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

26 wrzeœnia 2021

DIAKONIA PORZ¥DKOWA
„Œwiêty Józefie, oœwiecaj powo³anych

do s³u¿by Chrystusowi, abyœmy tak jak
ty, zawsze potrafili ³¹czyæ ¿ycie czynne z
g³êbokim ¿yciem modlitwy”

Coraz trudniej jest zachêciæ wiernych
do zaanga¿owania siê w ¿ycie parafial-
ne. Ludzie t³umacz¹ siê brakiem czasu,
zmêczeniem...Jednak jeœli Koœció³ bêdzie
przeze mnie dobrze pojêty, jeœli bêdê mia³
¿yw¹ i prawdziw¹ relacjê z Chrystusem
oraz wspólnot¹ Koœcio³a, wówczas nie
bêdê mia³ dylematów.

Œwi¹tynie powsta³y dziêki trosce i pra-
cy fizycznej konkretnych ludzi (mo¿e i
ty jesteœ jednym z nich). Jako wspólnota
korzystamy z ich pracy i hojnoœci, a to
powinno nas zobowi¹zywaæ do wdziêcz-
noœci i troski o Koœció³. Nie zawsze
musz¹ to byæ pieni¹dze, lecz tak¿e ofia-
rowany czas i wysi³ek. Jesteœmy za Ko-
œció³ odpowiedzialni i nikt nie mo¿e zrzu-
caæ tej odpowiedzialnoœci na innych.
Wszyscy korzystamy z Koœcio³a zarów-
no materialnego, jak i duchowego. Prze-
cie¿ najwa¿niejsze wydarzenia w naszym
¿yciu mia³y miejsce w koœciele, a nasze
¿ycie domowe przeplata siê z ¿yciem
Koœcio³a.

Czy przez taki pryzmat patrzê na Ko-
œció³? Czy uœwiadamiam sobie, ¿e jestem
zaproszony przez samego Chrystusa do
bycia domownikiem w Koœciele, a nie
goœciem, pracownikiem sanepidu, nad-
zoru technicznego czy te¿ widzem teatral-
nym?

W naszej parafii w 2009 roku powsta³a
Diakonia Porz¹dkowa. Za³o¿ycielem by³
ks. Proboszcz Józef W³osek, który zosta³

jednoczeœnie opiekunem grupy. Od 12
lat, w ka¿d¹ sobotê, o godz.7.30 grupka
ludzi spotyka siê po Mszy œw., aby za-
dbaæ o czystoœæ naszej parafialnej œwi¹-
tyni. To nieprawdopodobne, ¿e przez tyle
lat, bez wzglêdu na porê roku, nie tylko
kobiety, ale i mê¿czyŸni z wielk¹ odpo-
wiedzialnoœci¹, gorliwoœci¹, ale przede
wszystkim z wielk¹ radoœci¹ ³api¹ za
miot³y, mopy, œcierki i zabieraj¹ siê do
pracy. S³u¿¹c myœlimy o innych, aby ka¿-
dy czu³ siê dobrze przychodz¹c do ko-
œcio³a, jednak nade wszystko s³u¿ymy na
chwa³ê Pana - to dla nas ogromny za-
szczyt. Jeœli pokochasz swój koœció³ pa-
rafialn¹ jak rodzinny dom, wówczas bê-
dziesz pragn¹³ przebywaæ w nim jak naj-
czêœciej i zadbasz o niego najlepiej jak
potrafisz. W naszej wspólnocie wiele
osób jest ju¿ schorowanych i w pode-
sz³ym wieku, jednak nie wyobra¿aj¹ so-
bie, ¿eby nie zatroszczyæ siê o piêkno
Bo¿ego domu.

Mo¿e zatem warto wspomóc w sobotni
poranek?! Czuj siê powo³any do s³u¿by
Chrystusowi i odpowiedz na Jego zapro-
szenie.        Bo¿ena S.

