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

24 paŸdziernika 2021

09.10. - Od soboty w naszej parafii go-
œcimy ks. dr hab. Józefa Niesyto, który
jako emeryt bêdzie s³u¿y³ pomoc¹ dusz-
pastersk¹ w naszej parafii. ¯yczymy ra-
doœci i owocnej pos³ugi w naszej wspól-
nocie parafialnej. Wspierajmy ks. Józe-
fa nasz¹ ¿yczliwoœci¹ oraz modlitw¹.

11.10. - O godz.18.00 zosta³a odprawio-
na Msza œw. w intencji wszystkich cz³on-
ków grup i diakonii parafialnych. Pod-
czas homilii nt. „Eucharystia Ÿród³em
apostolatu (misji)” ks. Proboszcz zwró-
ci³ uwagê, ¿e ka¿da Eucharystia koñczy
siê rozes³aniem wiernych jako „Misjona-
rzy”. Podkreœli³, abyœmy byli prawdziwy-
mi œwiadkami Ewangelii, tak jak pierwsi
chrzeœcijanie - g³osz¹c z radoœci¹ praw-
dê o Chrystusie.

Po Eucharystii odby³o siê krótkie spo-
tkanie w sprawie odwiedzin kolêdowych
w tym roku duszpasterskim.

12.10. - O godz.18.45 rozpoczê³a siê
modlitwa uwielbienia, której tematem
by³a: „Eksmisja niepo¿¹danych s¹sia-
dów’. Ks. Dawid Majka we wprowadze-
niu do modlitwy zwróci³ uwagê, abyœmy
siê strzegli niepo¿¹danych pokus, które
odci¹gaj¹ nas od Jezusa. Nastêpnie zo-
sta³ odczytany fragment Ewangelii z dnia
(£k 11, 37-41) i w ciszy adoruj¹c Jezusa
Eucharystycznego rozwa¿aliœmy s³owo
Bo¿e. Spotkanie zakoñczy³a modlitwa
spontaniczna oraz Bo¿e b³ogos³awieñ-
stwo.

13.10. - O godz.18.00 Msz¹ œw. rozpo-

czê³o siê ostatnie ju¿ w tym roku czuwa-
nie fatimskie. Podczas homilii nt. „Przy-
j¹æ Jezusa jak Maryja” ks. Dawid Majka
podkreœli³, abyœmy tak jak Ona bezgra-
nicznie ufali Bogu. Przyjmowali Jezusa
ca³oœciowo ( ka¿de Jego s³owo), a nie
wybiórczo (to co nam odpowiada, pasu-
je do czasów i naszego ¿ycia). Po Eu-
charystii zosta³a odmówiona modlitwa
ró¿añcowa. Czuwanie zakoñczy³o siê
procesj¹ ze œwiecami wokó³ koœcio³a oraz
apelem Maryjnym

15.10. - O godz.18.00 zosta³a odprawio-
na Msza œw. w intencji czcicieli Mi³osier-
dzia Bo¿ego. Podczas homilii nt. „Do-
skona³y chrzeœcijanin zawsze œwiêtuje
niedzielê jako dzieñ Pañski” ks. Dawid
Majka zwróci³ uwagê, ¿e w kaplicy Wy-
¿szego Seminarium Duchownego wid-
nieje napis: „B¹dŸcie doskonali, jak do-
skona³y jest wasz Ojciec niebieski”, któ-
ry mo¿na zobaczyæ tylko klêcz¹c. Odno-
sz¹c siê do tych s³ów ks. Dawid podkre-
œli³, ¿e doskona³y chrzeœcijanin, to ten,
który klêcz¹c przed Panem w uni¿eniu
uznaje swoj¹ niedoskona³oœæ. Ks. Dawid
podkreœli³ równie¿ bardzo istotn¹ rzecz -
modlitwa musi byæ spotkaniem, relacj¹
z Bogiem, a nie form¹ przyzwyczajenia,
rutyny, „odhaczeniem” czy „odklepywa-
niem” formu³ek modlitewnych. Tylko
wówczas, kiedy bêdziemy têskniæ za
Ukochanym, bêdziemy têskniæ za Eucha-
rysti¹, za spotkaniem z Jezusem, nie tyl-
ko w niedziele, ale równie¿ w dni po-
wszednie. Na zakoñczenie ks. Dawid
podda³ pod rozwagê pytanie: „Czy moja
modlitwa jest prawdziwym spotkaniem
z Jezusem?”         Bo¿ena S.

