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

17 paŸdziernika 2021

Otwarci na Ducha
Wspólnota Odnowy w Duchu Œw.

Czasami jesteœmy tak pewni swego jak
budowniczy Wie¿y Babel. Bywa, ¿e
mamy determinacjê podobn¹ Szaw³owi
zwalczaj¹cemu chrzeœcijan z ca³¹ zapal-
czywoœci¹ swojego charakteru. Miewa-
my jednak i takie momenty, ¿e za³amu-
jemy rêce i jak Piotr odpuszczamy sobie
mówi¹c, ¿e nasz wysi³ek nie ma sensu.

Mo¿emy szukaæ w³asnego szczêœcia w
egoistycznej s³awie i z³udnym, ziemskim
bezpieczeñstwie, albo id¹c za tym, ¿e
"wiêcej szczêœcia jest w dawaniu ani¿eli
w braniu" (Dz 20,35) wyci¹gn¹æ po-
mocn¹ d³oñ w stronê Innego Cz³owieka.
Mo¿esz pragn¹æ nie zmieniaæ niczego w
swoim, nie ca³kiem zadowalaj¹cym Ciê
¿yciu, albo wyjœæ ze swojej 'bezpiecz-
nej' kryjówki na œwiat³o prawdziwego
szczêœcia, które masz w Bogu.

Spójrz na swoje wady, na swoje cier-
pienia i problemy. Oddaj je Jezusowi i
przestañ siê z¿ymaæ na parszywy œwiat,
z³ych ludzi i swoje beznadziejne ¿ycie.
Wiedz, ¿e to nie Ty do nieba wstêpujesz
po stopniach Wie¿y Babel i nie Ty jesteœ
Bogiem. To Niebo w Twoim ¿yciu staæ
siê mo¿e i Bóg do Ciebie przychodzi,
Tobie pomaga i w Tobie mieszka. Tylko
oddaj Mu to, co posiadasz - oddaj Mu
siebie.

”ProwadŸ mnie  Duchu Œwiêty po roz-
dro¿ach tego œwiata. ProwadŸ naprze-
ciw naszym lêkom. ProwadŸ i gdybym
upad³a - podnieœ, gdybym by³a s³aba -
wzmocnij i doprowadŸ do zjednoczenia
z Tob¹ w Niebie. Amen”

Zapraszamy! Spotkania wspólnoty ka¿-
dy poniedzia³ek godz. 19.00 w salkach.

E.Z.

"S³owami Boga ¿yjemy jak chlebem"
(Ps 119)

Jeœli mi³ujesz ca³ym swoim sercem
Eucharystiê i pragniesz w niej czynnie
i dojrzale uczestniczyæ poprzez w³¹cze-

nie siê w oprawê liturgiczn¹
to Diakonia Liturgiczna

jest idealn¹ wspólnot¹ dla Ciebie.

Ministranci
Jesteœmy potrzebni podczas Mszy

Œwiêtej - bo kto dzwoni dzwonkami w
czasie nabo¿eñstw, bo kto macha ka-
dzid³em? Dzielnie stoimy na stra¿y
przy Bo¿ym Grobie w Wielki Czwar-
tek, chodzimy w odwiedziny duszpa-
sterskie. Poza tym jeŸdzimy na wy-
cieczki, gramy i robimy wszystko to,
co ka¿dy ch³opiec w naszym wieku.
Najwa¿niejsze jednak jest, ¿e mo¿emy
s³u¿yæ Panu Bogu przy o³tarzu.

Jeœli Ty te¿  chcesz tak s³u¿yæ Panu -
zostañ ministrantem.

Spotykamy siê w ka¿d¹ sobotê
o godz. 9.00.

Czekamy!
W³¹cz siê a bêdziesz jeszcze pe³niej

doswiadczaæ obecnoœci Bo¿ej
w Eucharystii.

Czytaj¹c Slowo Bo¿e podczas Mszy
œw. staniesz siê ¿ywym drogowskazem
dla innych, a w czasie spotkañ forma-

cyjnych bêdziesz móg³ rozwin¹c
swój warsztat fonetyki pastoralnej.

Spotkania Diakoni Liturgicznej
– wg og³oszeñ

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 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.