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

  5.Prawnik dy¿uruje we wtorek od godz. 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
  6. Wszystkich mê¿czyzn zapraszamy do pos³ugi kolektowania w czasie Mszy œw. Kolejne

spotkanie organizacyjne odbêdzie siê w czwartek (30.09) o godz. 18.45 w zakrystii.
  7. Msza œw. w intencji cz³onków ¯ywego Ró¿añca i Apostolstwa Dobrej Œmierci oraz

spotkanie w ostatni czwartek wrzeœnia zostaje przesuniête i odbêdzie siê w czwartek (7.10)
we Wspomnienie NMP Ró¿añcowej, Œwiêto Patronalne ¯ywego Ró¿añca.

  8.W tym tygodniu przypadaj¹ I pi¹tek i I sobota miesi¹ca.
  9.W pi¹tek o godz. 16.30 zapraszamy wszystkie dzieci na Mszê œw. pierwszopi¹tkow¹.

Wczeœniej o godz. 16.00 spowiedŸ œw. dla dzieci, Homilia: Maryja modli siê z nami na
Eucharystii. W tej  Mszy œw. uczestnicz¹ dzieci przygotowuj¹ce siê do I Komunii
wraz z rodzicami. Wieczorem o godz. 18.00 zapraszamy na Mszê œw. pierwszopi¹t-
kow¹ sprawowan¹ do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin. Podczas Mszy œw. Ho-
milia: Zrób jak Józef - Ró¿aniec œw. Józefa. Kolekta w czasie Mszy œw. przeznaczona
na biedne rodziny.

10.Od pi¹tku (1.10) rozpoczynamy paŸdziernik. Zapraszamy na nabo¿eñstwa ró¿añ-
cowe, które odprawiamy w tygodniu o godz. 17.15, zaœ w niedziele o godz. 16.15.
Zachêcamy do udzia³u i przypominamy o mo¿liwoœci zyskania odpustu zupe³nego
przez wype³nienie tej pobo¿nej praktyki.

11. M³odzie¿ zapraszamy na spotkanie formacyjne w ramach ruchu „Œwiat³o-¯ycie”
w pi¹tki o godz. 18.00.

12.W sobotê zapraszamy na Mszê œw. w intencji wszystkich czcicieli Niepokalane-
go Serca NMP,  któr¹ odprawimy o godz. 7.00. Po Mszy nabo¿eñstwo do MB.

13.W sobotê (2.10) o godz. 16.00 Msza œw. chrzcielna oraz w intencji dzieci obcho-
dz¹cych I rocznicê Chrztu œw. Rodziców i chrzestnych zapraszamy na katechezê
w pi¹tek o godz. 18.45 do salki nr 2.

14.W niedzielê (3.10) po Mszy œw. o godz. 11.00 zostanie udzielone specjalne b³ogos³a-
wieñstwo dla matek oczekuj¹cych potomstwa. Równie¿ w inne dni istnieje mo¿liwoœæ
takiego b³ogos³awieñstwa po uprzednim poinformowaniu kap³ana.

15. Przypominamy o koniecznoœci potwierdzenia i dokonywania zmian w zamówionej
intencji najpóŸniej na trzy tygodnie przed terminem Mszy œw. Brak takiego po
twierdzenia jest równoznaczny z rezygnacj¹ z intencji, a termin Mszy œw. przekazy-
wany jest innym zainteresowanym osobom. Intencje mszalne przyjmujemy indywi-
dualnie w Kancelarii Parafialnej a nie przez telefon.

16.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   (27  WRZESIEÑ - 03 PA•DZIERNIK 2021)
Msze œw. online: w niedziele i w tygodniu

PONIEDZIA£EK (27.09.2021 r.) - Wspomnienie œw. Wincentego a`Paulo, prezb.
  7.00 1/za + Mariê Erenfeld (od rodziny Hankus i Ratajczak)

2/za + mê¿a Mariana Nowakowicza w 3 r. œm.++ z rodziny: Latrów i Nowakowiczów
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za + Joannê Nowak (od s¹siadów)

2/za ++ siostrê Mariê, teœciow¹ Zofiê, ++ braci: Józefa i Bogdana, + bratanka
Mariusza oraz ++ z rodzin: Chrzanowskich i Witkowskich

3/za + Stefana P³aweckiego (od siostry Stanis³awy z mê¿em)
WTOREK (28.09.2021 r.) - Wspomnienie œw. Wac³awa, mêcz.
  7.00 1/za + Rudolfa Grychnika, ++ Lidiê i W³adys³awa oraz ++ rodziców

