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

12 wrzeœnia 2021

Drodzy Parafianie !

Z okazji Œwiêta
Podwy¿szenia Krzy¿a

Œwiêtego
i uroczystoœci odpustowych

pragniemy z³o¿yæ wszystkim
Parafianom, Goœciom
i Dobrodziejom Parafii
jak najserdeczniejsze

¿yczenia:
wielkiej ufnoœci wobec

Boga,
odwa¿nego kroczenia

Jego Drogami
oraz ¿ycia na co dzieñ

w obecnoœci
Jezusa Chrystusa.

Z okazji dzisiejszego
œwiêta,

¿yczymy ca³ej parafii,
aby z ka¿dym dniem
stawa³a siê bardziej

wspólnot¹,
w której ka¿dy odnajdzie

swoje miejsce
na drodze do nieba.

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

w koœciele górnym, remont schodów wyjœciowych oraz remont konch da-
chowych. W przysz³¹ niedzielê kolekta na Wydzia³ Teologicny UŒ.

  4.W poniedzia³ek (13.09) wspominamy dzieñ objawieñ Matki Bo¿ej w Fatimie. Zapra-
szamy wszystkich na CZUWANIE FATIMSKIE, które rozpoczniemy o godz. 18.00
Msz¹ œw. w intencji wszystkich czcicieli MB Fatimskiej. Podczas Mszy œw. rozwa¿ymy
konferencjê nt. Maryja Matk¹ dzieci Bo¿ych Po Eucharystii Godzina Fatimska. Wszystkie
proœby i podziêkowania do Matki Bo¿ej prosimy sk³adaæ do skarbony przy wejœciu do
koœcio³a. Na nabo¿eñstwo prosimy przynieœæ œwiece z okapnikiem.

  5.W czwartek (16.09), po Mszy œw. wieczornej odbêdzie siê spotkanie Diakonii
Liturgicznej w kaplicy œw. Józefa. Osoby, które pragn¹ czytaæ S³owo Bo¿e
w czasie liturgii zapraszamy na spotkanie Diakonii.

  6.W pi¹tek (III pi¹tek miesi¹ca) zapraszamy na Mszê œw. w intencji czcicieli Mi³osierdzia
Bo¿ego, któr¹ odprawimy o godz. 18.00. Podczas Eucharystii rozwa¿ymy homiliê nt.
Chrzeœcijañstwo tworzy wiêzi przez S³owo Bo¿e i Eucharystiê. O godz. 17.30 w czasie
nabo¿eñstwa odmówimy Koronkê do Mi³osierdzia Bo¿ego w intencji dusz czyœæcowych.
Wypominki za zmar³ych przynosimy do zakrystii 20 minut przed nabo¿eñstwem.

  7.W pi¹tek (17.09) swoje urodziny obchodzi ks. Piotr Lewandowski. Zaprasza-
my na Mszê œw. w intencji solenizanta, któr¹ odprawimy o godz. 18.00. Zaœ
w niedzielê (19.09) swoje urodziny obchodzi ks. Dawid Szpek . Zapraszamy na
Mszê œw. w intencji solenizanta, któr¹ odprawimy o godz. 17.00

  8.Jesteœ m³odym cz³owiekiem? Chcesz pog³êbiaæ swoj¹ wiarê? Zapraszamy na
spotkania w ramach Ruchu Œwiat³o ¯ycie w pi¹tki o godz. 18.00.

  9.Ks. Piotr, nowy opiekun ministrantów, zaprasza na zbiórkê wszystkich zainte-
resowanych s³u¿b¹ przy o³tarzu ch³opców, w sobotê o godz. 9.00, a wszystkie
dziewczynki pragn¹ce w³¹czyæ siê we Wspólnotê Dzieci Maryi zapraszamy
w sobotê o godz.10.00.

10.Wszystkich, którzy pragn¹, w nowym roku szkolnym przyst¹piæ do Sakramentu Bierz-
mowania prosimy o wype³nienie deklaracji dostêpnej na stronie internetowej parafii oraz
dostarczenie jej do Kancelarii Parafialnej do koñca wrzeœnia. Pierwsze spotkanie kandy-
datów do bierzmowania wraz z rodzicami i animatorami odbêdzie siê 8 paŸdziernika.
O godz. 18.00 zgromadzimy siê na Mszy Œw. a nastêpnie na spotkaniu organizacyjnym.