  8.Doros³ych zapraszamy do Sakramentu Pokuty i Pojednania codziennie pó³ godziny
przed Msz¹ œw. (w czwartki i soboty zawsze od 17.00). 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.

  9. 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. Prosimy parafian o zrozumienie, od-
powiedzialnoœæ za siebie i pomoc w zachowaniu wszystkich obostrzeñ. Wy-
znaczyliœmy  w naszym koœciele górnym oznaczone miejsce, przy ekranie
z pieœniami w którym mo¿na przyj¹æ Komuniê do ust. W pozosta³ych miej-
scach ksiê¿a udzie laj¹ Komunii Œw. na rêkê.

10.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 – cz³onkowie wspólnoty parafialnej. Dlatego poza
apelem o ³¹cznoœæ modlitewn¹ i udzia³ we Mszach Œw. jako Parafialna Rada Ekonomicz-
na, 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!

11. 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.

Tematy kazañ w czasie spotkañ formacyj-
nych grup parafialnych w 2021/2022 r.
Eucharystia - tajemnica œwiêtowania
i apostolatu.
Listopad: Szerzenie kultu eucharystycznego
Grudzieñ: Niedziela w rodzinie
Styczeñ:  Spotkanie op³atkowe.
Luty:  „Wiara staje siê kultur¹” - Eucharystia

a codzienne ¿ycie
Marzec: Udzia³ Eucharystii w przemianie
moralnej
Kwiecieñ: Wartoœci œwiêtowania Eucharystii
Maj: •ród³o nowoœci ¿ycia chrzeœcijañskie-
go w Eucharystii
Czerwiec: Eucharystia uzdalnia nas do œwia-
dectwa



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (18 - 24  PA• DZIERNIK 2021)
Msze œw. online: w niedziele o 9.30 i w tygodniu o 18.00

PONIEDZIA£EK (18.10.2021 r.) - ŒWIÊTO ŒW. £UKASZA, EWANGELISTY
  7.00 1/za ++ Piotra i Zofiê Lejkowskich (od rodziny Gilarskich)

2/Za + Mariannê Spórnê (od Barbary Tomaszewskiej z rodzin¹)
  7.30 - Ró¿aniec
17.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
18.00 1/za + mamê Annê w 30 r. œm., ++ ojca Micha³a i brata Józefa oraz ++ dziad-

ków, z proœb¹ o ³askê zbawienia
2/za + Micha³a Stronczka w 2 r. œm.,

WTOREK (19.10.2021 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/w intencji Anety z ok. ur., z podziêkowaniem za dotychczasowe ³aski,

z proœb¹ o zdrowie duszy i cia³a oraz opiekê Matki Bo¿ej
2/za + Mariê Guzek (od brata Jana i Izy z rodzin¹)

  7.30 - Ró¿aniec
17.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
18.00 1/Msza œw. wotywna ku czci œw. Józefa w intencji Parafian

2/za + Mariê Erenfeld (od rodziny Hankus i Ratajczak)
18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŒRODA (20.10.2021 r.) - Wspomnienie œw. Jana Kantego, prezb.
  7.00 1/za ++ El¿bietê, Alojzego i Eryka Klimków w kol. r. œm.

2/w intencji Paw³a w 15 r. ur., prosz¹c o wszelkie ³aski, zdrowie, opiekê Pana
Jezusa oraz dary Ducha œw. w nowo rozpoczêtym etapie nauki

  7.30 - Ró¿aniec
17.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
18.00 1/za + siostrê Kazimierê w 9 r. œm., + brata Miros³awa oraz ++ z rodzin:

Pawelec, Pogudz i Aptazy
2/za + ¿onê Joannê Nowak

CZWARTEK (21.10.2021 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + mamê Helenê Zadro¿n¹

2/za + ojca Zygmunta KoŸmiñskiego
  7.30 - Ró¿aniec
17.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
18.00 1/za + W³adys³awa RaŸniak w 7 r. œm. oraz ++ rodziców z obu stron

2/za + mê¿a Wojciecha w 15 r. œm., ++ rodzeñstwo i teœciów, ++ brata Marcina
i bratow¹ Stanis³awê oraz ich wnuka Waldemara, ++ rodzeñstwo i  rodziców,
++ z pokrewieñstwa i znajomych, z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego

