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

10 paŸdziernika 2021

16 paŸdziernika obchodzimy wspomnie-
nie Œwiêtej Jadwigi Œl¹skiej. Urodzi³a siê
miêdzy 1174 a 1180 rokiem w Bawarii.
Zgodnie z panuj¹cymi wówczas zwycza-
jami, w pi¹tym roku ¿ycia zosta³a oddana
na wychowanie do opactwa benedyktynek
w Kitzingen. Równie¿ m¹¿ zosta³ Jadwi-
dze wybrany przez rodziców. Gdy
opuszcza³a klasztor i udawa³a siê w
podró¿ do Polski, by poœlubiæ Hen-
ryka Brodatego, mia³a 12 lat. Sta-
nowili wzorowe ma³¿eñstwo.
Mieli siedmioro dzieci, ale tylko
dwoje, Henryk Pobo¿ny i Ger-
truda, do¿y³o wieku dojrza³ego.
Syn obj¹³ po ojcu w³adzê nad
ksiêstwem œl¹skim, córka przez
wiele lat by³a przeorysz¹ klasz-
toru w Trzebnicy. W swoim
¿yciu Jadwiga doœæ mocno do-
œwiadczy³a tajemnicy Krzy¿a.
Prze¿y³a œmieræ mê¿a i prawie
wszystkich dzieci. Do cierpieñ oso-
bistych zaczê³a dodawaæ pokuty, posty, bi-
czowania i czuwania nocne. Przez 40 lat
spo¿ywa³a pokarm tylko dwa razy dzien-
nie, bez miêsa i nabia³u.

Jadwiga chodzi³a w habicie mniszki, z
premedytacj¹ spa³a na twardym ³o¿u, pod-
czas mrozów chodzi³a boso, a ka¿dy dzieñ
wype³nia³a wielogodzinnymi modlitwami.
Gdy zwrócono jej uwagê, aby przynajmniej
zim¹ nosi³a buty, pos³ucha³a i od tego cza-
su zwi¹zane buty nosi³a przewieszone
przez ramiê. Nigdy nie u¿ywa³a dla siebie
bogactw, ani nie stroi³a siê, chodz¹c w
ciemnej grubej sukni, pod któr¹ nosi³a w³o-
sienicê. W czasie objazdów ksiêstwa oso-
biœcie odwiedza³a chorych, wspiera³a hoj-
nie ubogich i pociesza³a – jak matka. Wy-
posa¿y³a wiele koœcio³ów w szaty liturgicz-

ne haftowane rêk¹ jej i jej dwórek.
Ksiê¿na bardzo troszczy³a siê o to, aby
urzêdnicy nie uciskali poddanych
kmieci. Obni¿a³a im czynsze, przewod-
niczy³a s¹dom, darowa³a kary grzyw-
ny, a w razie klêsk nakazywa³a mimo
protestów zarz¹dców rozdawaæ ziarno,
miêso, sól itp.

Wspiera³a tak¿e szko³ê katedraln¹
we Wroc³awiu. Stara³a siê ³agodziæ

dolê wiêŸniów, posy³aj¹c im ¿yw-
noœæ, œwiece i odzie¿. Bywa³o,
¿e zamienia³a karê œmierci czy
d³ugiego wiêzienia na prace przy
budowie koœcio³ów lub klaszto-
rów. Ostatnich 28 lat po¿ycia ma³-
¿eñskiego ¿y³a wstrzemiêŸliwie,
zwi¹zana œlubem czystoœci zawar-
tym uroczyœcie w 1209 roku przed
biskupem wroc³awskim Wawrzyñ-
cem. Po œmierci mê¿a w 1238 za-
mieszka³a w trzebnickim klasztorze,
prowadzonym przez jej córkê Ger-

trudê. Wkrótce zaanga¿owa³a siê w
o¿ywienie ¿ycia religijnego Œl¹ska,
sprowadzaj¹c do tamtejszych koœcio-
³ów duchownych z Niemiec. Jadwiga
zmar³a 14 lub 15 paŸdziernika 1243
roku i zosta³a pochowana w koœciele
w Trzebnicy. Kult Jadwigi rozpocz¹³
siê zaraz po jej œmierci. Bóg ws³awi³
j¹ ju¿ za ¿ycia cudami, którymi póŸ-
niej i zas³yn¹³ równie¿ jej grób. 26 mar-
ca 1267 roku papie¿ Klemens IV w ko-
œciele dominikanów w Viterbo doko-
na³ kanonizacji Jadwigi, któr¹ zaczêto
czciæ jako patronkê Polski i ca³ego Œl¹-
ska. Jadwiga jest dla nas wzorem mat-
ki, która doœwiadczona nieszczêœciem
znajduje pociechê w Bogu i wspoma-
ganiu innych. J.Z.

