu

PONIEDZIAŁEK (06.09.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za dusze w czyśćcu cierpiące (intencje ze skarbonki)

2/za ++ Alicję Góralczyk i jej syna Wojciecha (od Elżbiety Czajkowskiej)
  7.30 - Różaniec
18.00 1/za ++ siostry: Stanisławę, Irenę i + jej syna Leszka, ++ szwagrów: Tadeusza, Jana,

Edmunda, Franciszka, Wacława, z prośbą o radość życia wiecznego
2/w intencji Wojciecha z okazji kol. r. ur., z podziękowaniem za dotychczaso-

we łaski, z prośbą o zdrowie duszy i ciała i opiekę św. Józefa
WTOREK (07.09.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + Adama Piec w 8 r. śm.

2/za ++ Annę, Janinę i Kazimierza Licznerskich
  7.30 - Różaniec
18.00 1/za ++ rodziców: Irenę i Leopolda Bulandrów, ++ dziadków z obu stron, + ciocię

Wandę Wróblewską, ++ wujków: Tadeusza i Zbigniewa Wróblewskich, + Wandę
Auleytner, z prośbą o życie wieczne

2/w int.Haliny i Zbigniewa w kol.r.ur., w int.wnuka Jakuba w 4 r.ur. oraz małżonków:
Magdaleny i Adama w 6 r.śl., dziękując za zdrowie i opiekę, prosząc o dalsze B. bł.

3/za + Mariannę Starońską
18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŚRODA (08.09.2021 r.) - ŚWIĘTO NARODZENIA NMP
  7.00 1/za ++ Zofię, Andrzeja i Józefa Wilk, + męża Józefa Dudę i++ dziadków: Froń i Wilk

2/w intencji Wojciecha z prośbą o zdrowie duszy i ciała, opiekę MB i Anioła Stróża
  7.30 - Różaniec
18.00 1/z podzięk. za otrzymane łaski i błogosławieństwo z prośbą o światło Ducha św. we

wszystkich decyzjach oraz nieustającą opiekę MB dla Agaty i Oskara z ok. ur.
2/za + ojca Kazimierza Grabowskiego w 2 r. śm. (od córki Beaty z mężem)
3/za + Bolesławę Szyma (od lokatorów z ul. Tysiąclecia 25)

Homilia: Chcemy postępować zgodnie z Jego Słowem i żyć w Jego świetle
18.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych z błog. lourdzkim
CZWARTEK (09.09.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + Marię Erenfeld (od kolegów i koleżanek z pracy brata Stanisława)

2/za + Zbigniewa Gorczycę (od brata Staszka z rodziną)
  7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/w intencji Stanisławy z ok. 80 r. ur. z podziękowaniem za otrzymane łaski

z prośbą o Boże błog. i opiekę na dalsze lata życia (Te Deum)
2/za ++ mamę Helenę i ojca Józefa
3/za + Stefana Pławeckiego (od siostry Zofii z Chorzowa)

PIĄTEK (10.09.2021 r.) - Dzień powszedni   
  7.00 1/za ++ rodziców: Zofię i Bolesława Maciejowskich, ++ ich dzieci: syna Sta-

nisława i córkę Zofię oraz + Filomenę Piekarczyk
2/ za + Krystynę Brzostowską (od Antka, Ani, Ryszarda i Zdzisławy z rodzinami)

  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo Drogi Światła  
18.00 1/za ++ Annę Bukalską, siostrę Mariannę Szczerba, Marię Bednarz, Marię

Fryc, Bronisławę Kmiecik, oraz Irenę Bukalską

2/z prośbą o dar nieba dla ++ Nadzw.Szafarzy Kom. św.: Zygmunta Kwiatkowskiego
i Michała Kamińskiego i + ojca Stefana Gąszczak (od Nadzw.Szafarzy Kom. św.)

3/za + Adama Lewandowskiego

SOBOTA (11.09.2021 r.) - Dzień powszedni

  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/za + Franciszka Śmiałka w kol. r. śm.