PI¥TEK (22.10.2021 r.) - Wspomnienie œw. Jana Paw³a II, pap.   
  7.00 1/za + mê¿a Tadeusza w 25 r. œm. oraz ++ z rodzin: Chwilów i Brachaczków,

z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego
2/za + Cezarego Czabator (od rodziny Kwasek)

  7.30 - Ró¿aniec
17.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
18.00 1/w intencji czcicieli œw. Rity

2/za + Miros³awa Frocisza
18.45 - Nabo¿eñstwo do œw. Rity

SOBOTA (23.10.2021 r.) - Dzieñ powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/za + ojca Teodora Klosek w 22 r. œm.,

2/za ++ Piotra i Zofiê Lejkowskich (od Marka Kranca z rodzin¹)
17.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
18.00 1/za + mamê Gertrudê Wyrwas w 15 r. œm.,

2/za + mê¿a Andrzeja, ++ rodziców i teœciów oraz ++ z rodzin: Sojka, Szymu-
ra, Kulik i dusze w czyœæcu cierpi¹ce

NIEDZIELA (24.10.2021 r.) - XXX NIEDZIELA ZWYK£A
  7.30 - w intencji Karoliny i Tomasza z podziêkowaniem za szczêœliwe zakoñcze-

nie studiów, z proœb¹ o Bo¿e b³og. dla m³odych ma³¿onków
  9.30 - w intencji Marii z ok. kol. r. ur., z podziêkowaniem za otrzymane ³aski,

z proœb¹ o zdrowie i opiekê Matki Bo¿ej dla rodziny
11.00 - w intencji Aleksandry Bia³as z ok. 60 r. ur., dziêkuj¹c za dotychczasowe ³aski,

z proœb¹ o Bo¿e b³og. dla solenizantki, mê¿a i dzieci z rodzinami (Te Deum)
12.30 - do Opatrznoœci Bo¿ej w intencji Józefa z ok. 80 r. ur., z podziêkowaniem za

wiele otrzymanych ³ask, z proœb¹ o dalsz¹ opiekê i zdrowie dla solenizanta,
jego ma³¿onki Krystyny oraz dla córek z rodzinami (Te Deum)

16.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
17.00 - w intencji Iwony i Waldemara z ok. 25 r. œl., z podziêkowaniem za dotych-

czasowe ³aski, z proœb¹ o Bo¿e b³og. dla ca³ej rodziny (Te Deum)
20.00 - do Mi³osierdzia Bo¿ego za + Norberta Rogiera w 5 r. œm., oraz ++ z rodzin:

Rogierów i Wójcickich
Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (17 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 i facebooku: https://
www.youtube.com/c/ParafiaTD.

  2.W dzisiejsz¹  niedzielê (17.10) S³owo Bo¿e g³osi do nas O. Andrzej Korda -
Misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej. Po Mszy œw. bêdzie mo¿na nabyæ kalen-
darze misyjne na 2022 rok.

  3.Nabo¿eñstwa ró¿añcowe, w tygodniu o godz. 17.15, zaœ w niedziele o godz. 16.15.
  4.Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne sk³adane dzisiaj na Misje. W przysz³¹ niedzielê

(24.10) kolekta bêdzie przeznaczona na budowê cmentarza. Codziennie, po ka¿dej
Mszy œw. w zakrystii indywidualni fundatorzy mog¹ z³o¿yæ ofiarê i dokonaæ wpisu
do Ksiêgi Fundatorów.

  5.Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje mszalne do czerwca 2022 r.  Zadbajmy
o to, by w niedziele rezerwowaæ intencje mszalne za ¿ywych, a wiêc urodziny, jubileusze
itp. Intencje mszalne przyjmujemy indywidualnie w Kancelarii a nie przez telefon.