Œwiêta Jadwiga Œl¹ska

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

¿ywych, a wiêc urodziny, jubileusze itp. Intencje mszalne przyjmujemy indywi-
dualnie w Kancelarii Parafialnej a nie przez telefon.

  6.W poniedzia³ek (11.10) 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-
stia Ÿród³em apostolatu (misji). Po Mszy œw. odbêdzie siê spotkanie duszpasterskie.

  7.Prawnik dy¿uruje we wtorek od godz. 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
  8.W œrodê (13.10) wspominamy dzieñ objawieñ Matki Bo¿ej w Fatimie. Zapraszamy

wszystkich na ostatnie w tym roku CZUWANIE FATIMSKIE, które rozpoczniemy
o godz. 18.00 Msz¹ œw. w intencji wszystkich czcicieli MB Fatimskiej. Homilia nt. Przy-
j¹æ Pana Jezusa jak Maryja. Po Eucharystii Godzina Fatimska. Wszystkie proœby i po-
dziêkowania do MB prosimy sk³adaæ do skarbony przy zakrystii. W tym dniu nabo¿eñ-
stwo ró¿añcowe odprawimy po Mszy œw. wieczornej.

  9. W pi¹tek (III pi¹tek miesi¹ca) zapraszamy na Mszê œw. w intencji czcicieli Mi³osierdzia
Bo¿ego, któr¹ odprawimy o godz. 18.00. Homilia nt. Doskona³y chrzeœcijanin zawsze
œwiêtuje Niedzielê jako Dzieñ Pañski.

10.W przysz³¹ niedzielê (17.10) S³owo Bo¿e wyg³osi do nas O. Andrzej Korda -
Misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej. Po Mszy œw. bêdzie mo¿na nabyæ kalen-
darze misyjne na 2022 rok.

11. Zbli¿amy siê do Uroczystoœci Wszystkich Œwiêtych i naszej modlitwy za zmar³ych.
Bêdziemy jak zawsze odprawiaæ Msze œw. i nabo¿eñstwa za zmar³ych zalecanych
w wypominkach. Wypominki za dusze zmar³ych mo¿emy sk³adaæ w zakrystii lub kan-
celarii, wypisuj¹c je na specjalnych kartkach, które znajduj¹ siê na stojakach przy wyjœciu
z koœcio³a. Imiona i nazwiska zmar³ych prosimy wpisywaæ drukowanymi literami.

12. Informujemy, ¿e w naszym koœciele mo¿na zape³niæ 75% miejsc. Limity nie
obowi¹zuj¹ dla osób zaszczepionych. Pamiêtajmy jednak o dystansie spo-
³ecznym, maseczkach i dezynfekcji r¹k. Wyznaczyliœmy  w naszym koœciele
górnym oznaczone miejsce, przy ekranie z pieœniami w którym mo¿na przy-
j¹æ Komuniê do ust. W pozosta³ych miejscach udzielamy Komunii Œw. na rêkê.

13.Jako Parafialna Rada Ekonomiczna, apelujemy o przekazywanie finansowe-
go 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”. Bóg zap³aæ za
przekazanie darowizn!

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   (11 - 17  PA•DZIERNIK 2021)
Msze œw. online: w niedziele o 9.30 i w tygodniu o 18.00

PONIEDZIA£EK (11.10.2021 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za ++ mamê Karolinê Turek w 13 r. œm., tatê Szczepana, brata Jana,

++ szwagrów: Józefa i Karola z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego
2/za + Wojciecha Cholewa w 1 r. œm.

  7.30 - Ró¿aniec
17.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
18.00 1/w intencji wszystkich cz³onków diakonii i grup parafialnych oraz ich rodzin

2/za + mamê Ma³gorzatê Kugler we wspomnienie urodzin ++ ojca Józefa,
brata Karola i bratow¹ Krystynê

3/w intencji Tatiany i Ryszarda Biegun w 1 r. œl., dziêkuj¹c za dotychczasowe
³aski z proœb¹ o Bo¿¹ opiekê i b³og. na dalsze wspólne lata ¿ycia
Homilia: Eucharystia Ÿród³em apostolatu (misji)

WTOREK (12.10.2021 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za ++ rodziców chrzestnych, ich wspó³ma³¿onków, ++ przyjació³ i dobro-

czyñców, z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego
2/za ++ Jana i Krzysztofa Rodackich