2/za + Adama Lewandowskiego we wspom. urodzin oraz ++ jego rodziców:
Stanis³awê i Józefa

  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za + Horsta Mynarka w 7 r. œm. oraz ++ ¿onê Marie i córkê Janinê

2/za ++ dziadków: Katarzynê i W³adys³awa Podsiad³o oraz ++ rodziców: Ja-
ninê i Boles³awa Wnuk, z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego

3/za + siostrê Czes³awê Gardynik oraz + jej mê¿a Mieczys³awa (od siostry
Zofii z mê¿em Wojciechem)

18.45 - Nauka nt Adoracji Najœwiêtszego Sakramentu
ŒRODA (29.09.2021 r.) - ŒWIÊTO ŒWIÊTYCH ARCHANIO£ÓW

MICHA£A, GABRIELA I RAFA£A
  7.00 1/w intencji Brygidy z ok. 79 r. ur., dziêkuj¹c Bogu za dar wiary i opiekê

Matki Bo¿ej, z proœb¹ o dary Ducha œw. dla rodziny i przyjació³
2/za + Helenê Hawrot (od Grupy ¯ywego Ró¿añca)

  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za + Michalinê Chudersk¹ we wspomnienie imienin

2/do Mi³osierdzia Bo¿ego za + Horsta Mynarka w 7 r. œm. oraz we wspomnienie ur,
+ siostrê Helenê, ++ braci: Gerarda i Ernesta z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego

3/za+mê¿a Jana w kol.r.œm., ++ rodziców, teœciów, siostrê i dusze w czyœæcu cierpi¹ce
CZWARTEK (30.09.2021 r.) - Wspomnienie œw. Hieronima, prezb. i dK
  7.00 - za + Jana Wiewiórê w 4 r. œm.
  7.30 - Ró¿aniec
14.00 - Œlub konkordatowy: Bary³a £ukasz-Przyby³ Magdalena
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/za zmar³ych we wrzeœniu:

2/za + Zofiê Czenczek z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego
3/za ++ Andrzeja i Lucynê Brom

PI¥TEK (01.10.2021 r.) - Wspomnienie œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus, dz. i dK
  7.00 1/za ++ rodziców: £ucjê i Alojzego Loch, ++ z rodzin: Gandyk i Loch,

z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego
2/za + Mieczys³awa Goska w 7 r. œm.,

  7.30 - Ró¿aniec
16.30 - Msza œw. szkolna: do Opatrznoœci Bo¿ej w intencji Ma³gorzaty z proœb¹

   o opiekê, dary Ducha œw. i zdrowie

Homilia: Zrób jak Józef - Ró¿aniec œw. Józefa
17.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
18.00 1/do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin

2/za ++ rodziców: Jana i Katarzynê Sikorskich, ++ teœciów: Otyliê i Ryszarda, ++ ich
syna Antoniego i synow¹ Lidiê Wiechoczków ++ z pokrewieñstwa z obu stron
i dusze w czyœæcu cierpi¹ce

Homilia: Zrób jak Józef - Ró¿aniec œw. Józefa
SOBOTA (02.10.2021 r.) - Wspomnienie swiêtych Anio³ów Stró¿ów
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/w intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najœwiêtszej Maryi Panny

2/wynagradzaj¹ca Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy nasze i ca³ego œwiata
16.00 - Msza œw. Chrztów: Kieszczyñska Anna, Borer Kaja, Caputa Micha³ oraz

w I rocz. sakr. Chrztu: Pniak Bartosz
17.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
18.00 - w intencji Julii z ok. ur., z podziêkowaniem za otrzymane ³aski, z proœb¹

o zdrowie duszy i cia³a oraz opiekê Anio³a Stró¿a i Matki Bo¿ej
NIEDZIELA (03.10.2021 r.) - XXVII NIEDZIELA ZWYK£A
  7.30 - za + Kornela Porc (od syna z rodzin¹)
  9.30 - za + Jerzego £ozaka (od rodziny Wiœniewskich
11.00 - w int.Ryszarda w 3 r. ur. i Rity w 1 r. chrztu œw., dziêkuj¹c Bogu za dar ¿ycia z proœb¹

o Bo¿e b³og., opiekê MB dla solenizantów i rodzin: Pawelec, Szymanowski i Kwap
  B³ogos³awieñstwo dla matek oczekuj¹cych potomstwa