2/za ++ rodziców: Alicję i Mirosława oraz + brata Andrzeja Krzysztofików
3/za + Zbigniewa Maciąga (od kolegów i koleżanek z MBA)

17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za + Józefa Podsiada w kol. r.śm., + Zdzisława Jarzynkę oraz ++ z rodziny Gąsior

2/za + tatę Jakuba w 31 r. śm., ++ rodziców: Wacława i Marię, ++ dziadków
i pokrewieństwo z obu stron

NIEDZIELA (12.09.2021 r.) - UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA
PODWYŻSZENIA KRZYZA ŚW.

  7.30 - za ++ rodziców: Marię i Jana Grendlów w kol.r.śm., + siostrę Grażynę w 5
r. śm. oraz ++ z rodzin: Grendlów i Możdżeniów

  9.30 - do Miłosierdzia B. za wstaw. MB Uzdr. Chorych z podzięk. za otrzymane łaski
i szelkie dobro, z prośbą o błog. Boże, zdrowie i dalszą opiekę dla małżonków:
Marii i Norberta z ok. 60 r. śl. oraz dla syna Adama i córki Danuty z mężem (TD)

11.00 - z okazji 80 r.ur. Marii Sobala, z podziękowaniem za dotychczasowe łaski,
z prośbą o Boże błog. dla jubilatki i rodziny (Te Deum)

12.30 - Suma odpustowa: Za Parafian
16.30 - Nieszpory Odpustowe
17.00 - w intencji Nadii z ok. 18 r. ur., z podziękowaniem za otrzymane łaski

z prośbą o Boże błog. w dorosłym życiu
20.00 - za + córkę Joannę we wspomnienie urodzin, z prośbą o dar nieba

Codziennie Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  (5 września 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 na potrzeby Archidiecezji. Przy wyj-

ściu z kościoła można odebrać deklarację  - na prace remontowe - kolejne stacje Drogi
Krzyżowej w KG, remont schodów wyjściowych oraz remont konch dachowych.
Będzie je można złożyć w przyszłą niedzielę - 12 września.

  3.We wtorek (7.09) o godz. 18.45 spotkanie Parafialnej Rady Ekonomicznej (PRE).
  4.W środę (8.09), po Mszy św. wieczornej zapraszamy na nabożeństwo do MB Uzdro-

wienia Chorych z błog. lourdzkim. Homilia nt. Chcemy postępować zgodnie z Jego
słowem i żyć w Jego świetle. Czuwanie modlitewne zakończymy Apelem Jasnogórskim.
Przy tablicy ogłoszeń, każdego dnia, można składać do skarbony podziękowania i prośby,
które będą odczytane w czasie nabożeństwa.

  5.W piątek (10.09) o godz. 18.45, w sali Jana Pawła II odbędzie się spotkanie
Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD).
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Zamyślenia covidowe. cz. II
Jeszcze raz na naszych polskich krętych

dróżkach pojawi się wrześniowe świateł-
ko kardynała Stefana Wyszyńskiego i
matki Czackiej. Zadaję sobie pytanie, czy
będziemy chcieli z tego światła skorzy-
stać. Co będziemy zdolni od nich prze-
jąć i jak skorzystamy z  ich spuścizny.

Wrzesień to miesiąc na wprost szkolny
(świadomie wypieram początek nie-
szczęść, jakie nam od tego miesiąca w
1939 przyszło znosić). No właśnie, edu-
kacja, która naprawdę w życiu nie ma
końca. Młodzi uczą się instytucjonalnie,
starszych trenuje świat, o ile nie znajdą
w sobie dość siły, aby wypełnić pustkę,
jaką powoduje ignorancja. Najbardziej
jesteśmy, przekonani o naszej pełni wie-
dzy teologicznej i tego, że wiemy lepiej.
Nie zdajemy sobie sprawy, jak ułomna
jest nasza wiara. Nie sposób być tu sę-
dzią, bo nie taka rola, ale kiedy widać na
każdym kroku rozdźwięk, to Pismo Świę-
te upoważnia nas do braterskiego upo-
mnienia.