  7.30 - Ró¿aniec
17.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
18.00 1/za ++ dziadków: Mariê i Zygmunta, ++ rodzeñstwo z obu stron

oraz ++ wujka Krzysztofa i pani¹ Magdalenê
2/za + Mariê w kol. r. œm. ++ mê¿a Józefa, syna Antoniego Herdzina,

++ z rodzin: Herdzina i Zaj¹c prosz¹c o radoœæ wieczn¹
3/do Opatrznoœci Bo¿ej za wstawiennictwem MB i œw. o.Pio w intencji Woj-

ciecha i Lucyny z ok. ur., dziêkuj¹c za dotychczasowe ³aski, z proœb¹
o dalsze oraz o b³og. dla solenizantów i ca³ej rodziny

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŒRODA (13.10.2021 r.) - Wspomnienie b³. Honorata KoŸmiñskiego, prezb.
   7.00 1/za ++ rodziców: Konrada i Reginê Szopa, ++ Engelberta i Gertrudê Szojda

oraz ++ dziadków z bu stron
2/ za + dziadka Józefa Sendereckiego

  7.30 - Ró¿aniec
18.00 - Czuwanie Fatimskie - wprowadzenie figury MB Fatimskiej

1/w intencji czcicieli Matki Bo¿ej Fatimskiej
2/za + ojca Czes³awa Ogórka we wspom. ur., + mamê Wandê, ++ rodziców

i rodzeñstwo z obu stron
3/za + mê¿a Zdzis³awa, ++ Irenê i Boles³awa Jarzynków, ++ z rodziny Podsiadów

Homilia: Przyj¹æ Pana Jezusa jak Maryja
18.30 - Godzina Fatimska i nabo¿eñstwo ró¿añcowe
CZWARTEK (14.10.2021 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + Krystynê Olek w 1 r. œm., z proœb¹ o ¿ycie wieczne

2/ za + Krystynê Mataniak-¯muda (od wnuka Marcina z rodzin¹)
  7.30 - Ró¿aniec
17.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
18.00 1/za ++ rodziców: Wandê i Gustawa, ++ z pokr. oraz + Andrzeja £aszka w m-c po œm.

2/za + mê¿a Mariana ¯y³kê w 12 r. œm., ++ rodziców, rodzeñstwo, przodków
z obu stron, z proœb¹ o dar nieba

3/w intencji Jadwigi Prokop z ok. 80 r. ur. i imienin, dziêkuj¹c za dotychcza-
sowe ³aski, z proœb¹,o dalsz¹ Bo¿¹ opiekê i zdrowie

PI¥TEK (15.10.2021 r.) - Wspomnienie œw. Teresy od Jezusa, dz. i dK   
  7.00 1/za + ¿onê Mariê, ++ rodziców z obu stron i + szwagra Tadeusza

2/za + Jakuba Krzak
  7.30 - Ró¿aniec
17.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
18.00 1/w intencji czcicieli Mi³osierdzia Bo¿ego

2/za ++ prababciê Helenê, babciê Hildegardê i ciociê Irenê
3/za + mê¿a Mariana Pa³asz w 1 r. œm. oraz ++ rodziców: Aleksandrê i Józefa Bartosz

Homilia: Doskona³y chrzeœcijanin zawsze œwiêtuje Niedzielê jako Dzieñ Pañski
SOBOTA (16.10.2021 r.) - UROCZYSTOŒÆ ŒW. JADWIGI ŒL¥SKIEJ,

  g³ównej patronki Œl¹ska
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/za + Jana Wardacha w 1 r. œm. (od rodziny)

2/za + ¿onê Joannê oraz ++ rodziców
3/za + Stefana P³aweckiego (od kuzynki Zofii Paruch z mê¿em)

17.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
18.00 1/za + siostrê Janinê w 1 r. œm., z proœb¹ o ¿ycie wieczne

2/za ++ Teresê Soko³owsk¹ i Jadwigê Kuskê
NIEDZIELA (17.10.2021 r.) - XXIX NIEDZIELA ZWYK£A
  7.30 - w intencji Hildegardy z ok. 80 r. ur. z podziêkowaniem za dotychczasowe

³aski z proœb¹ o Bo¿¹ opiekê dla solenizantki i ca³ej rodziny (Te Deum)
  9.30 - w intencji Heleny Ko³odziej z ok. 80 r. ur. z podziêkowaniem za dar ¿ycia i opiekê

MB Czêstochowskiej oraz w intencji syna i córki z rodzinami prosz¹c o Bo¿¹ opie-
kê i dary Ducha œw. (Te Deum)

11.00 - w intencji Hani z ok. 10-tych ur., dziêkuj¹c za dar ¿ycia z proœb¹ o Bo¿e
b³og.,opiekê Anio³a Stró¿a i dary Ducha œw. dla niej i rodziców

12.30 - w intencji Andrzeja z ok. kol. r. ur., z podziêkowaniem za dar ¿ycia i ³askê
wiary, z proœb¹ o dalsze Bo¿e b³og.

