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

19 wrzeœnia 2021

Portrety Dwunastu
– Œwiêty Mateusz
21 wrzeœnia przypada

wspomnienie Œw. Mateusza.
Ewangeliœci Marek i £ukasz
na pocz¹tku nazywaj¹ go
"Lewi, syn Alfeusza" (Mk 2,
14; £k 5, 27), dopiero póŸniej pojawia
siê imiê Mateusz – oznaczaj¹ce „dar
Boga”. Mateusz by³ celnikiem. Wykony-
wa³ pracê, któr¹ pogardzano, bo œci¹ga³
op³aty na rzecz okupanta. Celnicy s³ynê-
li równie¿ z ¿¹dzy zysku, nieuczciwie
czerpali korzyœci z zajmowanego stano-
wiska. Uwa¿ano ich za grzeszników i
pogan. Po raz pierwszy spotykamy siê z
Mateuszem w Kafarnaum, kiedy Chry-
stus zasta³ go w komorze celnej i powo-
³a³ na swojego Aposto³a. Na wezwanie
Chrystusa zostawi³ wszystko i poszed³ za
Nim. O swoim nawróceniu tak pisze sam
Mateusz: „Odchodz¹c stamt¹d Jezus uj-
rza³ cz³owieka siedz¹cego w komorze
celnej, imieniem Mateusz, i rzek³ do nie-
go: «PójdŸ za Mn¹!» – On wsta³ i po-
szed³ za Nim” (Mt 9,9-10). Wyrazem ra-
doœci Mateusza i jego wewnêtrznej prze-
miany jest uczta, na któr¹ zaprosi³ Jezu-
sa, Jego uczniów i wielu celników i
grzeszników. By³ to autentyczny i cudow-
ny znak zapowiadaj¹cy przysz³¹ rzeczy-
wistoœæ. Ten, który mia³ siê staæ aposto-
³em i nauczycielem wiary, ju¿ od same-
go momentu nawrócenia przyci¹ga³ do
siebie t³um grzeszników. W czasie uczty,
kiedy faryzeusze potêpiali jedzenie z
grzesznikami, Chrystus wypowiedzia³
znamienne s³owa, które przekaza³ w³a-
œnie Œw. Mateusz: "Nie potrzebuj¹ leka-
rza zdrowi, lecz ci, którzy siê Ÿle maj¹...
Bo nie przyszed³em powo³ywaæ
sprawiedliwych, ale grzeszników" (Mt 9,

12-13). Jezus jest lekarzem dusz. Przy-
chodzi leczyæ chorych, nie zdrowych,
zajmuje siê nimi, s³ucha ich, pomaga,
uzdrawia, uczy kochaæ i ¿yæ.

Po Wniebowst¹pieniu Chrystusa Mate-
usz przez jakiœ czas pozosta³ w Palesty-
nie. Aposto³owa³ wœród nawróconych z
judaizmu. Dla nich te¿ przeznaczy³ na-
pisan¹ przez siebie ksiêgê Ewangelii.
Napisa³ j¹ miêdzy 50 a 60 rokiem, naj-
prawdopodobniej ok. 55 r. Stara³ siê w
niej wykazaæ, ¿e to w³aœnie Chrystus jest
wyczekiwanym od dawna Mesjaszem.
Dodatkowo przekaza³ wiele szczegó³ów
z ¿ycia i nauki Jezusa, których nie znaj-
dziemy w innych Ewangeliach, np.: roz-
budowany tekst Kazania na Górze, o
ukrytym skarbie, o drogocennej perle, o
dziesiêciu pannach. On jeden poda³ wy-
darzenie o pok³onie Magów i rzezi nie-
wini¹tek, o ucieczce do Egiptu, a tak¿e
wizjê s¹du ostatecznego. Wed³ug Ÿróde³
poniós³ mêczeñsk¹ œmieræ w Etiopii lub
Persji, bêd¹c œciêty przez kata. Relikwie
Mateusza przewieziono do Italii w X w.
Jezus pokaza³ Mateuszowi nowy idea³ i
zaprosi³ do innego stylu ¿ycia. Mateusz
dokona³ radykalnego wyboru. Poszed³ za
Jezusem bez wahania. Zrozumia³, ¿e bli-
skoœæ z Jezusem nie pozwala mu na kon-
tynuowanie dzia³alnoœci, której nie po-
chwala Bóg.  Pozostawi³ wszystko,
przede wszystkim pieni¹dze, o które do
tej pory tak bardzo zabiega³ i spali³ za
sob¹ wszystkie mosty. Nie móg³ ponow-
nie podj¹æ porzuconej pracy. Jednak dziê-
ki tej decyzji jego ¿ycie nabra³o sensu.
Znalaz³ to, czego szuka³ przez ca³e ¿ycie.
Swoj¹ postaw¹ pokazuje nam, ¿e przy-
wi¹zanie do rzeczy, których nie da siê
pogodziæ z pójœciem za Jezusem, jest nie
do przyjêcia.     J.Z.