Sposób przekazywania wiedzy religij-
nej i wiary nie jest doskonały, bardzo
dużo nam brakuje do posługiwania się
pismami. Wiedza i wiara wymagają ze
strony katolików włożenia wiele indywi-
dualnego wysiłku, ale nie widać tej woli,
szerokim łukiem omija się literaturę, o
czytaniu i studiowaniu Pisma Świętego
raczej zmilczę. Nieliczni wykazują sta-
rania, a o wielu możemy powiedzieć, że
ich katolicyzm weselno-świateczno-po-
grzebowy - zadowala i wyczerpuje ca-
łość.

Wspomnieć tu musimy słowa jakie wy-
powiedział św. Jan Paweł II „w obecnych
czasach musimy być mistykami”, bo tego
wymagają od nas nadchodzące czasy.
Musimy być gorącymi, bo zimni nie
znajdą uznania u Boga.

Nadchodzą bardzo trudne czasy i będą
wymagały od wierzących głębokiej wia-
ry, świadectwa oraz wiedzy. Wiara jest

łaską, świadectwo zależy od naszej pre-
dyspozycji i pomocy Boga, ale do wie-
dzy musimy się przyłożyć. Zatem gorą-
co zachęcam do lektury, na strony inter-
netowe, do grup parafialnych, budowa-
nie głębokiej pobożności. Odnajdźmy w
sobie tą wąską scieżkę, prowadzącą do
zbawienia. Na początek nie wstydźmy
przeżegnać się znakiem krzyża zamiast
drapania się w okolicach piersi.

Wspominając o trudnościach, jakie nad-
chodzą musimy pamiętać o słowach Pi-
sma Św., że tak jak poznajemy po przy-
rodzie nadchodzącą wiosnę, tak po tym
co się dzieje, poznajemy to co nadcho-
dzi. Będąc ślepymi i głuchymi możemy
wzmóc tylko zatwardziałość serca. Mu-
simy mieć umiejętność całościowego
spojrzenia na znaki czasu. Aby to ocenić
musimy posiadać odpowiednią wiedzę.
Będzie nam potrzebna przez 24 godziny,
bez niej staniemy się jak plewa miotana
wiatrem.

Co nam daje słuchanie wziętych poli-
tyków Unii, zwykłych wiecowych krzy-
kaczy, redaktorów – chociaż lepszym
określeniem byłoby napisać „osoby pra-
cujące w gazetach i tv”, czy wiemy co
do nas mówią? Czy potrafimy rozpoznać
kiedy nas zwodzą, czy wręcz bezczelnie
kłamią. Jaka jest „moja” wiedza – to
wszystko są pytania, które musimy so-
bie stale zadawać. Pan Jezus nie widział
chrześcijanina jako potulnego potakiwa-
cza, mamy być gołębica i sprytnym wę-
żem.

„Świat” od lat 60 przygotowuje i wdra-
ża scenariusz nowego porządku. Na
pierwszy ogień idzie młodzież; ma być
wychowywana wg nowych wzorów;, za-
sadą jest dobrze znane hasło, które nie-
jednemu może się w Polsce kojarzyć z
sympatycznym i pożytecznym człowie-
kiem, „róbta co chceta”. Jest to hasło re-
latywizmu moralnego, znajdującego
swoją, konkretyzację w wykrzykiwanych
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28.08. - Mszą św. o godz.18.00 przywi-
taliśmy ks. dr Dawida Szpeka i ks. Pio-
tra Lewandowskiego, którzy dekretem
ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca zostali
powołani do służby w naszej parafii.
Życzymy im wielu łask Bożych i owo-
ców na czas przebywania w naszej
Wspólnocie parafialnej.         Bożena S.