16.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
17.00 - za + Zbigniewa Pacocha (od rodzeñstwa: Alicji, Grzegorza i Renaty z rodzinami)
20.00 - za + Wandê Dominikowsk¹ w 1 r. œm. oraz + jej mê¿a Augustyna i ++ z rodziny

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (10 paŸdziernika 2021)
  1.Msze œw. - online z naszego koœcio³a: w niedzielê o godz. 9.30 a w tygodniu o godz.

18.00.  Znajdziemy na stronie internetowej: https://www.youtube.com/c/ParafiaTD.
  2.Zapraszamy na nabo¿eñstwa ró¿añcowe, w tygodniu o godz. 17.15, zaœ w nie-

dziele o godz. 16.15.
  3.W dzisiejsz¹ niedzielê (10.10) obchodzimy XXI Dzieñ Papieski pod has³em: „Nie

lêkajcie siê!” M³odzie¿ oazowa przed koœcio³em bêdzie zbieraæ ofiary materialne na
fundacjê „Dzie³o Nowego Tysi¹clecia” - fundusz stypendialny na rzecz wyrówny-
wania szans edukacyjnych wybitnie uzdolnionej i ubogiej m³odzie¿y. Stypendia przy-
znawane s¹ gimnazjalistom, licealistom i studentom.

  4.Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne i kopertowe sk³adane dzisiaj na potrze-
by naszego koœcio³a - na prace remontowe - kolejne stacje Drogi Krzy¿owej
w koœciele górnym, remont schodów wyjœciowych oraz remont konch da-
chowych. W przysz³¹ niedzielê (17.10) kolekta na Misje.

  5.Od poniedzia³ku (11.10) Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje mszalne do
czerwca 2022 r. Zadbajmy o to, by w niedziele rezerwowaæ intencje mszalne za
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Portrety Dwunastu
– Œwiêty Jan
Jan by³ synem Zebedeusza i Salome,

m³odszym bratem Jakuba Starszego. Po-
chodzi³ prawdopodobnie z Betsaidy. Nie
znamy roku urodzenia Œw. Jana, ale mo-
¿emy przypuszczaæ, ¿e by³ najm³odszy
w kolegium apostolskim. By³ rybakiem,
który mia³ w³asn¹ ³ódŸ i sieci, co œwiad-
czy o jego zamo¿noœci. Pocz¹tkowo by³
uczniem Jana Chrzciciela, ale po cudow-
nym po³owie ryb, razem z bratem, sta³
siê uczniem Zbawiciela. Ewangelia od-
notowuje obecnoœæ Jana podczas bardzo
wa¿nych momentów: Przemienienia na
Górze Tabor (Mk 9, 2), przy wskrzesze-
niu córki Jaira (Mk 5, 37) oraz w czasie
modlitwy i trwogi konania w Ogrodzie
Oliwnym (Mk 14, 33). Pojawia siê rów-
nie¿ moment, kiedy Jan z bratem prosz¹
Pana Jezusa o miejsce w Jego królestwie,
po Jego prawej i lewej stronie, lecz On
odpowiedzia³: „Nie wiecie, o co prosi-
cie. Czy mo¿ecie piæ kielich, który Ja
mam piæ?” (Mk 10, 38). Szczegó³ ten po-
kazuje, ¿e nawet tak pobo¿na osoba jak
Jan na pocz¹tku nie ca³kiem bezintere-
sownie przyst¹pi³a do Pana Jezusa. Do-
piero potem Jan zrozumia³, ¿e nie cho-
dzi³o o ziemskie dobra, tylko o Królestwo
Bo¿e, o zbawienie ludzi i wtedy odda³
siê tej wielkiej sprawie a¿ do ostatniej
godziny ¿ycia.

Jan zostaje wyznaczony razem ze Œw.
Piotrem do przygotowania Paschy Wiel-
kanocnej. Podczas Ostatniej Wieczerzy
Jan spoczywa³ na piersi Zbawiciela. Tyl-
ko on pozosta³ do koñca wierny Panu
Jezusowi i wytrwa³ pod krzy¿em. Wtedy
Chrystus powierzy³ mu swoj¹ Matkê, a
Jej - Jana jako przybranego syna (J 19,
26-27). Kiedy Jan po œmierci Pana Jezu-
sa uda³ siê do grobu i zobaczy³, ¿e jest
pusty, uwierzy³ w Zmartwychwstanie Je-
zusa, jeszcze zanim ujrza³ Go na w³asne
oczy (J 20, 8). Œw. Jan zostawi³ nam piêk-
ne œwiadectwo: w swojej Ewangelii,