12.30 - w intencji Ilony i Piotra z ok. 40 r. œl., z podziêk. za otrzymane ³aski, z proœb¹
o zdrowie, b³og. Bo¿e i opiekê MB dla ma³¿onków oraz dla syna Micha³a i córki
Hanny z rodzinami (Te Deum)

16.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
17.00 - w intencji Barbary Bañczyk, Zofii, Macieja i Micha³a, ich wspó³ma³¿on-
ków oraz ich dzieci z proœb¹ o b³og. Boze i zdrowie
20.00 - za + Mariannê Staroñsk¹

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (26 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 budowê cmentarza. Co-
dziennie, po ka¿dej Mszy œw. w zakrystii indywidualni fundatorzy mog¹ z³o¿yæ ofia-
rê i dokonaæ wpisu do Ksiêgi Fundatorów. W przysz³¹ niedzielê (3.10) kolekta bêdzie
przeznaczona Wy¿sze Œl¹skie Seminarium Duchowne w Katowicach.

  3.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.

  4. Co to jest Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu? Co siê robi na adoracji w ko-
œciele? Czym jest Bractwo adoracji? Co daje nam adoracja Jezusa i czy jest potrzeb-
na? Jak adorowaæ? Na te i inne pytania odpowiemy na wyj¹tkowym spotkaniu po³¹-
czonym z konferencj¹ i modlitw¹ adoracyjn¹ w praktyce. Zapraszamy we wtorek -
28.09 o 18.45. Bêdzie to czas nauki modlitwy, æwiczeñ duchowych a nade wszystko
zaœ czas SPOTKANIA Z CHRYSTUSEM W ADORACJI.
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Œw. Micha³, Gabriel i Rafa³ – Archanio³owie do zadañ specjalnych
„Aniele Bo¿y Stró¿u mój, Ty zawsze

przy mnie stój…” to jedna z modlitw,
których uczyliœmy siê w dzieciñstwie.
Czy jeszcze siê modlimy, czy jeszcze o
nich pamiêtamy?

Co wiemy o anio³ach?
Katechizm Koœcio³a Katolickiego na-

ucza, ¿e ANIO£OWIE s¹ stworzeniami
czysto duchowymi, niecielesnymi, niewi-
dzialnymi i nieœmiertelnymi, bytami oso-
bowymi, posiadaj¹cymi rozum i wolê.
Kontempluj¹c nieustannie oblicze Boga,
wielbi¹ Go, s³u¿¹ Mu i s¹ Jego wys³an-
nikami w wype³nieniu zamys³u zbawie-
nia wszystkich ludzi. Jest to prawda wia-
ry. (por. KKK 328 – 335 i 350 - 352).

Papie¿ œw. Grzegorz Wielki naucza³:
„Imiê anio³ nie oznacza natury, lecz za-
danie. Duchy, które zapowiadaj¹ wyda-
rzenia najbardziej donios³e, nazywaj¹ siê
archanio³ami. Niektórzy z nich maj¹
imiona w³asne, wskazuj¹ce na okreœlo-
ne ich zadania czy pos³ugê”.

Œwiêty Micha³ Archanio³ – Któ¿ jak
Bóg.

Hebrajskie imiê Micha³ znaczy: „Któ¿
jak Bóg”. Œw. Micha³ jest wymieniany
w Piœmie Œw. jako najwa¿niejszy wyko-
nawca planów Bo¿ych. W Apokalipsie
œw. Jana - stoi na czele duchów niebie-
skich i walczy z szatanem (Ap 12,7).
Wed³ug podania, kiedy Lucyfer zbunto-
wa³ siê przeciwko Panu Bogu i do buntu
namówi³ czêœæ anio³ów, wtedy Archanio³
Micha³ wraz z anio³ami, z okrzykiem
„Któ¿ jak Bóg” wypowiedzia³ wojnê sza-
tanom. Archanio³ Micha³ uwa¿any jest za
szczególnego opiekuna Koœcio³a. Papie¿
Leon XIII ustanowi³ osobn¹ modlitwê,
któr¹ kap³ani odmawiali po Mszy œwiê-
tej wraz z wiernymi. W naszym koœciele
modlitwê tê odmawiamy od grudnia 2012
r. Mamy równie¿ w górnym koœciele fi-
gurê œw. Micha³a przywiezion¹ przez
pielgrzymów z Sanktuarium w Monte
Sant’Angelo we W³oszech w 2007 r.