11. W niedzielê (19.09) wspólnota na Oœ. Witosa obchodzi Odpust Parafialny ku czci Pod-
wy¿szenia Krzy¿a œw. Suma Odpustowa o godz. 11.30, Nieszpory o godz. 15.30.

14.Dziêkujemy wszystkim osobom za s³u¿bê w naszej wspólnocie. Szczególne podziêko-
wania dla Diakonii Porz¹dkowej oraz wszystkich osób, które sprz¹ta³y koœció³. W sobotê
o godz.7.30 zapraszamy wszystkich chêtnych do sprz¹tania naszego koœcio³a.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (13 - 19  WRZESIEÑ 2021)
Msze œw. online: w niedziele i w tygodniu

PONIEDZIA£EK (13.09.2021 r.) - Wspom. œw. Jana Chryzostoma, bpa i dK
  7.00 1/za++rodz:Halinê i Huberta,++dziadk:Gertrudê i Paw³a, Barbarê i Jana,++ z rodziny

2/za + Gra¿ynê Zalasik  (od mê¿a Tadeusza)
  7.30 - Ró¿aniec
  9.00 - za wszystkich  zmar³ych z naszej wspólnoty parafialnej (Msza na cmentarzu)
18.00 Czuwanie Fatimskie - wprowadzenie figury MB Fatimskiej

1/w intencji czcicieli Matki Bo¿ej Fatimskiej
2/za + Bernarda Chudziñskiego, wieloletniego kolegi i przyjaciela, (od Ma-

riana, Krysi i Miry)
Homilia: Maryja Matk¹ dzieci Bo¿ych

WTOREK (14.09.2021 r.) - ŒWIÊTO PODWY¯SZENIA KRZY¯A ŒWIÊTEGO
  7.00 1/za + mê¿a i ojca Henryka Galaszika w 16 r. œm., ++ rodziców, rodzeñstwo

z obu stron oraz ++ Luizê i Huberta Siedlaczków
2/za + Jana we wspomnienie urodzin

  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za + mê¿a Kazimierza Gazdê w 20 r.œm.,++rodz. z obu stron, z proœb¹ o dar nieba

2/za + Danutê Pytkiewicz w kol. r. œm. (od brata)
3/za + Piotra Lejkowskiego (od siostry Stanis³awy z rodzin¹)

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŒRODA (15.09.2021 r.) - Wspomnienie NMP Bolesnej
  7.00 1/za ++ Helenê i Kazimierza ¯urków oraz ++ rodziców z obu stron

2/za + Stefana Olszara (od syna Paw³a z ¿on¹)
  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za + Mariê Erenfeld (od Roberta z rodzin¹)

2/w intencji Justyny i Dawida z ok. 9 r. œl., z podziêkowaniem za dotychcza-
sowe ³aski, z proœb¹ o dalsze Bo¿e b³og.

3/w intencji Joanny i Zbigniewa z ok. 19 r. œl. z podziêkowaniem za otrzymane ³aski
z proœb¹ o zdrowie, dary Ducha œw. i opiekê Matki Bo¿ej dla nich i ca³ej rodziny

CZWARTEK (16.09.2021 r.) - Wspom. œwiêtych mêcz. Korneliusza, pap i Cypriana, bpa
  7.00 1/za + Miros³awa Suszek (od Adama i Moniki Chor¹¿y z dzieæmi)

2/w intencji Wojciecha z proœb¹ o zdrowie duszy i cia³a, opiekê MB i Anio³a Stró¿a
  7.30 - Ró¿aniec
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/za + mê¿a Rudolfa Wojciechowskiego w 11 r. œm. oraz ++ rodziców, te-