w lipcu:
Łękawska Joanna, Tysiąclecia 4
Łucki Franciszek, B.Chrobrego 43
Molicka Aniela, Tysiąclecia 21
Talaga Edward, Mieszka I 11
Królik Wanda, Mieszka I 5
Porc Kornel, Piastów 3
Brom Andrzej, Piastów 7
Bieniek Henryk, Piastów 10
Machnik Aniela, Tysiąclecia 24
Gorczyca Dorota, Tysiąclecia 78
Sikora Roman, Piastów 12
Korta Eugenia, Piastów 18
Tyrna Ewald, Piastów 16

w sierpniu:
Miłkowska Aleksandra, Tysiąclecia 4
Noga Filomena, Mieszka I 5
Lejkowski Piotr, Piastów 16

W lipcu i sierpniu odeszli do Pana:

Wieczny odpoczy-
nek racz im daæ
Panie. A œwiat³oœæ
wiekuista niechaj
im œwieci.. Niech
odpoczywaj¹ w po-
koju wiecznym.
Amen.

Góralczyk Alicja, Piastów 26
Stróżycka Daniela, Tysiąclecia 41
Ostrowski Kazimierz, Piastów 24
Kujtkowska Leokadia, Mieszka I 5
Liszka Alojzy, Tysiąclecia 29
Góralczyk Joanna, Tysiąclecia 41
Tuszyńska Zofia, Piastów 24
Rup Mieczysław, Tysiąclecia 6
Lewandowski Adam, Tysiąclecia 41
Rozkosz Sylwester, Piastów 26

Kiedy po Mszy œw.
wyjœæ z koœcio³a,
czy zaraz z ksiêdzem,
czy poczekaæ chwilê,
pomodliæ siê,
dokoñczyæ pieœñ?

Wszystko zależy od tego, dlaczego
przyszliśmy na mszę św. do kościoła.
Jeśli tylko, dlatego by „być w porządku”
i nie mieć grzechu to wiadomo, że Msza
Święta rozpoczyna się znakiem krzyża i
kończy błogosławieństwem. Mamy, więc
sprawę „odfajkowaną”.

Jeśli natomiast jesteśmy osobami wie-
rzącymi, to przyszliśmy z „potrzeby ser-
ca” na Ucztę Eucharystyczną, na spotka-
nie z Bogiem.  Wtedy w pełni uczestni-
czymy w liturgii. Warto uświadomić so-
bie obecność Chrystusa na ołtarzu pod
postaciami chleba i wina. To Jego słów
słuchamy podczas Ewangelii, Jemu od-
dajemy cześć i Jego przyjmujemy w Ko-
munii św.

Uczestnictwo w niedzielę we wspólnej
celebracji Eucharystii jest świadectwem
przynależności do Chrystusa i Jego Ko-
ścioła. Wierni wspólnie świadczą o świę-
tości Boga i nadziei zbawienia (por.
KKK2182).

Śpiew podczas Eucharystii to także
modlitwa. „Pan Wieczernik przygotował,
swój zaprasza lud. Dla nas wszystkich
dom otworzył i zastawił stół”. Jeśli mam
żywą wiarę i przyjmuję zaproszenie Je-
zusa to nie uciekam zaraz po skończonej
Uczcie. Mamy czas na refleksje i modli-
twę. Cecylia
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sloganach „aborcja jest ok”, „mój
brzuch” czy jeszcze co innego.

Nie masz mieć zasad, masz dążyć do
zaspokojenia swoich zachcianek, naj-
ważniejsze są pragnienia seksualne, któ-
re zaspokajaj, jak chcesz i ma być to two-
ja duma i miara twojej wartości. Rodzi-
na jest zdecydowanie passe. Dzieci sta-
nowią dla szczęśliwego związku utrapie-
nie; przekonuje nas o tym także pewien
były premier. Dziecko pojawia się w
związkach, tak jak pupil, kotek, piesek
czy papuga. Pominę już dyskusje odma-
wiające dziecku człowieczeństwa. To
wszystko, to promil tego, co zaplanowa-
no i systematycznie jest indoktrynowa-
ne.