Œw. Micha³ jest patronem na trudne cza-
sy. Pan Bóg nie zostawia nas samych,
wraz ze œw. Micha³em mo¿emy walczyæ
o dobro w naszym ¿yciu. Archanio³ Mi-
cha³ jest równie¿ orêdownikiem i naszym
poœrednikiem w sprawach wiary.

Œwiêty Gabriel Archanio³ – wojow-
nik Bo¿y.

Imiê Gabriel t³umaczone jest: „Bóg jest
moj¹ si³¹”, „m¹¿ Bo¿y”, „wojownik
Bo¿y”. Œwiêty Archanio³ Gabriel jest
pos³añcem Bo¿ym, troszcz¹cym siê o
Œwiêt¹ Rodzinê. Przynosi Dobr¹ Nowi-
nê: zapowiada Zachariaszowi narodzenie
syna, œw. Jana Chrzciciela, a Najœwiêt-
szej Maryi Pannie zwiastuje narodzenie
Jezusa Chrystusa (£k 1,11-38).

W roku 1951 papie¿ Pius XII archanio-
³a Gabriela og³osi³ patronem œrodków
spo³ecznego przekazu i informacji,
zw³aszcza radia i telewizji. Œw. Gabriel
Archanio³ uczy nas zawierzenia siebie i
innych mocy Bo¿ej. Powinniœmy sobie
czêsto powtarzaæ: „Moc Bo¿a jest ze
mn¹!” i niczego siê nie lêkaæ.

Œwiêty Rafa³ Archanio³ – Bóg uleczy³.
Hebrajskie imiê Rafael oznacza: „Bóg

uzdrawia”. W Starym Testamencie z
Ksiêgi Tobiasza dowiadujemy siê, ¿e za
poœrednictwem œw. Rafa³a - Bóg doko-
na³ podwójnego cudu uzdrowienia: sta-
rego, niewidomego ojca Tobiasza i Sary.

Œw. Archanio³ Rafa³ ukazuje dobroæ
Opatrznoœci. Dla niektórych wiernych
jest on pierwowzorem Anio³a Stró¿a. Jest
czczony jako patron aptekarzy, chorych,
lekarzy, emigrantów, pielgrzymów, pod-
ró¿uj¹cych, uciekinierów, wêdrowców i
¿eglarzy.

Œw. Rafa³ uczy nas jak troszczyæ siê o
bliŸnich, towarzyszyæ im, udzielaæ pomo-
cy i staraæ siê ul¿yæ w cierpieniu. Uczy
tak¿e ludzi okazywania Bogu wdziêcz-
noœci: „A teraz uwielbiajcie Pana na zie-
mi i dziêkujcie Bogu!” (Tb 12,20).

Œwiêto Œwiêtych Archanio³ów (29
3

Migawki z ¿ycia naszej parafii

12.09. - O godz.12.30 zosta³a odprawiona
Suma Odpustowa, której przewodniczy³ ks.
dr £ukasz Radecki. On te¿ wyg³osi³ do nas
S³owo Bo¿e.

13.09. - O godz.18.45 rozpoczê³o siê Czu-
wanie Fatimskie. Ks. A.Grabiec poprowadzi³
modlitwê ró¿añcow¹, nastêpnie wyruszy³a
procesja z figur¹ MB Fatimskiej. Czuwanie
zakoñczy³o siê Apelem Maryjnym.

14.09. - O godz.19.30 odby³o siê spotkanie
odpustowe dla ksiê¿y z dekanatu Katowice-
Za³ê¿e. Dziekan ks. Józef W³osek przedsta-
wi³ historiê relikwiarza oraz relikwii Krzy¿a
Œw. w  naszej parafii, a nastêpnie ks. Dawid
Majka poprowadzi³ litaniê do Krzy¿a Œw. Na
zakoñczenie kap³anom zosta³o udzielone in-
dywidualne b³ogos³awieñstwo relikwiami.