œciów, rodzeñstwo i krewnych
2/za ++ rodz: Annê i Alfreda, ++ s.Bo¿enê i brata Romana, ++ dziadk: Florentynê

i Józefa Piechów, Mariê i Karola Pyrszów,++ kuzynki: Jadwigê, Ernê, Kalinêi Erikê
3/za + Tadeusza Misiaka w kol. r. œm., ++ Stanis³awê i Jana Misiaków, ++ El¿bietê

i Augustyna Sopalów oraz ++ rodzeñstwo: Krystynê, Jolantê i Erwina
PI¥TEK (17.09.2021 r.) - Dzieñ powszedni   
  7.00 1/za++rodz: Helenê i Stanis³awa w kol. r. œm.,++teœciów: Mariê i Zygmunta,++ ich

rodz., rodzeñstwo, krewnych, znajomych i s¹siadów z proœb¹ o darowanie win i kar
2/ intencja wolna

  7.30 - Ró¿aniec

15.30 - Œlub konkordatowy: So³tysiak Artur  - Koc Magdalena
17.30 - Nabo¿eñstwo do Mi³osierdzia Bo¿ego
18.00 - 1/ w intencji czcicieli Mi³osierdzia Bo¿ego

2/ w intencji ks. Piotra Lewandowskiego z ok. ur., dziêkuj¹c Bogu za dar ¿ycia,
  prosz¹c o ¿yw¹ wiarê, gor¹c¹ mi³oœæ, wiernoœæ ³asce powo³ania,dar zdrowia

3/ w intencji Marianny i Józefa K¹kolów z ok. 55 r. œl., dziêkuj¹c za wspólnie
  prze¿yte lata,  prosz¹c o ³askê zdrowia i Bo¿¹ opiekê dla ca³ej rodziny (Te Deum)
  Homilia:  Chrzeœcijañstwo tworzy wiêzi przez S³owo Bo¿e i Eucharystiê

SOBOTA (18.09.2021 r.) - ŒWIÊTO ŒW. STANIS£AWA KOSTKI, zak., patrona Polski
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/za + Zbigniewa Pacocha (od siostry Alicji z rodzin¹)

2/za + Henryka Nowaka w 3 r. œm., ++ rodziców: Franciszkê i Franciszka Nowaków
oraz ++ Helenê i Karola Œmieszków i ++ z pokrewieñstwa z obu stron

14.00 - Œlub konkordatowy: Lewandowicz Micha³  - S³aboñ Aleksandra
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/z podziêkowaniem za 56 lat ma³¿eñstwa Kazimiery i Adolfa z proœb¹ o Bo¿e

b³og. na dalsze wspólne lata
2/za + mê¿aAdama Andrzejewskiego w 2 r. œm.

NIEDZIELA (19.09.2021 r.) - XXV NIEDZIELA ZWYK£A
  7.30 - za + Krystynê Mataniak-¯mudê (od mê¿a Franciszka)
  9.30 - w intencji W³adys³awa z ok. 91 r. ur., ¿ony Zyty z ok. 87 r. ur., córek Gra¿yny

i Krystyny oraz ich rodziców z proœb¹ o dary Ducha œw. i opiekê MB Nieust.Pom.
11.00 - za + mê¿a Waldemara Sobotê w 1 r. œm.,
12.30 - w intencji Krystyny Drabczyk z ok. 80 r. ur., z podziêk. Bogu za otrzymane ³aski,

prosz¹c o zdrowie, Bo¿e b³og. i opiekê Matki Bo¿ej na dalsze lata ¿ycia (Te Deum)
17.00 - w intencji ks. Dawida Szpeka z ok. ur., dziêkuj¹c Bogu za dar ¿ycia, prosz¹c

o ¿yw¹ wiarê, gor¹c¹ mi³oœæ, wiernoœæ ³asce powo³ania i dar zdrowia
20.00 - w intencji Izabeli i Tomasza w 20 r. œl. z podziêkowaniem za dotychczaso-

we ³aski z proœb¹ o dalsz¹ Bo¿¹ opiekê
Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (12 wrzeœnia 2021)
  1.Wszystkie Msze œw. - online z naszego koœcio³a znajdziemy na stronie inter-

netowej i facebooku: https://www.youtube.com/c/ParafiaTD.
  2.W dzisiejsz¹ niedzielê (12.09) obchodzimy Odpust Parafialny ku czci Podwy¿szenia Krzy-