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

  8.W pi¹tek, o 17.30 odprawimy Drogê Krzy¿ow¹, polecaj¹c Bogu dusze naszych
zmar³ych. Wypominki za zmar³ych przynosimy do zakrystii 20 minut przed na-
bo¿eñstwem.

  9.Zapraszam wspólnotê Duszpasterstwa Ma³¿eñstw na spotkanie w pi¹tek
(24.09) o godz. 18.45

10.W sobotê o godz. 7.00 odprawimy Mszê œw. w intencji ofiarodawców i budowni-
czych naszego koœcio³a oraz w  intencji Ks. Paw³a Furczyka.

11. 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.

12.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.

13.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.

14.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. Apelujemy o przekazywanie finansowego wsparcia
poprzez wp³aty bezpoœrednio na  konto parafii.  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!

15.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   (20 - 26  WRZESIEÑ 2021)
Msze œw. online: w niedziele i w tygodniu

PONIEDZIA£EK (20.09.2021 r.) - Wspom. œw. mêczen. Andrzeja Kim Taegon,
     prezb., Paw³a Chong Hasang i Tow.

  7.00 1/za + mê¿a Edwarda Majewskiego w 26 r. œm., ++ z rodziny: Majewskich,
Wróblów, Kukuczków i + siostrê W³adys³awê Bryl

2/za + matkê Katarzynê w kol. r. œm., + ojca Boles³awa i wszystkich ++ z rodziny
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/w intencji wszystkich cz³onków diakonii i grup parafialnych oraz ich rodzin

2/za ++ Stanis³awa, Ryszarda, Marcina Dziêgielewskich, ++ Ludwika i Ma-
tyldê Wodnioków oraz ++ z rodziny Ksi¹dz
Homilia: Eucharystyczny (wspólnotowy) wymiar chrzeœcijañskiego ¿ycia w parafii

WTOREK (21.09.2021 r.) - ŒWIÊTO ŒW. MATEUSZA, APOSTO£A I EWANGELISTY
  7.00 1/za + Andrzeja Czajkowskiego (od El¿biety Czajkowskiej)

2/za + Roberta Wa³acha
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/w int.Edyty i Mariusza z ok.25r.œl., z podziêk. za otrzymane ³aski, z proœb¹ o B.b³og.,

dary Ducha œw. i zdrowie dla jubilatów i córek: Agnieszki i Katarzyny (Te Deum)
2/za ++ Zofiê i Mariana B³achut

18.45 - Modlitwa Uwielbienia

ŒRODA (22.09.2021 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za ++ z rodziny: Ziêtaków, £abusiów, Bañczyków i Licznerskich

2/za + Zofiê Kramsk¹
  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/w intencji czcicieli œw. Rity

2/za + Henryka Korzeniowskiego (od kole¿anek i kolegów z pracy córki Anny)
18.45 - Nabo¿eñstwo do œw. Rity

CZWARTEK (23.09.2021 r.) - Wspomnienie œw. Pio z Pietrelciny, prezb.
  7.00 1/za ++ rodziców: Jerzego i Weronikê Gaborów w kol. r. œm. ojca

2/za + Zbigniewa Maci¹ga (od przyjació³)
  7.30 - Ró¿aniec
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/za + Mariê Erenfeld (od Ma³gorzaty i Kornela Dulêba)