15.09. - Po Mszy wieczornej odby³o siê spo-

tkanie grupy parafialnej Klubu Inteligencji
Katolickiej. Kontynuacja tematyki ze spotka-
nia czerwcowego dotyczy³a pracy duszpaster-
skiej na ziemi w³oskiej opiekuna naszej gru-
py, ksiêdza Artura. Tym razem, ks. Artur opo-
wiada³ o zwyczajach wielkopostnych i wiel-
kanocnych w Asy¿u, ubogacaj¹c pokaz slaj-
dami.

16.09. - O godz. 18.45 w kaplicy Œw. Józe-
fa odby³o siê spotkanie diakonii liturgicznej.
Ks. Proboszcz zwraca³ uwagê na poprawnoœæ
czytania oraz œpiewania Psalmów.

17.09. - O godz.18.00 zosta³a odprawiona
Msza œw. w intencji ks. Piotra Lewandow-
skiego obchodz¹cego swoje urodziny. 19.09.
- O godz.17.00 zosta³a odprawiona Msza œw.
w intencji ks. Dawida Szpeka, który obcho-
dzi³ swoje urodziny. Pamiêtajmy o Solenizan-
tach w naszych codziennych modlitwach.
Jak zawsze w imieniu ca³ej Parafii ¿yczenia
z³o¿y³a Pani Aleksandra,        Bo¿ena S.

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.

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 spowia-
daæ po rozpoczêciu Mszy œw. W razie koniecznoœci ksi¹dz bêdzie do dyspozycji po Mszy
œw. Osoby s³abo s³ysz¹ce bêd¹ mog³y skorzystaæ z zamykanego konfesjona³u, który znaj-
duje siê przy kaplicy œw. Antoniego. Chêæ odbycia takiej spowiedzi prosimy zg³aszaæ
kap³anowi, który spowiada obok. W konfesjonale tym spowiadamy równie¿ na siedz¹co.

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. 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!
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wrzeœnia) przypomina nam, ¿e nie jeste-
œmy sami, ¿e istniej¹ anio³owie i Archa-
nio³owie, którzy nas strzeg¹, chroni¹, a
czasami interweniuj¹ w sposób nadzwy-
czajny.

Proœmy Pana Boga, aby pomóg³ nam
naœladowaæ Œwiêtych Archanio³ów. By-
œmy tak jak œw. Micha³ troszczyli siê o
to, by Bóg by³ w naszym ¿yciu na pierw-
szym miejscu.    D.M.

Portrety Dwunastu
– Œw. Jakub Wiêkszy
   i Œw. Jakub Mniejszy

Wœród dwunastu Aposto³ów by³o
dwóch Jakubów. Dla odró¿nienia nazy-
wani s¹ Wiêkszym i Mniejszym lub Star-
szym i M³odszym. Prawdopodobnie nie
chodzi³o w tym wypadku o ich wiek, ale
o kolejnoœæ przystêpowania do grona
Aposto³ów. Jakub Wiêkszy by³ synem
Zebedeusza i Salome, bratem Jana Ewan-
gelisty. Zajmowa³ siê rybactwem i za-
mieszkiwa³ okolice jeziora Tyberiadzkie-
go. Jezus powo³a³ Œw. Jakuba do grona
swych uczniów nad rzek¹ Jordan w trak-
cie po³owu ryb: „A gdy poszed³ stamt¹d
dalej, ujrza³ innych braci: Jakuba syna
Zebedeusza i brata jego Jana, jak z oj-
cem swym Zebedeuszem naprawiali w
³odzi swe sieci. Ich te¿ powo³a³. A oni
natychmiast zostawili ³ódŸ i ojca, i po-
szli za Nim” (Mt 4,21-22). Wraz z Pio-
trem i Janem, Jakub by³ jednym z pierw-
szych uczniów Pana Jezusa i nale¿a³ do
grupy najbli¿szych Jezusowi. Wybrany
na Aposto³a, sta³ niemal zawsze na ich
czele – by³ œwiadkiem wskrzeszenia cór-
ki Jaira, przemienienia na Górze Tabor,
modlitwy w Ogrójcu oraz drugiego cu-
downego po³owu ryb. Ta uprzywilejowa-
na bliskoœæ pozwoli³a mu na wypowie-
dzenie propozycji, co sprawi³o, ¿e Jezus
nazwa³ go i jego brata "synami gromu"
(Mk 3, 17). Chcieli bowiem, aby piorun
spad³ na pewne miasto w Samarii, które
nie chcia³o przyj¹æ Pana Jezusa z Jego