Partner życiowy to podstawa, brak zo-
bowiązań to istota takiego związku.
Wszystko jest płynne, w to wpisuje się
również w uczuciach, które mogą się
skończyć w każdej chwili. Dzieci mają
w ostatecznym rezultacie rozwoju szkol-
nego maja być faszerowani środkami
zwiększającymi ich inteligencję. Czyżby,
jak w matrixie będziemy przeżywali ko-
lejną hodowlę nowego nad człowieka.
Już to przerabialiśmy. Nasi unijni polity-

cy vide pani Spurek usiłuje nas żywić
jedynie słuszną paszą wegańską, postu-
luje się zakaz hodowli krów, (bo są wy-
korzystywane, dając mleko) i wiele jesz-
cze innych, głęboko cennych pomysłów.
Przekonuje się nas do ekologii a zasadą
jest jednokrotne używanie nie tylko rze-
czy ale i relacji międzyludzkich. Brak
trwałości i przelotność to naczelne idee.

Podane wyrywkowo przykłady, mają
tylko ilustrować czekające nas problemy,
które musimy rozwiązywać. Dokonywać
musimy wyborów, dlatego musimy umieć
rozpoznać, wyłuszczyć. Czas przyspie-
sza. Komuniści szantażują nas Pismem
Św., naszą wiarą, mamy być miłosierni,
mamy być pokorni, wybierają to co im
pasuje, a nie pasuje cud narodzenia w
okresie przesilenia zimowego (czy ferii
zimowych, jak chcą niektórzy).

Dlatego zwracam się z gorącą prośbą,
zajmijmy miejsce w szkole Maryi Pan-
ny, prosząc Ją o przewodnictwo i świa-
tło, a z naszej strony dołóżmy indywidu-
alne wysiłki, wzbogacając naszą ziemską
wiedzę i zwiększając wysiłek modlitew-
ny. Powodzenia w nowym roku szkol-
nym.   Beder

Portrety Dwunastu
– Szymon zwany Piotrem

Szymon był ryba-
kiem i pochodził z
Betsaidy, miasteczka
na wschód od morza
Galilejskiego. Po-
znał Jezusa przez
swojego brata An-
drzeja. Kiedy przed
Nim stanął, Jezus
popatrzył na niego z

mocą i w sposób poruszający. Od same-
go początku dał mu do zrozumienia, że
go zna: „Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty
będziesz nazywał się Kefas – to znaczy:
Piotr.” (J 1, 42). Jest jedynym uczniem,

któremu Jezus zmienił imię, co było za-
powiedzią powierzenia specjalnej misji.
Pierwsze spotkanie z Nauczycielem nie
przyniosło ostatecznego powołania, ale
od tego momentu Piotr poczuł się porwa-
ny spojrzeniem Jezusa i całą Jego Osobą.
Nie zostawił swojej rodziny i pracy, ale
słuchał nauczania Jezusa, towarzyszył
Mu przy różnych okazjach i był świad-
kiem wielu Jego cudów.

Kiedy Jezus, cieśla, który nie zajmował
się łowieniem ryb, zwrócił się do Piotra,
by wypłynął na głębie i zarzucił sieci, to
Piotr, który całą noc pracował i nic nie
złowił, zaufał Mu i dokonał wspaniałe-
go połowu. Jezus zachęca go do zawie-
rzenia i do otwarcia się na plan, który
przekracza wszelkie pole widzenia. Świę-

ty Piotr jest po Jezusie najbardziej znaną
i cytowaną postacią w pismach nowote-
stamentowych. Istotnym momentem w
jego duchowej drodze jest odpowiedź na
pytanie Jezusa „Za kogo uważają Mnie
ludzie?”. Odpowiedź Piotra – „Ty jesteś
Mesjasz” nie pochodzi „z jego ciała i
krwi”, lecz została mu darowana przez
Ojca, który jest w niebie. Zawiera w so-
bie przyszłe wyznanie wiary Kościoła.
Wtedy też Jezus określił powołanie i
przeznaczenie Piotra: „Ty jesteś Piotr
[czyli Opoka] i na tej opoce zbuduję
Kościół mój, a bramy piekielne go nie
przemogą” (Mt 16, 18). Jednak Piotr nie
zrozumiał jeszcze głębokiej treści me-
sjańskiej misji Jezusa. Pokazał to trochę
później, dając do zrozumienia, że Me-
sjasz z jego marzeń bardzo różni się od
tego z planów Bożych. Na zapowiedź
męki oburzył się, wzbudzając żywą re-
akcję Jezusa – „Zejdź mi z oczu, szata-
nie, bo nie myślisz o tym co Boże, ale o
tym, co ludzkie” (Mk 8, 33).