¿a œw. S³owo Bo¿e odpustowe g³osi do nas ks. dr £ukasz Radecki. Sumê Odpustow¹
odprawimy o godz. 12.30.  Zaœ Nieszpory Odpustowe, odprawimy o godz. 16.30.
W tym dniu w naszym koœciele mo¿na uzyskaæ odpust zupe³ny pod zwyk³ymi warunka-
mi: spowiedŸ sakramentalna, komunia œw., modlitwa w intencjach Ojca œw. brak przywi¹-
zania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego oraz pobo¿ne odwiedzenie ko-
œcio³a i odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzê w Boga”. Po Ka¿dej Mszy œw. udzielamy
indywidualnego b³ogos³awieñstwa relikwiami Krzy¿a œw. W poniedzia³ek (13.09)
o godz. 9.00 odprawimy Mszê œw. na naszym Cmentarzu Parafialnym za wszystkich
zmar³ych z naszej wspólnoty parafialnej.

  3.Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne i kopertowe sk³adanena potrzeby
naszego koœcio³a - na prace remontowe - kolejne stacje Drogi Krzy¿owej
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LITANIA DO KRZY¯A ŒWIÊTEGO

14 wrzeœnia Koœció³ obchodzi œwiêto
Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego.

Dla naszej wspólnoty jest to dzieñ
szczególny- jesteœmy przecie¿ parafi¹
pod wezwaniem Podwy¿szenia Krzy¿a
Œwiêtego i Matki Bo¿ej Uzdrowienia
Chorych.

W czasach antycznych krzy¿ uznawa-
no za symbol hañby i pogardy, czêsto by³
narzêdziem mêczeñstwa. Stosunek do
krzy¿a uleg³ zmianie dopiero w IV w n.e,
najprawdopodobniej za spraw¹ matki
cesarza Konstantyna, Heleny, która do-
prowadzi³a do odnalezienia pod gruza-
mi Jerozolimy fragmentów krzy¿a, na
którym poniós³ œmieræ Jezus Chrystus. 13
wrzeœnia 335 roku odby³o siê uroczyste
poœwiêcenie relikwii, a dzieñ póŸniej wy-
stawiono je na widok publiczny, czym
zapocz¹tkowano kult Krzy¿a Œwiêtego
jako znaku nadziei i zwyciêstwa, a tak¿e
symbolem naszej wiary.

Pamiêtajmy o tych wydarzeniach i jak
najczêœciej odmawiajmy litaniê do Krzy-
¿a Œwiêtego.

Litania do Krzy¿a Œwiêtego
Kyrie elejson, Chryste elejon, Kyrie elejson.
Chryste, us³ysz nas, Chryste, wys³uchaj nas.
Ojcze z nieba, Bo¿e, zmi³uj siê nad nami
Synu, Odkupicielu œwiata, Bo¿e,
Duchu Œwiêty, Bo¿e,
Œwiêta Trójco, jedyny Bo¿e,
Jezu, œwiata Zbawicielu,
Jezu, na œmieræ krzy¿ow¹ skazany,
Jezu, krzy¿ na swoich ramionach nios¹cy,
Jezu, pod krzy¿em upadaj¹cy,
Jezu, krzy¿em przygnieciony,
Jezu, na drzewie krzy¿a rozci¹gniony,
Jezu, do drzewa krzy¿a przybity,
Jezu, na krzy¿u podwy¿szony,
Jezu, na krzy¿u krew swoj¹ przelewaj¹cy,
Jezu, z krzy¿a modl¹cy siê za nieprzyjació³,
Jezu, z krzy¿a przebaczaj¹cy,
Jezu, z krzy¿a Matkê swoj¹ ¿egnaj¹cy,
Jezu, na krzy¿u umieraj¹cy,
Jezu, na krzy¿u w³óczni¹ przebity,