  6.W pi¹tek  (22.10) o godz. 18.00 odprawimy Mszê œw. w intencji czcicieli œw. Rity, pa-
tronki spraw beznadziejnych. Po Mszy œw. nabo¿eñstwo po³¹czone z obrzêdem po-
œwiêcenia ró¿. Do skrzynki przy œw. Barbarze mo¿na sk³adaæ kartki z wypisanymi proœba-
mi i podziêkowaniami, które bêd¹ odczytane w czasie nabo¿eñstwa. Po nabo¿eñstwie
udzielimy b³ogos³awieñstwo relikwiami œw. Rity.

  7. Zbli¿amy siê do Uroczystoœci Wszystkich Œwiêtych i naszej modlitwy za zmar³ych.
Bêdziemy jak zawsze odprawiaæ Msze œw. i nabo¿eñstwa za zmar³ych zalecanych
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Portrety Dwunastu
– Œwiêty Tomasz

Œwiêty Tomasz, zwany
tak¿e Didymos (tzn.
bliŸniak), nale¿a³ do œci-
s³ego grona Dwunastu
Aposto³ów. Ewangelie
wspominaj¹ go tylko kil-
ka razy, dlatego nie wia-
domo nic o jego pocho-
dzeniu, rodzinie i zawo-
dzie. Mo¿emy tylko
przypuszczaæ, ¿e by³ ry-
bakiem. Podobnie jak
inni Aposto³owie To-
masz doœwiadczy³ szczególnej bliskoœci
Jezusa i Jego zaufania, które umo¿liwi³o
mu dostêp do najwiêkszych tajemnic.
Tak¿e jego dotyczy³y s³owa Jezusa „nie
wyœcie mnie wybrali, ale ja was wybra-
³em” (J 15, 16). Jako wybrany czêsto s³u-
cha³ Jezusa i widzia³ znaki, które czyni³.
Kiedy Jezus dowiedzia³ siê o œmierci
£azarza i postanowi³ udaæ siê do Judei,
gdzie czyha³o na Niego niebezpieczeñ-
stwo, Tomasz powiedzia³: „ChodŸmy
tak¿e i my, aby razem z Nim umrzeæ” (J
11, 16). Jego gotowoœæ poœwiêcenia
œwiadczy o wielkiej mi³oœci do Jezusa.
Ta jego determinacja w naœladowaniu
Mistrza daje nam cenn¹ naukê: identyfi-
kowanie w³asnego losu z Jego losem oraz
chêæ podzielenia z Nim najwy¿szego do-
œwiadczenia œmierci. Gdy Jezus podczas
Ostatniej Wieczerzy wypowiedzia³ trud-
ne s³owa o miejscu przygotowanym w
niebie dla zbawionych i zapowiedzia³
swoje odejœcie, Tomasz dopyta³: „Panie,
nie wiemy dok¹d idziesz. Jak wiêc mo-
¿emy znaæ drogê?” (J 14, 5) Odpowia-
daj¹c na jego pytanie Jezus wskaza³ na
siebie, jako drogê, prawdê i ¿ycie. Za-
wdziêczamy Tomaszowi jasne okreœlenie
celu i wiod¹cej do niego drogi. Za ka¿-
dym razem, gdy s³yszymy te s³owa, mo-
¿emy wyobraziæ sobie, ¿e Pan mówi rów-
nie¿ do nas w ten sposób. Jednoczeœnie

pytanie Tomasza pokazuje
nam, byœmy prosili Jezusa
o wyt³umaczenie. Miejmy
odwagê powiedzieæ: nie ro-
zumiem Ciê, Panie, wys³u-
chaj mnie, pomó¿ mi zro-
zumieæ. W ten sposób pod-
czas rozmowy z Jezusem,
wyra¿amy ma³oœæ naszej
zdolnoœci rozumienia, ale
równoczeœnie stajemy w
postawie ufnoœci cz³owie-
ka, który oczekuje œwiat³a i
si³y od Tego, który mo¿e
mu to daæ. Chocia¿ Tomasz
oœwiadczy³, ¿e jest gotów