Nauczyciel okazywał Piotrowi szcze-
gólne względy. Mimo to, kiedy w najtrud-
niejszych dla Siebie chwilach Jezus naj-
bardziej go potrzebował, Piotr wyparł się
Pana, pozostawiając Go w samotności i
opuszczeniu. Po Zmartwychwstaniu, kie-
dy Piotr wraz z innymi uczniami powró-
cił do zawodu rybaka, Jezus odszukał go
i dał mu się rozpoznać przez drugi cu-
downy połów. Przypomniał On Piotrowi
ów połów, po którym ostatecznie wezwał
go do pójścia za Sobą i obiecał mu, iż
zostanie rybakiem ludzi. Szkoła wiary nie
jest triumfalnym pochodem, lecz drogą
usłaną cierpieniem i miłością, próbami i
wiernością, którą należy odnawiać każ-
dego dnia. Piotr, który przyrzekł całko-
witą wierność, poznał gorycz i upokorze-
nie wyparcia się. Dopiero wtedy pojął
prawdę swego słabego serca i wybuchnął
uwalniającym płaczem skruchy i nawró-
cenia. I tak jak wcześniej trzy razy za-
parł się Jezusa, tak po Jego zmartwych-
wstaniu trzy razy potwierdził, że Go ko-

cha i pomimo swojej grzeszności jest
gotów pójść za Nim.

Nawrócenie Św. Piotra jest wielką po-
ciechą dla nas, którzy także pragniemy
Boga i oczekujemy, że ujawni Swoją moc
i przemieni świat według naszych ocze-
kiwań. Natomiast Bóg wybiera inną dro-
gę. I tak jak Piotr wciąż musimy nawra-
cać się i iść za Jezusem, nie wyprzedzać
Go, gdyż to On zna i pokazuje nam dro-
gę. Miejmy odwagę i pokorę, by pójść
za Jezusem, gdyż On jest drogą, prawdą
i życiem.

Dalsza działalność Świętego Piotra nie
jest tak dobrze znana. Wiadomo, że prze-
niósł się do Rzymu i został pierwszym
biskupem Kościoła rzymskiego. Zginął
śmiercią męczeńską za czasów cesarza
Nerona w 64 lub 67 r. Według history-
ków został ukrzyżowany głową w dół na
zboczu Wzgórza Watykańskiego.      J.Z.

22.08. - O godz.5.30 z naszej parafii
wyruszyła wraz z ks. Dawidem piesza
pielgrzymka kobiet do M.B. Piekarskiej.
Oprócz intencji prywatnych, niosłyśmy
przed tron naszej Matki wszystkie powie-
rzone nam intencje oraz intencje wszyst-
kich rodzin, parafii i całego Kościoła.

Również w tym dniu po Mszy św. o
godz.17.00 rozpoczęło się nabożeństwo
do Św. Rity z błogosławieństwem róż i
błogosławieństwem relikwiami Św. Rity.

26.08. - Mszą św. o godz.18.00 poże-
gnaliśmy ks. Leszka Flisa i ks. Leszka
Wachowiaka, którzy dekretem ks. Arcy-
biskupa Wiktora Skworca zostali prze-
niesieni do Parafii Św. Michała Archa-
nioła w Rudzie Śl. - Orzegowie oraz Pa-
rafii Św. Katarzyny w Jastrzębiu - Zdro-
ju.

Dziękujemy Kapłanom za ich posługę
dla naszej Wspólnoty parafialnej i życzy-
my, aby Pan im błogosławił i umacniał
w służbie na nowych parafiach.

Migawki z ¿ycia naszej parafii
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