Jezu, z krzy¿a z³o¿ony i pogrzebany,
Jezu, na krzy¿u uwielbiony,
Krzy¿u Œwiêty, drzewo ¿ycia, ochraniaj nas
Krzy¿u Œwiêty, mocy i m¹droœci Bo¿a,
Krzy¿u Œwiêty, zwyciêski sztandarze
chwa³y Chrystusa,
Krzy¿u Œwiêty, powszechny znaku zba-
wienia,
Krzy¿u Œwiêty, zadoœæuczynienie za
nasze grzechy,
Krzy¿u Œwiêty, narzêdzie pojednania
Boga z ludŸmi,
Krzy¿u Œwiêty, Ÿród³o wszelkich ³ask,
Krzy¿u Œwiêty, drogowskazie chrzeœci-
jañskiego ¿ycia,
Krzy¿u Œwiêty, znaku wyznawanej wiary,
Krzy¿u Œwiêty, nauczycielu mi³oœci
i przebaczenia,
Krzy¿u Œwiêty, pociecho smutnych
i cierpi¹cych
Krzy¿u Œwiêty, ucieczko skrzywdzo-
nych i zrozpaczonych,
Krzy¿u Œwiêty, pomocy na drodze
nawrócenia,
Krzy¿u Œwiêty, umocnienie pokutuj¹cych
Krzy¿u Œwiêty, wolnoœci przed zniewo-
leniem z³a,
Krzy¿u Œwiêty, nadziejo umieraj¹cych,
Krzy¿u Œwiêty, zwiastunie zmartwych-
wstania,

Baranku Bo¿y, który g³adzisz grzechy
œwiata, przepuœæ nam Panie.
Baranku Bo¿y, który g³adzisz grzechy
œwiata, wys³uchaj nas, Panie.
Baranku Bo¿y, który g³adzisz grzechy
œwiata, zmi³uj siê nad nami.

K³aniamy Ci siê Panie Jezu Chryste
i B³ogos³awimy Tobie.
¯eœ przez krzy¿ i mêkê swoj¹ œwiat od-
kupiæ raczy³.

Módlmy siê:
Bo¿e, który w drzewie krzy¿a zostawi-

³eœ nam pami¹tkê mêki i œmierci Twoje-
go syna, dozwól prosimy tak¹ czci¹ ota-
czaæ ten znak zbawienia, abyœmy nie-
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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.

Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej do Parafian. Apelujemy o przekazywanie finan-
sowego wsparcia poprzez wp³aty bezpoœrednio na  konto parafii.  Nr konta Parafii Pod-
wy¿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 znaj-
duj¹cej siê na stronie internetowej. Bóg zap³aæ za przekazanie darowizn!

Migawki z ¿ycia naszej parafii

03.09. - O godz.18.45 w salce nr 1 od-
by³o siê spotkanie Bractwa Adoracji Naj-
œwiêtszego Sakramentu. Ks. Proboszcz
przedstawi³ nowego opiekuna - ks. Pio-
tra Lewandowskiego, który podzieli³ siê
z uczestnikami spotkania swoim powo-
³aniem oraz kap³añskim sta¿em. Podkre-
œlaj¹c jak wielk¹ rolê w jego powo³aniu i
pos³udze odgrywa Matka Bo¿a. Na za-
koñczenie nasz nowy opiekun prosi³
wszystkich o modlitwê, aby duszpaster-

stwo, które rozpoczyna w naszej parafii
przynios³o obfite owoce. Pamiêtajmy
zatem w naszych modlitwach o ks. Pio-
trze, ale równie¿ o pozosta³ych kap³a-
nach. Ks. Arturowi pragniemy podziêko-
waæ za wspólnie prze¿yty z nami czas i
¿yczyæ, aby pos³uga w innych grupach
parafialnych przynosi³a wiele radoœci i
obfite owoce. Równie¿ w tym dniu, w
kaplicy Œw. Józefa swoje spotkanie z ks.
Proboszczem prze¿ywali Nadzwyczajni
Szafarze Komunii Œw.  Po odmówieniu
modlitwy brewiarzowej ks. Józef podzie-
li³ siê swoimi prze¿yciami z wakacyjnych
rekolekcji. Zosta³y równie¿ poruszone
sprawy pos³ugi szafarzy w nowym roku
duszpasterskim.