trzech Listach i Apokalipsie. Prawdopo-
dobnie mia³ w rêku Ewangelie synopty-
ków (Mateusza, Marka i £ukasza), dla-
tego jako naoczny œwiadek nauk Pana
Jezusa i wydarzeñ z Nim zwi¹zanych nie
powtarza³ tego, co ju¿ napisano, lecz uzu-
pe³ni³ wypadki bli¿szymi szczegó³ami i
faktami przez synoptyków opuszczony-
mi. Ewangelia Œw. Jana nie ma charak-
teru katechetycznego, jak poprzednie, a
raczej historyczno-teologiczny. Œw. Jan
wykazuje, ¿e Jezus jest postaci¹ histo-
ryczn¹, ¿e jest prawdziwie Synem Bo-
¿ym.

Jako jedyny z Aposto³ów zmar³ œmier-
ci¹ naturaln¹. Œw. Jan w swojej wersji
Ewangelii okreœla siebie mianem ucznia,
którego Jezus mi³owa³. Oznacza to, ¿e
Jan by³ bardzo œwiadomy mi³oœci Jezusa
do niego i bardzo na tê mi³oœæ otwarty.
Zrozumia³ tajemnicê bliskoœci z Sercem
Pana Jezusa i z tego Ÿród³a czerpa³ g³ê-
bok¹ wiedzê o Bóstwie Chrystusa. By³
obroñc¹ czci Najœwiêtszej Dziewicy, a
równie¿ Jej przybranym synem, co po-
kazuje nam, ¿e równie¿ my powinniœmy
mieæ takie samo do Niej nabo¿eñstwo.
Jest Ona nasz¹ Matk¹ i jako Jej dzieci
musimy byæ zazdroœni o Jej czeœæ. Niech
to duchowe macierzyñstwo Maryi za-
owocuje w nas czci¹, ufnoœci¹ oraz mi-
³oœci¹. Proœmy Œw. Jana o ³askê bezgra-
nicznej mi³oœci, takiej której nauczyæ
mo¿emy siê jedynie bêd¹c blisko Serca
Pana Jezusa.      J.Z.
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Migawki z ¿ycia naszej parafii

wy ubogacaj¹cy barwn¹ paletê fresków.
U¿yto go  tylko w tej najdostojniejszej
œwi¹tyni z powodu znacznego kosztu
barwnika. Drzwi Koœcio³a Ukrytego na
wieki zazdroœnie ukry³a ziemia. Wejœcie
zosta³o odkryte przypadkiem dopiero w
1956 roku. Erozja gleby sta³a siê dla bu-
dowli ratunkiem, poniewa¿ mo¿na dziœ
podziwiaæ jej wnêtrze zachowane prak-
tycznie w nienaruszonym stanie.

W miejscowoœci Derinkuyu kolejna
sensacja. Jedno z trzydziestu szeœciu oko-
licznych podziemnych miast. Nazywane
czasem dziewi¹tym cudem œwiata, dla
nas jest niezwyk³ym œwiadectwem wier-
noœci Jezusowej nauce. Chrzeœcijanie
chronili siê w nim przed najazdami arab-
skimi od VI do VII wieku. Obejmowa³o
osiem poziomów! W trzewiach ziemi ulo-
kowano wszystko, co potrzebne do ¿ycia
spo³ecznoœci: szko³ê, magazyny, sypial-
nie, obory, jadalnie, koœcio³y, cmentarz.
Ca³oœæ zabezpieczono ci¹giem korytarzy
ewakuacyjnych i szybów wentylacyjnych
do g³êbokoœci 70-80 metrów. Drogê
ucieczki zamyka³y kamienne drzwi
otwierane tylko od wewn¹trz, posiadaj¹-
ce rodzaj wizjera. Miasto zamieszkiwa-
³o oko³o 10000 osób. Jak¹ determinacj¹
musieli wykazaæ siê jego budowniczowie
i mieszkañcy zarazem, aby ocaliæ ¿ycie,
które zawierzyli Chrystusowi!

Kapadocja – dziœ serce Turcji. A prze-
cie¿ kryje tak wiele bezcennych œladów
chrzeœcijañskiej historii. U progu kolej-
nych wakacji warto zaplanowaæ swoje
w³asne odkrywanie kolejnych œladów
naszej cywilizacji, naszej chrzeœcijañ-
skiej to¿samoœci, nawet tam, gdzie zdaj¹
siê byæ niemo¿liwe do odkrycia.