2/za + Joannê Nowak (od s¹siadów)
3/za ++ Franciszka £uckiego i jego ¿onê Zofiê oraz ++ z rodziny z obu stron

PI¥TEK (24.09.2021 r.) - Dzieñ powszedni   
  7.00 1/w intencji Andrzeja Milera w kol. r. ur., z podziêk. za dotychczasowe ³aski

z proœb¹ o opiekê Matki Bo¿ej i b³og. dla ca³ej rodziny
2/za ++ Piotra i Zofiê Lejkowskich (od Teresy i Lecha Czerwiñskich z rodzin¹)

  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Droga Krzy¿owa
18.00 1/za ++ Józefa i Józefê oraz ++ z rodziny z proœb¹ o dar ¿ycia wiecznego

2/za ++ rodziców: Stanis³awa i Kazimierê oraz brata Józefa Salasów, ++ te-
œciów: Hieronima i Aleksandrê, Jolantê i Macieja Prauziñskich

3/za + Waldemara ¯ó³taszka

SOBOTA (25.09.2021 r.) - Dzieñ powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/w intencji ofiarodawców i budowniczych naszego koœcio³a, w int. ks. P. Furczyka

2/za + Piotra Lauterbach w 4 r. œm. i ++ z rodziny z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/za + mê¿a Mariana w 9 r. œm., ++ rodziców z obu stron oraz ++ z rodziny

2/w intencji Heleny i Jana z ok. 55 r. œl. i kol. r. ur., z podziêkowaniem za
dotychczasowe ³aski, z proœb¹ o Bo¿e b³og. dla jubilatów i rodziny

NIEDZIELA (26.09.2021 r.) - XXVI NIEDZIELA ZWYK£A
  7.30 - za + Kornela Porc (od ¿ony)
  9.30 - za + ojca Józefa Klajnert
11.00 - w intencji Anny i Jana Cofa³ów z ok. kol. r. ur., dziêkuj¹c za dotychczasowe

³aski z proœb¹ o dary Ducha œw.
12.30 - w intencji Ilony i Paw³a z ok. 18 r. œl. oraz w intencji Kingi w 17 r. ur.,

dziêkuj¹c za wszelkie dotychczasowe ³aski, z proœb¹ o opiekê Matki Bo¿ej
17.00 - za ++ Stanis³awa i Klementynê Zalewskich (od kolegi Mariusza)
20.00 - w intencji wnuka Szymona z ok. ur., z proœb¹ o Bo¿e b³og. i szczególn¹ opiekê MB

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (19 wrzeœnia 2021)

  1.Wszystkie Msze œw. - online z naszego koœcio³a znajdziemy na stronie inter-
netowej i facebooku: https://www.youtube.com/c/ParafiaTD.

  2.Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne sk³adane dzisiaj na Wydzia³ Teolo-
giczny UŒ. W przysz³¹ niedzielê (26.09) kolekta bêdzie przeznaczona na bu-
dowê cmentarza. Codziennie, po ka¿dej Mszy œw. w zakrystii indywidualni
fundatorzy mog¹ z³o¿yæ ofiarê i dokonaæ wpisu do Ksiêgi Fundatorów.

  3.W poniedzia³ek (20.09) o godz. 18.00 zapraszamy na Eucharystiê wszystkich
cz³onków diakonii i grup parafialnych. Mszê œw. odprawimy za nich, prosz¹c o
b³ogos³awieñstwo Bo¿e w ich s³u¿bie dla naszej wspólnoty. Homilia nt. Euchary-
styczny (wspólnotowy) wymiar chrzeœcijañskiego ¿ycia w parafii.

  4.W poniedzia³ki po Mszy sw. wieczornej zapraszamy na cotygodniowe spotka-
nia w ramach Krêgu Biblijnego.  Zapraszamy osoby pragn¹ce pog³êbiæ znajo-
moœæ Pisma Œwiêtego i odkrywaæ piêkno Bo¿ego S³owa.