04.09. - O godz.18.45 odby³o siê spo-
tkanie Diakonii S³owa. Wraz z ks. Pro-
boszczem ustaliliœmy tematy artyku³ów
do gazetki „Byæ bli¿ej” na najbli¿szy
okres. Ka¿dy, kto chcia³by w³¹czyæ siê
w redagowanie parafialnej gazetki pro-
szony jest o kontakt z ks. Proboszczem,
który jest otwarty na wszelkie propozy-
cje tematów do poruszenia w naszej ga-
zetce. CZEKAMY NA CIEBIE!

05.09. - O godz.9.00 odby³o siê pierw-
sze powakacyjne spotkanie ministrantów
z nowym opiekunem ks. Piotrem Lewan-
dowskim

21, 2-6).
Wed³ug informacji Œw. Bart³omiej po-

niós³ œmieræ mêczeñsk¹ – rozpiêty na
krzy¿u g³ow¹ w dó³, ¿ywcem obdarty ze
skóry, a nastêpnie œciêty. Relikwie Œwiê-
tego znajduj¹ siê w bazylice œw. Bart³o-
mieja w Rzymie. Od 30.08.2015 roku
decyzj¹ Stolicy Apostolskiej relikwie Œw.
Bart³omieja znajduj¹ siê równie¿ w sank-
tuarium Matki Sprawiedliwoœci i Mi³o-
œci Spo³ecznej w Piekarach Œl¹skich.
Postaæ Œw. Bart³omieja pomimo nielicz-
nych informacji jest dla nas wzorem uka-
zuj¹cym, i¿ przylgniêcie do Jezusa mo¿e
byæ prze¿ywane i œwiadczone równie¿
bez dokonania rzeczy nadzwyczajnych.
Nadzwyczajny jest i pozostaje sam Je-
zus, dla którego ka¿dy z nas jest powo-
³any, aby poœwiêciæ Mu w³asne ¿ycie.

J.Z.

Bo¿ena S.
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ustannie doznawali w sobie owoców
Twego odkupienia. Przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen.

Podwy¿szenie Krzy¿a w ¿yciu

Nic tak nie jest dzisiaj
szargane w œwiecie, jak
krzy¿. Chyba z tym stwier-
dzeniem zgodz¹ siê czyta-
j¹cy. Jeœli nie, to mo¿e
krzy¿ w ich ¿yciu nie jest
najwa¿niejszy. Czy w go-
dzinie ich œmierci, z ust, za
Julianem Apostat¹ wyp³yn¹
s³owa; Galilejczyku, zwy-
ciê¿y³eœ. Co ty lub ja, mo-
¿emy zrobiæ w tej sprawie.

Kilka dni temu na Facebo-
ok-u jedna z osób zamieœci-
³a zdjêcie obrazu religijne-
go z pytaniem „kto ma coœ
takiego w domu?”. Odpo-
wiedzi by³y ró¿ne; jedni
pisali, ¿e u rodziców, czy
babci, jeszcze inni mieli ale
zdecydowana wiêkszoœæ
nie mia³a. Panuje, niestety

przekonanie, ¿e obraz religijny szpeci
wnêtrze, jest przejawem zacofania.
Oœwieceni nierzadko zdobi¹ swoje
mieszkania posa¿kami Buddy, bóstwami
indyjskimi, maskami symbolizuj¹cymi
ró¿ne dobre lub z³e mzimu i to ma byæ
postêpem i nowoczesnoœci¹. Zachowa-
nia, jakie obserwujemy u ludzi przyzna-
j¹cych siê przy ró¿nych innych okazjach,
do wiary powinny pobudziæ nas do g³ê-
bokiego zastanowienia siê nad naszymi
w³asnymi. Musimy zrozumieæ nasz¹ po-
stawê jeœli ma byæ katolicka, to inni
musz¹ rozpoznaæ w nas katolików.

W wielu naszych domach jedynym
krzy¿em, jaki mamy, to element z zesta-
wu kolêdowego a gros chrzeœcijan tak za
bardzo nie rozumie czym jest krzy¿. Ko-
jarzenie go z symbolem bólu, cierpienia,

smutku, mêczeñstwa jest totalnym nie-
zrozumieniem Krzy¿a jako drzewa ¿ycia.
Na drodze krzy¿owej szed³ nasz odkupi-
ciel, syn Boga Jezus Chrystus. To on
umar³ za nas dla naszego zbawienia-
¿ycia wiecznego.