Ks. Dawid Szpek
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27.09. – O godz.18.45  w salce nr 2 od-
by³o siê cotygodniowe spotkanie Krêgu
Biblijnego. Ks. Dawid Szpek rozwa¿y³
fragment Ewangelii Mk 10, 2-16. Nastêp-

nie zosta³a podjêta dyskusja na temat nie-
rozerwalnoœci ma³¿eñskiej. Warto przyjœæ
i pog³êbiæ nie tylko swoj¹ wiedzê i znajo-
moœæ Pisma Œwiêtego, ale przede wszyst-
kim nauczyæ siê s³uchaæ s³owa Bo¿ego i
¿yæ nim na co dzieñ.

28.09. – O godz.18.45 rozpoczê³a siê
konferencja ks. Proboszcza nt. ,,Czym jest
adoracja Najœwiêtszego Sakramentu?”. Ks.
Józef podkreœli³ bardzo wa¿n¹ i istotn¹
rzecz - adoracja jest spotkanie z Jezusem i
wpatrywaniem siê w Niego. Adoracja jest
cisz¹, w której Jezus pragnie do nas mó-
wiæ. Po konferencji rozpoczê³a siê medy-
tacja S³owa Bo¿ego poprzedzona mo-
dlitw¹ do Ducha Œwiêtego. Ks. Proboszcz
przygotowa³ punkty wg których powinna
przebiegaæ medytacja. Po 10 min. trwania
w ciszy przed Panem, nast¹pi³o indywidu-
alne przeczytanie i rozwa¿anie przygoto-
wanego fragmentu. Nastêpnie po kolej-
nych 10 min.

Przychodz¹c do koœcio³a przychodzimy
na spotkanie z Jezusem – Oblubieñcem, a
Jego Oblubienic¹ jest Koœció³, czyli ka¿-
dy z nas – pamiêtajmy o tym! Spotkanie
ukochanych osób nie potrzebuje s³ów,
wystarczy patrzeæ na siebie z mi³oœci¹.

01.09. – O godz.18.00 zosta³a odprawio-
na Msza œw. w intencji wszystkich rodzin
naszej parafii. Podczas homilii zosta³ roz-
wa¿ony temat: „Zrób jak Józef – ró¿aniec
Œw. Józefa. Ks. Dawid zwróci³ uwagê, ¿e
ró¿aniec zawiera tajemnice ¿ycia Jezusa i
Jego Matki Maryi, w których Œw. Józef
uczestniczy³, dlatego jest on œciœle z nim
zwi¹zany. Równie¿ w tym dniu ministran-
ci wraz z ks. Piotrem wyjechali na 3 dni
do Brennej.

 02.09. – O godz.17.15 rozpoczê³a siê
modlitwa ró¿añcowa, któr¹ poprowadzili
pielgrzymi, którzy w czerwcu wraz z ks.
Dawidem pielgrzymowali na Jasn¹ Górê.
Po Eucharystii wszyscy spotkali siê w sali
Œw. Jana Paw³a II przy wspólnym stole.
Wraz z ks. Dawidem wspominaliœmy spê-
dzony wspólnie czas ogl¹daj¹c zdjêcia i
filmiki.         Bo¿ena S.



¯ywy Ró¿aniec
¯ywy Ró¿aniec jest

wspólnot¹ osób, z których
ka¿da zobowi¹zuje siê do
codziennego rozwa¿ania
jednej tajemnicy ró¿añco-
wej. Taka wspólnotowa
forma modlitwy, zosta³a zainicjowanej
przez s³ugê Bo¿¹ Paulinê Jaricot w
Lyonie w 1826. Za³o¿one przez ni¹ sto-
warzyszenie ¯ywego Ró¿añca zatwier-
dzi³ papie¿ Grzegorz XVI w 1832r. W
Polsce praktyka ¯ywego Ró¿añca sta³a
siê znana ju¿ pod koniec XIX wieku.

Papie¿ Grzegorz XVI do odmawiaj¹-
cych ró¿aniec powiedzia³: "Musimy ak-
tywnie dzia³aæ po to, aby zapaliæ serca
wszystkich ludzi do gorliwoœci, szacun-
ku, mi³oœci i oddania siê Maryi Pannie.
Trzeba nam siê œpieszyæ, aby siê udosko-
nalaæ i wzrastaæ w cnotach. Oddajemy
siê w rêce Najœwiêtszej Maryi Pannie,
która obieca³a wszystkich, którzy J¹ wy-
chwalaj¹ doprowadziæ do nieba".

Stowarzyszenie nazywa siê „¯ywym”,
gdy¿ osoby, które go tworz¹, dzia³aj¹ po-
przez ci¹g³e odmawianie modlitw i roz-
wa¿anie tajemnic Jezusa i Maryi, gdy¿
ci, którzy go tworz¹, s¹ zastêpowani
przez kolejnych, gdy ci umieraj¹.