  5.W œrodê (22.09) o godz. 18.00 odprawimy Mszê œw. w intencji czcicieli œw. Rity, patron-
ki spraw beznadziejnych. Po Mszy œw., o godz. 18.45  nabo¿eñstwo do œw. Rity po³¹-
czone z obrzêdem poœwiêcenia ró¿. Do skrzynki przy figurze œw. Rity mo¿na sk³adaæ
kartki z wypisanymi  proœbami i podziêkowaniami, które bêd¹ odczytane w czasie nabo-
¿eñstwa. Po nabo¿eñstwie udzielimy b³ogos³awieñstwo relikwiami œw. Rity.

  6.Pierwsze spotkanie dla rodziców dzieci, które przyst¹pi¹ do I Komunii œw.
w 2022 roku odbêdzie siê w œrodê (22.09) o godz. 19.30 w koœciele.

  7.Wszystkich mê¿czyzn zapraszamy do pos³ugi kolektowania w czasie Mszy œw.
Spotkanie organizacyjne odbêdzie siê w czwartek (23.09) o godz. 18.45 w zakrystii.
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P r o t o k ó ³
ze spotkania PRE

W dniu 7 wrzeœnia 2021 r. odby³o siê
kolejne spotkanie Parafialnej Rady Eko-
nomicznej. W spotkaniu uczestniczyli:
Bogus³aw Bernad, Piotr Stasiak, Dorota
Mochnacka. Ksi¹dz Proboszcz przedsta-
wi³ aktualny stan zaawansowania wszyst-
kich wykonywanych prac remontowych
i inwestycji oraz zamierzenia na przy-
sz³oœæ.

Koœció³.
1. Wykonywane s¹ kolejne 2 stacje

Drogi Krzy¿owej, które do 19.09 zostan¹
powieszone.

2. W koœciele dolnym umieszczone zo-
stan¹ nowe ³awki. Jeœli wystarczy pieniê-
dzy, jeszcze w paŸdzierniku.

3. Zakoñczono prace przy kolejnej czê-
œci schodów i posadzki przy wejœciu do
koœcio³a górnego. Nie uda³o siê wyko-
naæ nowego zjazdu. Realizacjê przesu-
niêto na rok 2022.

4. Z powodu pandemii Covid-19 do tej
pory nie zebra³a siê Komisja Sztuki Sa-
kralnej w sprawie planowanej w koœcie-
le górnym Kaplicy Zmartwychwstania
Pañskiego.

5. Zakoñczono monta¿ Elektrowni Foto-
woltaicznej. Zakupiono dodatkowo 12 ogniw.

6. Wykonano zadaszenie tarasu przy
biurze cmentarza oraz zakoñczono re-
mont biura cmentarza.

7. Trwa remont konch dachowych na
koœciele.

Cmentarz.
1. Kontynuowane s¹ prace zwi¹zane z

tzw. ma³¹ architektur¹ oraz wykonywa-
niem tynków akrylowych w Kolumbarium.

2. Przygotowywane do pochówku s¹
kolejne sektory cmentarza.

3. Od 1 czerwca 2021, z powodu ma³ej ilo-
œci miejsca, sektory na cmentarzu zabezpie-
czono wy³¹cznie dla mieszkañców Tysi¹cle-
cia Dolnego i Górnego. Pozostali zmarli mog¹
zostaæ pogrzebani jedynie w Kolumbarium.

Sprawy bie¿¹ce.
Ksi¹dz Proboszcz poinformowa³ zebra-

nych, ¿e mimo trudnoœci oraz du¿ego za-
kresu remontów i inwestycji Parafia nie
ma d³ugów. Na czêœæ prowadzonych prac
uda³o siê za³atwiæ odroczenie p³atnoœci.
Zebrani wyrazili swoje wielkie uznanie
dla ofiarnoœci Parafian, darczyñców oraz
sponsorów. Protokó³ sporz¹dzi³a:

Dorota Mochnacka

P r o t o k ó ³
ze spotkania PRD

W dniu 07.09.2021 o godz.19.00 w Sali
Œw. Jana Paw³a II odby³o siê spotkanie
Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Ks.
Proboszcz przywita³ wszystkich uczest-
ników oraz przedstawi³ nowych kap³a-
nów - ks. dr Dawida Szpeka i ks. Piotra
Lewandowskiego. Na spotkaniu obecny
by³ równie¿ ks. Artur Grabiec. Spotka-
nie rozpoczê³o siê modlitw¹ do Ducha
Œwiêtego, a nastêpnie ks. Proboszcz
przedstawi³ krótkie sprawozdanie ze spo-
tkania Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