Ludzie niewierz¹cy w Boga mog¹ po-
wiedzieæ, ¿e krzy¿ to s¹ dwa patyki po-
³¹czone ze sob¹ bez znaczenia. Nie chc¹
znaæ lub nie znaj¹ Boga jego dobroci i
mi³oœci, jak¹ nas otacza, nie wiedz¹, co
znaczy ten znak, a nawet potêpiliby go.
G³oœno domagaj¹ siê jego usuniêcia z
przestrzeni publicznej, mo¿e Freud wy-
jaœni³by t¹ histeriê wyparcia wyrzutami
sumienia. Nic nie maj¹ przeciwko pó³-
ksiê¿ycowi, czy innym ró¿nokolorowym
gwiazdom, które chêtnie by widzieli, co
gorsza, nasi katolicy wpisuj¹ siê w ten
chórek w imiê fa³szywie rozumianej to-
lerancji, której tak naprawdê z drugiej
strony nie ma. Dobrym pocz¹tkiem bê-
dzie udzielenie sobie odpowiedzi na py-
tanie: czym jest dla mnie krzy¿? Czy jest
on dla mnie drog¹, prawd¹ i ¿yciem? Czy
potrafiê postawiæ siê w roli Szymona z
Cyreny i nieœæ razem z Jezusem Krzy¿
naszego ¿ycia i powo³ania.

Niezale¿nie od tego, pod jak¹ postaci¹
widzimy Krzy¿, czy jako przedmiot czy
te¿ jako znak, który czynimy, ma on dla
nas ogromne znaczenie, poniewa¿:
"Krzy¿ Chrystusa objawia nam sposób
umierania, który nie jest sprzeczny z lo-
gik¹ ¿ycia. Od tej chwili rozumiemy, ¿e
krzy¿ i zmartwychwstanie to dwie stro-
ny, ciemna i jasna, jednej i tej samej Mi-
³oœci, jednego i tego samego ¯ycia". W
¿ycie ka¿dego cz³owieka wpisany jest
krzy¿. Jest tak, niezale¿nie od tego, czy
ktoœ wierzy w Boga, czy te¿ ¿yje w z³ud-
nej samowystarczalnoœci. Krzy¿a nie da
siê unikn¹æ. Towarzyszy on ka¿demu
cz³owiekowi od narodzin, a¿ do œmierci,
z tym, ¿e im bli¿ej kresu ¿ycia, tym krzy¿
staje siê ciê¿szy. Przypominaj¹ o tym nie-
ustannie uci¹¿liwoœci podesz³ego wieku,
coraz liczniejsze choroby i niedomaga-

nia. DŸwiganie krzy¿a staje siê wówczas
bardzo ciê¿kie. Co wiêcej, dostrzeganie
bezsensu choroby i cierpienia przez cz³o-
wieka umieraj¹cego, rzutuje na jego my-
œlenie o przesz³oœci. Nic zatem dziwne-
go, ¿e u cz³owieka niewierz¹cego bardzo
czêsto, w ostatnich chwilach jego ¿ycia,
pojawia siê refleksja: zmarnowa³em
¿ycie...

Dlaczego jednak Krzy¿ Chrystusa ma
byæ obecny w naszym ¿yciu? OdpowiedŸ
kryj¹ s³owa: "Tak bowiem Bóg umi³owa³
œwiat, ¿e Syna swego Jednorodzonego
da³, aby ka¿dy, kto w Niego wierzy, nie
zgin¹³, ale mia³ ¿ycie wieczne" (J 3,16).
S³owa te nie przestaj¹ byæ wci¹¿ zasad-
nicz¹, jedyn¹ i ostateczn¹ odpowiedzi¹.
Trzeba docieraæ do mi³oœci Bo¿ej i przez
Krzy¿ Chrystusa stale z niej czerpaæ od-
kupienie, nawrócenie, i umocnienie na-
szych serc i dusz.