ponieœæ œmieræ z Panem Jezusem, poj-
manie i ukrzy¿owanie Mistrza tak go
przerazi³o, ¿e nie uwierzy³ w Jego Zmar-
twychwstanie – „Dopóki ogl¹daæ nie
bêdê blizn na rêkach Jego, nie dotknê ich
palcami i nie w³o¿ê rêki w ranê boku
Jego, nie uwierzê” (J 20, 25). Kiedy Pan
Jezus przyszed³ ponownie, rzek³ do nie-
go w obecnoœci innych Aposto³ów: „Pod-
nieœ tutaj swój palec i zobacz moje rêce.
Podnieœ rêkê i w³ó¿ [j¹] do mego boku, i
nie b¹dŸ niedowiarkiem, lecz wierz¹-
cym!” (J 20, 27). Wtedy Tomasz uwie-
rzy³, znik³y jego pow¹tpiewania i zawo-
³a³ „Pan i Bóg mój!” (J 20, 28). Nie by³y
to czcze s³owa porywu pobo¿noœci, lecz
piêtno i znamiê jego ca³ego ¿ycia póŸ-
niejszego. Jedynym jego ¿yczeniem by³o
pozyskaæ dla Zbawiciela jak najwiêcej
dusz. Gdy Aposto³owie rozeszli siê po
œwiecie, aby g³osiæ s³owo Bo¿e, Tomasz
uda³ siê do krajów wschodnich. Najnow-
sze badania nie wykluczaj¹ prawdopo-
dobieñstwa, ¿e dotar³ do Indii i Japonii i
¿e tam po³o¿y³ w ofierze ¿ycie za Chry-
stusa. Niedowiarstwo Œwiêtego Tomasza
w pewien sposób ukrzepi³o nasz¹ wiarê
w Zmartwychwstanie Pana Jezusa. W
s³owach: „B³ogos³awieni, którzy nie wi-
dzieli, a uwierzyli” (J 20, 29), zawarta
jest dla nas niebiañska pociecha.
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POWO£ANIE NAUCZYCIELSKIE

Dla wszystkich nauczycie-
li, z okazji ich œwiêta, naj-
serdeczniejsze ¿yczenia
trwania w powo³aniu jakim
jest kszta³towanie od naj-
m³odszych lat drugiego

cz³owieka oraz kilka dobrych rad za-
czerpniêtych od nauczycielki z pasj¹:

Ucz mi³oœci do drugiego cz³owieka
i samego siebie.
Ucz wra¿liwoœci i pokory wobec
przyrody
Rozwijaj pasje, zainteresowania
i umiejêtnoœci
Rozpalaj w sercach i umys³ach ra-
doœæ odkrywania œwiata
Motywuj do dzia³ania
Pomagaj zrozumieæ œwiat
Pamiêtaj! Jakim jesteœ cz³owiekiem,
takim bêdziesz nauczycielem!

PaŸdziernik to miesi¹c, w którym czêœæ
z nas -zw³aszcza ci, którzy maj¹ dzieci
w szkole- zaczynaj¹ zastanawiaæ siê nad
rol¹ nauczycieli w spo³eczeñstwie. Spo-
wodowane jest to prawdopodobnie œwiê-
tem KEN zwanym potocznie Dniem Na-
uczyciela oraz zwi¹zanym z tym przeka-
zem medialnym.

Kim zatem jest nauczyciel?
Opinie s¹ bardzo ró¿ne, zale¿ne od tego,

kto je wypowiada. Dla uczniów to osoba
przekazuj¹ca mniej lub bardziej potrzeb-
ne informacje, byæ mo¿e powiernik ta-
jemnic, których nie wyjawi siê domow-
nikom, a mo¿e zwyk³y „belfer”, który
tylko wymaga i wymaga. Dla rodziców
to ktoœ, kto wspiera ich w wychowaniu
dzieci, pomaga w kszta³towaniu pogl¹-
dów albo wrêcz przeciwnie – wtr¹ca siê
w nieswoje sprawy. Wreszcie dla postron-
nych to heros, który cierpliwie znosi do-
bre i z³e dni swych podopiecznych, do-
stêpny niemal 24 godziny na dobê albo
zwyk³y leñ korzystaj¹cy z bardzo d³ugich
wakacji, pracuj¹cy 18 godzin w tygodniu.
Myœlê, ¿e wiêkszoœæ nauczycieli spotka-
³a siê z ka¿d¹ z powy¿szych opinii. War-
to jednak w ca³kowitym oddzieleniu siê
od zdania innych osób postawiæ sobie to
pytanie.