I. Sprawy bie¿¹ce przedstawione
przez ks. Proboszcza

- rozdanie list cz³onków diakonii i grup
parafialnych do aktualizacji

- zwrócenie uwagi na zmianê terminów
spotkañ Krêgu Biblijnego oraz opiekuna
grupy, którym zosta³ ks. dr Dawid Szpek

- apel ks. Proboszcza do cz³onków dia-
konii i grup parafialnych o umieszczanie
œwiadectw wiary w gazetce „Byæ Bli¿ej”

- przypomnienie o zasadach obowi¹zuj¹-
cych w koœciele oraz na spotkaniach w cza-
sie trwaj¹cej pandemii (bez zmian: masecz-
ki, dystans, komunia œw. na rêkê b¹dŸ do ust,
w wyznaczonym do tego miejscu)

- od wrzeœnia wróci³y spotkania wszyst-
kich grup i diakonii w salkach. Jak rów-
nie¿ spotkania Bierzmowañców oraz ro-
dziców i dzieci I komunijnych

- podanie terminu rekolekcji ewangeli-
zacyjnych - maj 2022
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Migawki z ¿ycia naszej parafii

07.09. - O godz.18.45 po wakacyjnej
przerwie rozpoczê³a siê modlitwa uwiel-
bienia, któr¹ poprowadzi³ ks. Dawid
Majka. Jeœli pragniesz pog³êbiæ swoj¹
relacjê z Jezusem i odpocz¹æ przy Nim,
zapraszamy w ka¿dy wtorek o godz.
18.45. Równie¿ w tym dniu w sali Œw.
Jana Paw³a II o godz.19.00 odby³a siê Pa-
rafialna Rada Duszpasterska. Bli¿sze in-
formacje nt spotkania w protokole PRD.

08.09. - O godz.18.45 rozpoczê³o siê
nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Cho-
rych z b³ogos³awieñstwem lourdzkim.

10.09. - Msz¹ œw. o godz.18.00 Dusz-
pasterstwo Ma³¿eñstw rozpoczê³o nowy
rok duszpasterski. Po Eucharystii ma³-
¿onkowie wraz z nowym opiekunem ks.
Dawidem Szpekiem spotkali siê w kapli-
cy Œw. Józefa na krótkim nabo¿eñstwie,
aby podziêkowaæ za prze¿yte wakacje
oraz prosiæ o dary Ducha Œwiêtego i Bo¿e
b³ogos³awieñstwo na nowy rok formacji.
Nastêpnie w sali Œw. Jana Paw³a II spê-
dziliœmy czas przy wspólnym stole, po-
znaj¹c siê bli¿ej z ks. Dawidem oraz usta-
laliœmy tematykê najbli¿szych spotkañ.
Wieczór zakoñczyliœmy Apelem Maryj-
nym.         Bo¿ena S.

Oaza M³odzie¿owa
Ruchu Œwiat³o - ¯ycie

Ruch Œwiat³o – ¯ycie – to prawdziwy
dar dla Koœcio³a. Nie przestawajmy  za
ten dar dziêkowaæ i proœmy,  aby  nadal
ten Ruch by³ œrodowiskiem, w którym
m³odzi ludzie zyskuj¹ odwagê wiary, aby
pójœæ za wezwaniem Chrystusa. /œw. Jan
Pawe³ II/

Celem Ruchu,  za³o¿onego przez ks.
Franciszka Blachnickiego. jest prowadze-
nie ludzi do dojrza³oœci chrzeœcijañskiej.
Dojrza³ym staje siê cz³owiek przez ca³e
¿ycie, ucz¹c siê, przyjmuj¹c ró¿ne do-
œwiadczenia i wyci¹gaj¹c z nich wnioski.
Dlatego bardzo wa¿nym aspektem w dzia-
³alnoœci Ruchu Œwiat³o-¯ycie jest formo-
wanie m³odych. Podstawowym celem tej
formacji jest pog³êbianie wiêzi z Chrystu-
sem oraz kszta³towanie sumieñ oraz oso-
bowoœci naszej m³odzie¿y.