Cz³onkowie stowarzyszenia, podziele-
ni na grupy po dwadzieœcia osób, odma-
wiaj¹ go codziennie, ka¿dy jedn¹ dzie-
si¹tkê, która jemu przypad³a, w miejscu
i czasie przez siebie wybranym. W ten
sposób, w ci¹gu dnia odmawiaj¹ ca³y
ró¿aniec. Istot¹ dla ̄ ywego Ró¿añca jest
wiêŸ modlitewna i œwiadomoœæ wspól-
nej modlitwy w podjêtych intencjach.
Celem ̄ ywego Ró¿añca jest prosiæ Boga
przez wstawiennictwo Matki Bo¿ej o
Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Koœcio³a i o
ewangelizacjê oraz aby przywróciæ i po-
g³êbiæ wiarê w sercach ludzi, sprzyjaæ
nawróceniu grzeszników.

¯ywy Ró¿aniec jest jakby ELEKTROW-
NI¥ DUCHOW¥, która zasila wiernych
skupionych w Ró¿ach ró¿añcowych

moc¹ Bo¿¹ i pobudza do dzia³alnoœci
apostolskiej. A przy tym jest on jakby
niezdobyt¹ TWIERDZ¥ OBRONN¥.
Broni ca³¹ spo³ecznoœæ wierz¹cych przed
œmierci¹ duchow¹, przed ateizmem i la-
icyzmem, przed zepsuciem obyczajów,
zw³aszcza w ¿yciu ma³¿eñskim i rodzin-
nym; broni przed alkoholizmem i inny-
mi dewiacjami moralnymi...

Bêd¹c cz³onkiem ¯ywego Ró¿añca
mo¿emy zyskaæ odpusty zupe³ne: - w
dniu przyjêcia do ¯ywego Ró¿añca, a
tak¿e w dniach szczególnie wa¿nych dla
modlitwy ró¿añcowej:
1. w dniu Ofiarowania Pañskiego (2.02)
2. w dniu Zwiastowania Pañskiego (25.03),
3. w dniu Zmartwychwstania Pañskiego,
4. w dniu Wniebowziêcia NMP (15.08),
5. w dniu MRó¿añcowej (7.10),
6. w dniu Niepokalanego Poczêcia NMP  (8.12),
7. w dniu Narodzenia Pañskiego (25.12).
8. w rocznicê przyjêcia do ̄ ywego Ró¿añca

Przynale¿noœæ do ¯ywego Ró¿añca
daje poczucie wspólnoty: ju¿ nie sam
wo³am do Boga, ale czynimy to razem,
tak¿e wtedy gdy modlimy siê osobno w
swoich domach. Daje mo¿liwoœæ aktyw-
nego w³¹czenia siê w ¿ycie Koœcio³a.
Przyczynia siê do rozwoju ¿ycia ducho-
wego poprzez sta³¹ formacjê w comie-
siêcznych spotkaniach. Sprawia, ¿e otrzy-
mujê duchowe i modlitewne wsparcie w
chwilach radosnych i smutnych, na czas
choroby i œmierci. Zacieœnia wiêzy przy-
jaŸni i wyzwala poczucie troskliwoœci i
odpowiedzialnoœci za wspó³cz³onków w
ró¿ach.

Odmówienie jednego „Ojcze nasz”,
dziesiêciu „Zdrowaœ Mario” i „Chwa³a
Ojcu” nie zajmuje nawet piêciu minut,
które mo¿na znaleŸæ choæby w czasie
podró¿y do pracy.

W naszej parafii spotkania Grupy ̄ ywe-
go Ró¿añca odbywaj¹ siê  w ostatni
czwartek miesi¹ca po Mszy œw. o
godz.18,00, która sprawowana jest w ich
intencji. Potrzebujemy i Ciebie.   Maria