A jest ono  kluczowe, bo ka¿dy cz³o-
wiek  na swojej drodze spotyka w³aœnie
nauczycieli – nie prawników, dziennika-
rzy, in¿ynierów czy nawet lekarzy, ale
w³aœnie nauczycieli. To oni w wiêkszym
lub mniejszym stopniu wp³ywaj¹ na
nasz¹ osobowoœæ. Niektórych nie pamiê-
tamy, ale wielu wywiera na naszym ¿yciu
doœæ du¿e piêtno. Czego od nich ocze-
kujemy? Oczywistym jest przekazanie
wiedzy w swoim przedmiocie. Najlepiej
zatem, gdy jest to osoba, która potrafi
zaraziæ nas swoj¹ pasj¹. Ilu¿ sportowców
wspomina swoich wuefistów, którzy za-
szczepili w nich mi³oœæ do sportu? Ilu
lekarzy z sentymentem wspomina swo-

ich biologów? Ale wiedza to nie wszyst-
ko. Chcemy, by nauczyciel kszta³towa³
postawy zgodne z naszym widzeniem
œwiata, uczy³ empatii, by³ organizatorem
¿ycia pozaszkolnego. Musi pod¹¿aæ kil-
ka kroków przed swoim wychowankiem,
by ci¹gle byæ dla niego przewodnikiem i
choæ trochê autorytetem. Przy okazji
musi mieæ dobry kontakt z m³odzie¿¹,
byæ cierpliwy, wyrozumia³y, kochaj¹cy
dzieci  i….. W³aœciwie chyba nie ma koñ-
ca naszym oczekiwaniom.

A po drugiej stronie stoi on – nauczy-
ciel. Œwiadomy oczekiwañ, ale te¿ za-
uwa¿aj¹cy kryzys swojego zawodu.
Chc¹cy spe³niaæ oczekiwania spo³eczne,
ale tak¿e chc¹cy byæ dobrym rodzicem,
ma³¿onkiem. Kochaj¹cy swoich pod-
opiecznych, ale tak¿e czêsto nie ze swo-
jej winy bezradny wobec otaczaj¹cych
ich zagro¿eñ. Chc¹cy byæ autorytetem,
ale czêsto przegrywaj¹cy w konkurencji
z pokusami dzisiejszego œwiata.

I ci¹gle trwaj¹cy przy swoich – nieswo-
ich dzieciach. Powo³anie?         AP
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Miesi¹c ró¿añcowy ze œwiêtymi. cd.
„Ró¿aniec rodzi œwiêtych: rodzi z tych,

którzy go odmawiaj¹ jak nale¿y i rodzi
przez tych, co odmawiaj¹ go. Dla ich
modlitwy, na Moje proœby, Bóg w swej
wszechmocy i mi³osierdziu powo³uje
œwiêtych. Mo¿e ktoœ powie, ¿e byli ju¿
œwiêci, kiedy Ró¿añca jeszcze nie by³o.
Ale oni tak bardzo mieli w sobie tajem-
nice ró¿añcowe – tajemnice Odkupienia,
¿e ¿yli nimi w ka¿dej chwili. One zaœ,
poprzez œmieræ doprowadzi³y ich do nie-
ba” (MB do Barbary Kloss).

B³ogos³awionemu Dominikowi z
Prus (1382-1460), kartuskiemu nowicju-
szowi, zawdziêcza siê powstanie pierw-
szego w œwiecie ró¿añca z dopowiedze-
niami. Kierowany Bo¿ym impulsem,
stworzy³ znakomit¹ syntezê modlitwy i
medytacji, która pozwala³a bez trudu
³¹czyæ obie te formy. Przysz³o mu bo-
wiem na myœl, aby modl¹c siê kolejnymi
"Zdrowaœ Maryjo", po s³owie "Jezus"
dodawaæ zdanie opisuj¹ce któr¹œ z tajem-
nic ¿ycia Syna Bo¿ego. By³y to tak zwa-
ne "klauzule", które stanowi³y wk³ad Do-
minika do Ró¿añca.