Podczas cotygodniowych spotkañ, m³o-
dzi ludzie maj¹ mo¿liwoœæ wymiany do-
œwiadczeñ, problemów zwi¹zanych z co-
dziennym ¿yciem oraz umocnienia na wy-
branej drodze. Spotkanie w Oazie to przede
wszystkim spotkanie z Chrystusem- w dru-
gim cz³owieku oraz na modlitwie. Niezwy-
kle wa¿nym elementem ka¿dego spotka-
na jest wspólne czytanie s³owa Bo¿ego i
w jego œwietle odkrywanie sensu swojego
¿ycia. Podczas spotkañ dzielimy siê ma³y-
mi - wielkimi cudami, jakich Bóg doko-
nuje ka¿dego dnia dla nas:Wiara  bowiem
rodzi siê ze s³uchania, jak pisze œw. Pawe³
w liœcie do Rzymian. Podczas spotkañ jest
tak¿e czas na zabawê, œpiew, czy ciekawe
wyjazdy integracyjno-rekolekcyjne.

ZAPROSZENIE
W£AŒNIE DLA CIEBIE!
Mo¿e to w³aœnie oaza m³odzie¿owa jest

dla Ciebie Drogi M³ody czytelniku drog¹
do odkrywania siebie oraz Boga?

Nic nie tracisz, a mo¿esz jedynie zy-
skaæ:

- zrozumienie, ¿e Dobremu Bogu bar-
dzo na Tobie zale¿y i zbudowaæ(albo
umocniæ) g³êbok¹ przyjaŸñ z Nim

- zobaczenie swojego ¿ycia z niesamo-
witej( Bo¿ej ) perspektywy

- zyskaæ wspania³ych, wiernych  przy-
jació³

WA¯NE! Spotkania Oazy M³odzie-
¿owej w naszej parafii odbywaj¹ siê w
ka¿dy pi¹tek.  Rozpoczynamy Eucha-
rysti¹ o godz. 18.00

Nie zwlekaj! PrzyjdŸ i zobacz!

ministrantów jest œw. Tarsycjusz.

Zbiórki ministrantów w naszej parafii
odbywaj¹ siê w ka¿d¹ sobotê o godz. 9.00.
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- przygotowanie siê do przeprowadze-
nia II edycji kursu „Alpha” (wstêpny ter-
min - wiosna 2022)

II. Dyskusja nt. „Co zrobiæ, aby do
diakonii i grup w³¹czy³y siê nowe oso-
by?”

- poprzez stronê internetow¹
- poprzez og³oszenia w koœciele
- umieszczanie zaproszeñ w gazetce

parafialnej oraz umieszczanie w niej
œwiadectw wiary

- poprzez œwiadectwo swojego ¿ycia
oraz indywidualne i osobiste zapraszanie
na spotkania

- zwrócono uwagê, ¿e osoby zaanga¿o-
wane w diakonie i grupy parafialne s¹
coraz starsze, a  zaanga¿owanie m³odych
ludzi w ¿ycie parafii jest problemem ze
wzglêdu na czas pracy zawodowej

III. Ksi¹¿ka pt. „Koœcielna wiosna”
Bp Grzegorza Rysia (Nawrócenie
duszpasterskie wspólnoty parafialnej
w s³u¿bie misji ewangelizacyjnej Ko-
œcio³a)

- Ks. Proboszcz nawi¹za³ do rozpoczêtego
9 wrzeœnia 2021 r. w £odzi VI Ogólnopol-
skiego Kongresu Nowej Ewangelizacji

- zwrócenie uwagi na ewangelizacjê w
mieœcie (wyjœcie do tych, którzy ¿yj¹ z
dala od Koœcio³a)

- ks. Proboszcz podkreœli³, ¿e ewange-
lizacja powinna polegaæ na g³oszeniu Ke-
rygmatu (S³owa Bo¿ego - Zmartwych-
wsta³ego Chrystusa)

-  cz³onkowie PRD uznali, ¿e ewange-
lizowaæ nale¿y poprzez œwiadectwo swo-
jego ¿ycia w naturalnych sytuacjach