Kapadocja
– kolebka cywilizacji chrzeœcijañskiej

do licznych wzgórz wioskach witaj¹ ich
mieszkañcy. Goœcinni i bardzo bezpo-
œredni, co dla Europejczyka ociera siê o
granice nachalnoœci. Mo¿na odnieœæ
mylne wra¿enie, ¿e to pustkowie nie ma
wiele wspólnego  z kolebk¹ cywilizacji
a na pewno nie chrzeœcijañskiej. A jed-
nak… Turysta prawdziwy (nie ten zwa-
ny basenowym lub imprezowym) odkry-
je w³aœnie tam unikatowe skarby, bezcen-
ne bogactwo wczesnego chrzeœcijañstwa
w postaci podziemnych miast, w których
chronili siê wyznawcy Chrystusa przed
najazdami i przeœladowaniami, czy skal-
nych koœcio³ów. Jakby zapomniane i po-
rzucone przez chrzeœcijañsk¹ Europê. Z
dala od uczêszczanych szlaków tury-
stycznych trwaj¹ na przekór zapomnie-
niu i niszcz¹cemu up³ywowi czasu. Ko-
lebka cywilizacji. Z pewnoœci¹. Trudno
daæ wiarê, ¿e w rejonie zwanym Goreme
(s³owo oznacza nie do odkrycia, nie do
wykrycia) znajdujê siê a¿ czterysta wy-
kutych w skale koœcio³ów. Sam œw. Pawe³
uczyni³ to miejsce polem swojej intensyw-
nej i bardzo owocnej apostolskiej pracy.

Ukryte w sto¿kowatych, bia³awych,
podobnych do k³êbów waty cukrowej
skalnych kominach zachwycaj¹ koœcio-
³y, których wezwañ i patronów dawno za-
pomniano… Dlatego nosz¹ dziœ tak nie-
zwyk³e nazwy, nawi¹zuj¹ce do szczegó-
³ów ich architektury, jak Koœció³ z
Klamr¹, Koœció³ z Sanda³em, Koœció³
Jab³kowy, Koœció³ Wê¿owy czy Koœció³
Ciemny. Mrok panuj¹cy w ich wnêtrzach
od wieków nierozpraszany choæby jedn¹
oliwn¹ lampk¹, zachowa³ piêkno i nie-
zwyk³¹ intensywn¹ barwê zdobi¹cych je
fresków, jakby dopiero co wysz³y spod
rêki artysty. Bystry obserwator wnet do-
strze¿e znane sceny i motywy z Pisma
Œwiêtego – Ostatnia Wieczerza, pok³on
Trzech Króli, ukrzy¿owanie. Ze œcian
spogl¹daj¹ zadumane twarze aposto³ów
i œwiêtych, i anio³ów. W najwiêkszym
koœciele – Koœciele z Klamr¹ czeka naj-
wiêksza niespodzianka – kolor granato

Minê³y kolejne wakacje. Jak  kilkadzie-
si¹t poprzednich w ¿yciu zawsze trochê
za szybko… Bywa³y wakacje, które up³y-
wa³y pod znakiem upalnego s³oñca, by-
wa³y w d³ugie deszczowe lato. Niektóre
w górach, inne nad morzem, w kraju a
czasem po czêœci za granic¹. Te ostatnie
w rodzinnym domu, choæ na walizkach
przy segregowaniu, porz¹dkowaniu, wy-
mianie. Jednym s³owem - zmiana para-
fii, przeprowadzka. Przeprowadzka to te¿
czasem odnajdywanie. Przysiad³em przy
zarzuconym albumie ze zdjêciami z pod-
ró¿y sprzed lat.

Wakacyjne wspomnienia  z Kapadocji.
Wakacje maj¹ swój zapach i smak, kolo-
ry i dŸwiêki. Tamte pachn¹ morzem, aro-
matem tureckiej kawy unosz¹cej siê na
suku sponad feerii barw orientalnych
przypraw usypanych w strome kopce pra-
wie na ka¿dym straganie. Orient budzi o
poranku przejmuj¹cych œpiewem muezi-
na p³yn¹cym z licznych wie¿yczek me-
czetów, wbitych jak monstrualne o³ówki
w lazur nieba. Tu króluje islam pomimo
turystycznej komercji przelewaj¹cej siê
na pobliskich pla¿ach i w setkach hoteli,
których klony rozsiane s¹ po riwierach
ca³ej Europy. Turcji wyj¹tkowej, Turcji
niebywa³ej doœwiadczy³em jednak w
Kapadocji. Na ok³adce polskojêzyczne-
go przewodnika wyczyta³em nieskrom-
ny tytu³ Kapadocja – kolebka cywiliza-
cji. A jednak te s³owa jak¿e trafnie zdefi-
niowa³y tê wyj¹tkow¹ krainê – kolebka
cywilizacji i to, a jak¿e, cywilizacji chrze-
œcijañskiej.

Autobus sun¹³ monotonnie na przestrza³
jakby ksiê¿ycowej krainy usianej nie-
przeliczonymi ska³ami o fantastycznych
kszta³tach, ja³owej, p³owej, na pozór nie-
przyjaznej. Pustka, po której hula wiatr,
wzniecaj¹c miniaturowe tr¹by powietrz-
ne wiruj¹ce niczym natchnieni derwisze.
Dopiero w ma³ych przyklejonych jakby
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