Teraz kiedy nie jeden raz przekonali-
œmy siê, ¿e dzieñ bez Boga to dzieñ stra-
cony. Aby mieæ t¹ prawdê stale przed
oczyma, zaproœ Boga do serca a ¿eby sta-
le o tym pamiêtaæ. Daj Krzy¿owi nale¿-
ne mu miejsce w przestrzeni w jakiej
przebywasz. Powieœ Krzy¿ na œcianie w
salonie, pracujesz przy biurku znajdŸ mu
tam miejsce, ma³y krzy¿yk, ma³y krucy-
fiks pozwol¹ w ka¿dej chwili dnia popa-
trzeæ z mi³oœci¹ na podmiot swojego ko-
chania. Podwy¿sz Krzy¿ w swoim ¿yciu,
podwy¿sz go w pracy a On podwy¿szy
Ciebie i twoj¹ rodzinê. Beder

Portrety Dwunastu

– Œwiêty Bart³omiej
Œwiêty Bart³omiej

jest jednym z dwuna-
stu Aposto³ów, któ-
rych Jezus wybra³ spo-
œród kilkudziesiêciu
uczniów. W Ewange-
liach pojawiaj¹ siê
dwa imiona: pierwsze
– Bart³omiej, którego

u¿ywaj¹ synoptycy Mateusz, £ukasz i
Marek oraz drugie – Natanael, którym
pos³uguje siê Jan. Pisze o Natanaelu jako
o Apostole (J 1, 35-51; 21, 2) i wyraŸnie
akcentuje, ¿e ³¹czy³a go przyjaŸñ z Fili-
pem Aposto³em. Synoptycy równie¿
umieszczaj¹ Bart³omieja zawsze przy
Filipie (Mt 10, 3; Mk 3, 18; £k 6, 14). O
Œw. Bart³omieju nie ma zbyt wielu infor-
macji. Choæ jego imiê pojawia siê zawsze
na liœcie Dwunastu, nie jest w centrum
¿adnego opowiadania. Œw. Jan podaje, ¿e
pochodzi³ z Kany Galilejskiej i jest mo¿-
liwe, ¿e by³ œwiadkiem wielkiego znaku,
jakiego Jezus dokona³ w tym miejscu.
Pierwsze spotkanie Natanaela z Chrystu-
sem zosta³o szczegó³owo opisane (J 1,
35-51). Filip, uczeñ Pana Jezusa, przy-
prowadzi³ go do Chrystusa i dlatego za-
wsze w wykazie Aposto³ów Natanael
znajduje siê tu¿ za Filipem. Natanael nie
by³ zbyt pozytywnie nastawiony do
mieszkañców Nazaretu – „Czy mo¿e byæ
co dobrego z Nazaretu?” (J 1, 46). Tego
rodzaju w¹tpliwoœæ jest dla nas bardzo
wa¿na. Pozwala zobaczyæ, ¿e wed³ug
oczekiwañ ¿ydowskich Mesjasz nie móg³
pochodziæ z takiego miasteczka jak Na-
zaret. Równoczeœnie pokazuje to wol-
noœæ Boga, który przewy¿sza nasze ocze-
kiwania, sprawiaj¹c, ¿e znajdujemy Go
w³aœnie tam, gdzie siê nie spodziewamy.
Kiedy jednak Natanael us³ysza³ s³owa
Chrystusa: „Widzia³em ciê, zanim ciê
zawo³a³ Filip, gdy by³eœ pod drzewem
figowym” (J 1,48b), to pozna³, ¿e Chry-
stus przenikn¹³ g³êbiê jego wnêtrza, ser-
ce i duszê i od razu zdecydowanie w Nie-
go uwierzy³. Zrozumia³, ¿e On wie o nim
wszystko, zna drogi jego ¿ycia i mo¿e Mu
zaufaæ. Nie wiemy co wydarzy³o siê pod
fig¹, ale to oczywiste, ¿e to decyduj¹cy
moment w ¿yciu Œw. Bart³omieja. Odt¹d
ju¿ na zawsze pozosta³ przy Chrystusie.
O Natanaelu œw. Jan Ewangelista wspo-
mina jeszcze raz - bra³ on udzia³ w cu-
downym po³owie ryb na jeziorze Gene-
zaret po zmartwychwstaniu Chrystusa (J
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