- skupienie siê na przyci¹ganiu m³odych
ludzi, którzy przyprowadzili siê na na-
sze osiedle

IV. „Eucharystia daje ¿ycie” - 3 letni
program duszpasterski dla Koœcio³a w
Polsce (2019 - 2022). Nowy rok duszpa-
sterski 2021/2022 pod has³em „Pos³ani
w pokoju Chrystusa”, rozpocznie siê
pierwsz¹ niedziel¹ Adwentu

- ks. Proboszcz zwróci³ uwagê, ¿e w
naszej gazetce parafialnej uka¿e siê cykl
artyku³ów nt „Skutków i owoców przyj-
mowania komunii œw.”

- ks. Józef  poprosi³ wszystkich, aby
modliæ siê o owoce kongresu, trwaj¹ce-
go do 11 wrzeœnia 2021 r.  oraz o owoce
ewangelizacji w naszej parafii.

 Ks. Józef podziêkowa³ wszystkim za
przybycie. Spotkanie zakoñczy³o siê
modlitw¹ wspólnot. Protokó³ sporz¹dzi³a

Bo¿ena Stencel

Ministranci - ma³a armia Boga
S³owo ministrant

pochodzi od ³aciñ-
skiego – ,,ministrare”,
co oznacza ,,s³u¿yæ,
pomagaæ”.  S³u¿ymy
Bogu, kiedy przyczy-
niamy siê do tego, aby
liturgia by³a piêkna.

S³owo ministrant wskazuje szczególnie
na s³u¿bê we Mszy Œwiêtej  oraz zadania
jakie spe³niaj¹ ministranci: s³u¿ba Bogu,
s³u¿ba o³tarza, pomoc przy sprawowaniu
liturgii w œwi¹tyni.

Mo¿na sobie zadaæ pytanie: od kiedy
w³aœciwie istniej¹ ministranci? Odpo-
wiedŸ jest bardzo prosta. Odk¹d pojawi-
³o siê nabo¿eñstwo wybrani wœród naro-
du izraelskiego, potomkowie Lewiego
byli pierwszymi s³u¿¹cymi w œwi¹tyni.
Wy³¹cznie mê¿czyŸni mogli pomagaæ
kap³anom podczas sk³adania ofiar. Mi-
nistrantami mo¿na nazwaæ równie¿ Apo-
sto³ów – to oni uczestniczyli i s³u¿yli do
pierwszej Mszy Œwiêtej podczas Ostat-
niej Wieczerzy. Z czasem, gdy Koœció³
zacz¹³ siê rozrastaæ, aposto³owie zdali
sobie sprawê z koniecznoœci posiadania
pomocników. Wybrano wiêc siedmiu
chêtnych, których aposto³owie nazwali
diakonami, czyli s³ugami. Gdy wspólno-
ty chrzeœcijañskie stawa³y siê coraz wiêk-
sze, wszystko, co by³o do wykonania,
dzielono w formie ró¿nych zadañ pomiê-

dzy cz³onków danej wspólnoty.
Kto to jest ministrant?
Ministrant jest POMOCNIKIEM przy

sprawowaniu Mszy Œwiêtej i podczas in-
nych nabo¿eñstw liturgicznych. Us³ugu-
je on ksiêdzu, gdy przygotowywany jest
o³tarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary
Mszy Œwiêtej.

Ministrant jest tym, który NIESIE ZNA-
KI - pewne okreœlone przedmioty, które
dla liturgii s¹ niezbêdne i maj¹ szczegól-
nie wa¿ne znaczenie. Te znaki maj¹ lu-
dziom wierz¹cym coœ przedstawiaæ i
wskazywaæ na inn¹ rzeczywistoœæ.

Ministrant powinien sam byæ ZNA-
KIEM. Przez s³u¿enie wskazuje on, ¿e
ka¿de nabo¿eñstwo liturgiczne sprawowa-
ne w koœciele jest nie tylko spraw¹ kap³a-
na, lecz spraw¹ ca³ej parafii i wszystkich
wiernych. Znakiem jest równie¿ sama po-
stawa ministranta, na którego patrz¹ ludzie
przebywaj¹cy w koœciele.