uczniami. Ponadto w drodze do Jerozo-
limy matka Œw. Jakuba prosi³a Pana Je-
zusa, dla niego i jego brata Jana, o pierw-
sze miejsce w królestwie niebieskim (Mt
20,20-28). Tradycja podaje, ¿e Œw. Jakub
Wiêkszy po Zes³aniu Ducha Œwiêtego
uda³ siê do Hiszpanii. G³osi³ gorliwie
¿ydom Ewangeliê, dla chrzeœcijan by³
¿ywym przyk³adem ¿ywota œwi¹tobliwe-
go, czystego, dobrowolnego ubóstwa i
zaparcia siê siebie. Zgin¹³ œmierci¹ mê-
czeñsk¹ jako pierwszy z dwunastu Apo-
sto³ów. Jego szcz¹tki znajduj¹ siê praw-
dopodobnie w Santiago de Compostela.

Œw. Jakub Mniejszy, syn Alfeusza i
Marii, by³ jednym z ostatnich uczniów,
których Jezus przyj¹³ do grona dwuna-
stu Aposto³ów. O tym, jak wielkiej po-
wagi wœród nich za¿ywa³, œwiadcz¹ Li-
sty œw. Paw³a, który  pisze w Liœcie do
Koryntian, ¿e Chrystus po swoim zmar-
twychwstaniu pokaza³ siê równie¿ Jaku-
bowi (1 Kor 15, 7). Dzieje Apostolskie
natomiast pokazuj¹ nam, ¿e Jakub (praw-
dopodobnie chodzi o Jakuba Aposto³a)
odegra³ donios³¹ rolê, bêd¹c poœrodku
Koœcio³a pierwotnego. Najdonioœlejszym
aktem jego dzia³alnoœci by³a interwencja
w kwestii trudnej relacji miêdzy chrze-
œcijanami pochodzenia ¿ydowskiego a
chrzeœcijanami pochodzenia pogañskie-
go. Dziêki jego zaanga¿owaniu otrzyma-
no dwa znacz¹ce i uzupe³niaj¹ce siê roz-
wi¹zania, wa¿ne do dzisiaj: z jednej stro-
ny uznaje siê œcis³y zwi¹zek, jaki ³¹czy
chrzeœcijañstwo z religi¹ ¿ydowsk¹, jako
swym ¿ywym i wa¿nym na zawsze Ÿró-
d³em, a z drugiej pozwala siê chrzeœcija-
nom pochodzenia pogañskiego na zacho-
wanie swoich wartoœci, które nie stoj¹ w
sprzecznoœci z wiar¹. W ten sposób za-
pocz¹tkowano praktykê wzajemnego
poszanowania i uznania. Œw. Jakub po-
niós³ œmierci¹ mêczeñsk¹ przez ukamie-
nowanie w 62 r. Dla ka¿dego z nas jest
zawsze aktualnym nauczycielem ¿ycia.
W swoim liœcie napisa³: „Tak jak cia³o
bez ducha jest martwe, tak te¿ jest mar-

twa wiara bez uczynków” (Jk 2, 26).
Wiara musi realizowaæ siê w ¿yciu,
przede wszystkim w mi³oœci bliŸniego,
szczególnie zaœ w zaanga¿owaniu siê na
rzecz ubogich. Ponadto zachêca nas do
powierzenia siê w rêce Boga we wszyst-
kim co czynimy, mówi¹c zawsze: „Je¿e-
li Pan zechce” (Jk 4, 15). Uczy nas, aby
nie planowaæ z góry naszego ¿ycia, le-
czy by zawierzyæ i uczyniæ miejsce dla
niezbadanej woli Bo¿ej.      J.Z.

O Adoracji s³ów kilka...
Czym tak naprawdê jest ADORACJA

NAJŒWIÊTSZEGO SAKRAMENTU?