Szybko zapozna³ z tym swych zakon-
nych wspó³braci, którzy doceniaj¹c taki
sposób modlitwy, rozpowszechnili j¹
poœród kartuzów w Niemczech i we Fran-
cji. Aby zapamiêtaæ wszystkie dopowie-
dzenia zaczêto nawet rzeŸbiæ przedsta-
wienia ka¿dego z nich. Ró¿aniec b³. Do-
minika rozpowszechnia³ siê w niesamo-
witym tempie i jak wynika z dokumen-
tów, w 1455 r. "na ca³y œwiat zosta³o
wys³anych ju¿ tysi¹c egzemplarzy tych
dopowiedzeñ".

Kolejnym wielkim nauczycielem i pro-
pagatorem modlitwy ró¿añcowej by³ œw.
Ludwik Maria Grignion de Mont-
fort (1673-1716) ju¿ w wieku piêciu lat
z zapa³em odmawia³ modlitwê ró¿añ-
cow¹ i nieraz odci¹ga³ swoje rodzeñstwo
od zabaw, by wspólnie modliæ siê. Ró¿a-
niec by³ bowiem najmocniejszym œrod-

kiem wyrazu jego pobo¿noœci. Jako wiel-
ki propagator Ró¿añca, z³¹czy³ siê z
wielk¹ rodzin¹ dominikañsk¹ poprzez
wst¹pienie do trzeciego zakonu. PóŸniej
jako kap³an, tercjarz dominikañski, na-
zywany by³ „Ojcem z wielkim ró¿añ-
cem”, poniewa¿ stale nosi³ przy sobie u
pasa du¿y ró¿aniec, sk³adaj¹cy siê z piêt-
nastu dziesi¹tków. Dwa lata po z³o¿eniu
œlubów tercjarskich zwróci³ siê do ojca
genera³a dominikanów z proœb¹ o zezwo-
lenie na g³oszenie Ró¿añca i wpisywa-
nie do bractwa ró¿añcowego. Odt¹d
wszêdzie g³osi³ nauki o ró¿añcu. On sam
zaœ pisa³: „Moje „Ave Maryja”, mój Ró-
¿aniec jest moj¹ modlitw¹ i moim pro-
bierczym kamieniem dla rozró¿nienia
pomiêdzy tymi, których prowadzi Duch
Bo¿y i tymi, którzy pracuj¹ zwodzeni
przez z³ego ducha... Nie znam pewniej-
szego sposobu, by poznaæ, czy ktoœ na-
le¿y do Boga, jak przekonanie siê, czy
dana osoba lubi odmawiaæ „Zdrowaœ
Maryjo” i Ró¿aniec. Nie znam lepszej
drogi do za³o¿enia Królestwa Bo¿ego...
ni¿ zjednoczenie modlitwy ustnej i myœl-
nej w odmawianiu Ró¿añca i rozwa¿a-
niu jego piêtnastu tajemnic”.

Jako misjonarz ludowy, z ró¿añcem w
rêku i krzy¿em wzniesionym nad g³owê,
przemierza³ ziemie Francji, w szczegól-
noœci Wandeê, gromadz¹c niezliczone
rzesze wiernych. Wyg³aszane kazania
zawsze koñczy³ nauk¹ o Najœwiêtszej
Maryi Pannie i przy ka¿dej sposobnoœci
uczy³ ludzi odmawiaæ Ró¿aniec, poleca-
j¹c go jako œrodek zbawienia oraz mo-
dlitwê wspieraj¹c¹ i zabezpieczaj¹c¹ g³o-
szone przez niego misje. Trafiaj¹c na
podatny grunt, tak skutecznie nawróci³
mieszkañców Wandei, ¿e ci w nied³ugi
czas po jego œmierci, chwycili za broñ
przeciwko rewolucji, broni¹c prawowi-
tej w³adzy i religii katolickiej. Na swo-
ich piersiach mieli tarcze z wizerunkiem
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa, a w