Miejscem, gdzie ministranci przygoto-
wuj¹ siê do swojej pos³ugi jest zakrystia.
To tutaj ka¿dy z nich ubiera siê w strój
ministranta. Tutaj tak¿e wspólnie odma-
wiaj¹ modlitwê przygotowuj¹c siê do li-
turgii. W Polsce ministranci pozdrawiaj¹
siê s³owami „Króluj nam Chryste – za-
wsze i wszêdzie.”

Wyró¿niamy
kilka stopni ministranckich:
ASPIRANT I KANDYDAT - okres ten

powinien trwaæ rok. W tym czasie przy-
szli ministranci nie zak³adaj¹ jeszcze kom-
¿y ani ¿adnej innej szaty liturgicznej. Na
zbiórkach ucz¹ siê podstaw s³u¿enia oraz
poznaj¹ modlitwy ministranckie. Po wstêp-
nym okresie przygotowania, który trwa
oko³o 3 miesiêcy, przyjmowani s¹ uroczy-
œcie na kandydatów. Nastêpnie, przez ko-
lejne 6 do 9 miesiêcy, pog³êbiaj¹ swoj¹
wiedzê o roku liturgicznym, u¿ywanych
szatach i naczyniach liturgicznych oraz
kontynuuj¹ naukê s³u¿enia.

MINISTRANT - po okresie kandyda-
tury zostaje uroczyœcie pob³ogos³awiony
do pe³nienia funkcji ministranta. Rodzaj

pos³ugi dostosowuje siê do wieku i umie-
jêtnoœci ministranta. W niektórych die-
cezjach ministranci dziel¹ siê kategoria-
mi s³u¿by, któr¹ wykonuj¹ np. ministrant
œwiat³a, ministrant krzy¿a czy ministrant
ksiêgi.

LEKTOR - ustanowiony do czytania frag-
mentów z Pisma Œwiêtego, z wyj¹tkiem
Ewangelii. Mo¿e równie¿ podawaæ inten-
cje modlitwy powszechnej, wykonaæ
psalm miêdzy czytaniami i œpiew przed
Ewangeli¹. Ka¿dy ministrant, który chce
zostaæ lektorem, powinien przejœæ kurs
poprawnego czytania i szacunku do Pisma
Œwiêtego. Ten stopieñ ministrancki obej-
muje równie¿ pos³ugê PSA£TERZYSTY,
który wykonuje psalm miêdzy czytaniami
oraz aklamacjê przed Ewangeli¹.

CEREMONIARZ - jest to najbardziej
zaszczytna i najwa¿niejsza pos³uga w for-
macji ministranckiej. Do obowi¹zków
ceremoniarza nale¿y przeprowadzenie
próby liturgii, czuwanie nad przebiegiem
liturgii, dawanie znaków celebransowi
oraz asyœcie, co nale¿y w danym momen-
cie zrobiæ, podawanie modlitw i dodat-
kowych tekstów celebransowi, ustawia-
nie procesji na wejœcie i wyjœcie, obs³u-
ga mikrofonu, rozpoczêcie modlitw
przed i po Mszy Œwiêtej. Ceremoniarzem
mo¿e wiêc zostaæ osoba, która dobrze zna
liturgiê i przesz³a odpowiednie kursy.
Ceremoniarz mo¿e te¿ pe³niæ funkcjê
ANIMATORA, który pomaga opiekuno-
wi ministrantów w formacji osób nale¿¹-
cych do Wspólnoty Ministranckiej. Musi
wykazywaæ siê du¿¹ wiedz¹ oraz umiejêt-
noœci¹ pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹.

S³u¿ba ministrancka nie polega tylko i
wy³¹cznie na pos³udze liturgicznej. Nie-
ustannie prowadzone s¹ spotkania forma-
cyjne, organizowane wspólne wyjaz-
dy (dni skupienia, wyjazdy wakacyjne)
czy te¿ zawody sportowe. Oczywiœcie
podstaw¹ jest troska o rozwój ducho-
wy, przybli¿anie Pana Boga, rozwijanie
wiedzy z liturgiki i biblistyki, ale
te¿ przygotowanie do ¿ycia. Patronem
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