Spróbujmy siê
dziœ nad tym za-

stanowiæ, od-
powiadaj¹c na

to pytanie s³owa
mi Papie¿a Pola-

ka- Œwiêtego Jana
Paw³a II oraz Ojca

Œw. Franciszka.
Papie¿ Jan Pawe³

II w swojej Encyklice o Eucharystii
pisze: Wielu œwiêtych da³o przyk³ad tej
praktyki, wielokrotnie chwalonej i zale-
canej przez Magisterium. W sposób
szczególny wyró¿nia³ siê w tym œw. Al-
fons Maria Liguori, który pisa³: «Wœród
ró¿nych praktyk pobo¿nych adoracja Je-
zusa sakramentalnego jest pierwsza po
sakramentach, najbardziej mi³a Bogu i
najbardziej po¿yteczna dla nas». Eucha-
rystia jest nieocenionym skarbem: nie tyl-
ko jej sprawowanie, lecz tak¿e jej adora-
cja poza Msz¹ œw. pozwala zaczerpn¹æ z
samego Ÿród³a ³aski. Wspólnota chrze-
œcijañska, która chce doskonalej kontem-
plowaæ oblicze Chrystusa (…), nie mo¿e
zaniedbaæ pog³êbiania tego aspektu kul-
tu eucharystycznego, w którym znajduj¹
przed³u¿enie i mno¿¹ siê owoce komu-
nii z Cia³em i Krwi¹ Pana (ENCYKLIKA ECCLE-

SIA DE EUCHARISTIA nr 25).

Papie¿ podkreœla wiêc, ¿e Adoracja jest
praktyk¹ najbardziej mi³¹ Bogu i jedno-
czeœnie najbardziej po¿yteczn¹ dla nas.
Dlaczego?  Poniewa¿ ADORACJA jest
niczym innym, jak spotkaniem z Mi³o-
œci¹ sam¹. Z Tym, który do koñca umi³o-
wa³ mnie i Ciebie, z Tym, który zawsze
wierzy w ciebie bardziej , ni¿ Ty wierzysz
sam w siebie...

Papie¿ pisze dalej:  Piêknie jest zatrzy-
maæ siê z Nim i jak umi³owany Uczeñ
oprzeæ g³owê na Jego piersi (por. J 13,
25), poczuæ dotkniêcie nieskoñczon¹
mi³oœci¹ Jego Serca. Je¿eli chrzeœcijañ-
stwo ma siê wyró¿niaæ w naszych cza-
sach przede wszystkim «sztuk¹ modli-
twy», jak nie odczuwaæ odnowionej po-
trzeby d³u¿szego zatrzymania siê przed
Chrystusem obecnym w Najœwiêtszym
Sakramencie na duchowej rozmowie, na
cichej adoracji w postawie pe³nej mi³o-
œci? (EE 25).

Nikt zatem nie zna Ciebie bardziej ni¿
On tylko…. Czy spêdzisz z Nim czas, by
móg³ Ciebie sam o tym przekonaæ?

Ojciec Œwiêty Franciszek w równie
przepiêkny  i bardzo prosty sposób opi-
suje, czym jest Adoracja: Adorowaæ zna-
czy spotykaæ Jezusa bez listy próœb, ale
z jedyn¹ proœb¹ – aby z Nim przebywaæ.
To odkrycie, ¿e radoœæ i pokój rosn¹ wraz
z uwielbieniem i dziêkczynieniem. Kie-
dy adorujemy, pozwalamy Jezusowi nas
uleczyæ i zmieniaæ. Adoruj¹c dajemy
Panu mo¿liwoœæ przemienienia nas Jego
mi³oœci¹, rozjaœnienia naszych ciemno-
œci, dania nam si³ w s³aboœci i odwagi w
trudnych doœwiadczeniach. Adoruj¹c
uczymy siê odrzucania tego, czego nie
nale¿y czciæ: bo¿ka pieniêdzy, bo¿ka
konsumpcji, bo¿ka przyjemnoœci, bo¿ka
sukcesu, naszego ego ustanowionego
bo¿kiem.

Podsumowuj¹c, dziêki Adoracji Naj-
œwiêtszego Sakramentu mo¿emy po pro-
stu odkrywaæ jak Dobry jest Pan i po-
zwoliæ Mu uzdrawiaæ nasze rany.

Agata
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