rêkach, oprócz karabinu czy kosy – ró-
¿aniec. Swoj¹ wielk¹ czeœæ dla Maryi i
Ró¿añca œwiêtego, najlepiej uwidoczni³
w napisanych przez siebie dzie³kach. W
ksi¹¿ce „Przedziwny sekret Ró¿añca”
napisa³: „Wytrwaj wiêc drogi Bracie od
Ró¿añca, w proszeniu Boga przez Ró¿a-
niec”, a w „Traktacie o prawdziwym na-
bo¿eñstwie do Najœwiêtszej Maryi Pan-
ny” pisa³ m.in.: „B³agam was usilnie, w
imiê mi³oœci, jak¹ ¿ywiê do was w Jezu-
sie i Maryi, byœcie odmawiali codzien-
nie, o ile wam czas pozwoli, ca³y Ró¿a-
niec, a w chwili œmierci b³ogos³awiæ bê-
dziecie dzieñ i godzinê, kiedyœcie mi
uwierzyli”.        red. Beder

05.10. - O godz.18.45 rozpoczê³a siê
modlitwa uwielbienia pod has³em: „Zdej-
mij buty”. We wstêpie do modlitwy ks.
Dawid Majka podkreœli³, ¿e celem ado-
racji jest zjednoczenie z Chrystusem”.
Podczas modlitwy rozwa¿aliœmy frag-
ment Ewangelii z dnia (£k 10, 38-42), a
nastêpnie uwielbialiœmy Jezusa w modli-
twie spontanicznej oraz w œpiewie.

06.10. - O godz. 17.15 rozpoczê³o siê
nabo¿eñstwo ró¿añcowe, które zakoñ-
czy³o siê b³ogos³awieñstwem lourdzkim.

Migawki z ¿ycia naszej parafii

07.10. - O godz.18.45 w koœciele spo-
tka³a siê Diakonia Liturgiczna oraz Nad-
zwyczajni Szafarze Komunii Œw. Ks. Pro-
boszcz zachêci³ wszystkich do czytania
modlitwy wiernych podczas Mszy œw.

Równie¿ w tym dniu, w salce nr 1 spo-
tkali siê cz³onkowie Bractwa Adoracji
Najœwiêtszego Sakramentu. Ks. Piotr
podzieli³ siê swoimi prze¿yciami zwi¹-
zanymi z wyjazdem z ministrantami do
Brennej. Prosi³ równie¿ o modlitwê w in-
tencji m³odzie¿y przygotowuj¹cej siê do
Sakramentu Bierzmowania i w intencji
ks. Dawida Majki oraz wszystkich kate-
chetów. Nastêpnie ks. Piotr w skrócie
przybli¿y³ historiê modlitwy ró¿añcowej
i zachêci³ wszystkich do jej odmawiania.
Spotkanie zakoñczy³o siê wspóln¹ mo-
dlitw¹ oraz b³ogos³awieñstwem.

08.10. - O godz.19.00 w kaplicy Œw.
Józefa ks. Dawid Szpek odprawi³ Mszê
œw. w intencji wszystkich solenizantów
z miesi¹ca wrzeœnia i paŸdziernika nale-
¿¹cych do Duszpasterstwa Ma³¿eñstw. Po
Eucharystii w sali Œw. Jana Paw³a II spo-
tkaliœmy siê  na wspólnym œwiêtowaniu.
Spotkanie zakoñczyliœmy apelem Maryj-
nym i b³ogos³awieñstwem.

09.10. - O godz.10.00 rozpoczê³o siê
spotkanie z okazji Dnia Jednoœci Wspól-
not Odnowy w Duchu Œwiêtym (przywi-
tanie, modlitwa i konferencja o. Hayde-
na Williamsa). O godz.11.45 rozpoczê³a
siê Msza œw., której przewodniczy³ ks.
Biskup Adam Wodarczyk. Po Euchary-
stii uczestnicy spotkali siê w salce na
Agapie, a po niej s³owo do wspólnot wy-
g³osi³ ks. Artur Potrapeluk - przewodni-
cz¹cy Krajowego Zespo³u Koordynato-
rów w Polsce. Nastêpnie o godz.15.00
odmówiono koronkê do Bo¿ego Mi³o-
sierdzia z konferencj¹ o. Haydena Wil-
liamsa. Spotkanie zakoñczy³o siê ado-
racj¹ z modlitw¹ wstawiennicz¹ oraz b³o-
gos³awieñstwem koñcowym.     Bo¿ena S.
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