Migawki z ¿ycia naszej parafii

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

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

  8.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.

  9.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.

10.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.

11. Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej do Parafian. Pandemia koronawirusa zmieni³a
funkcjonowanie niemal¿e ca³ego œwiata. Skutki tej sytuacji dotkliwie odczuwamy rów-
nie¿ my, ludzie wierz¹cy – cz³onkowie wspólnoty parafialnej. Dlatego poza apelem
o ³¹cznoœæ modlitewn¹ i udzia³ we Mszach Œw. jako Parafialna Rada Ekonomiczna, ape-
lujemy 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. Bóg zap³aæ za przekaza-
nie darowizn!

12.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.

- „Bóg da³ nam ¿ycie wieczne, a to ¿ycie
jest w jego synu” (1J 5,11)

- ¯ycie to czas, w którym szukamy
Boga. Œmieræ to czas, w którym go znaj-
dziemy. Wiecznoœæ to czas, w którym go
posiadamy, (œw. Franciszek Salezy)

- Nasza Ojczyzna jest w niebie. Zatem
¿yj¹c na ziemi jesteœmy stale w drodze
do nieba.

- ¯ycie doczesne zosta³o nam dane po
to, aby zdobyæ ¿ycie wieczne, (œw. Fran-
ciszek Salezy)



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (24 - 31  PA• DZIERNIK 2021)
Msze œw. online: w niedziele o 9.30 i w tygodniu o 18.00

PONIEDZIA£EK (25.10.2021 r.) -  Dzieñ powszedni
  7.00 1/za ++ Edwarda i £ucjana, ++ ich rodziców: Stanis³awê i Franciszka oraz

Mariê i W³adys³awa
2/w intencji Gra¿yny z ok. ur., z proœb¹ o b³og. Bo¿e, dary Ducha œw. i opiekê MB

  7.30 - Ró¿aniec
17.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
18.00 1/w intencji córki Lidii w kol. r. ur., dziêkuj¹c Bogu za dar ¿ycia, otrzymane

³aski, prosz¹c o Bo¿e b³og. dla niej i jej rodziny
2/za ++ mamê Mariannê, ojca Józefa oraz braci: Alfreda i Zdzis³awa
3/za + Alojzego Liszkê (od s¹siadów)
4/intencja wolna

WTOREK (26.10.2021 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za ++ £ucjana i Edwarda, ++ ich rodz: Mariê i W³adys³awa, Stanis³awê i Franciszka

2/za + Józefa Polaka w miesi¹c po œmierci (od ¿ony i rodziny)
  7.30 - Ró¿aniec
17.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
18.00 1/za ++ rodziców: Edytê i Huberta Wójcik

2/za + Helenê Hawrot z proœb¹ o radoœæ nieba (od Jadwigi Nowak)
3/za ++ rodziców: Stanis³awa i Annê Kudzia, ++ siostry: Józefê oraz Helenê i jej mê¿a

Józefa, ++ bratow¹ Jadwigê, szwagra W³adys³awa, ++ rodziców: Franciszka i Salo-
meê K¹kol oraz ++ z pokrewieñstwa z obu stron

4/intencja wolna
18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŒRODA (27.10.2021 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za ++ rodziców: WoŸniak i Grychnik

2/w intencji Wojciecha z proœb¹ o zdrowie duszy i cia³a, opiekê MB i Anio³a Stró¿a
  7.30 - Ró¿aniec
17.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
18.00 1/za + Przemys³awa Suszek w kol. r. œm. oraz wszystkich ++ z rodziny

2/za + Adama, ++ jego dziadków i teœciów oraz ++ z rodzin: Podstawa i Ciepierski
3/za + ¿onê Urszulê £azik w 12 r. œm. i ++ rodziców z obu stron
4/intencja wolna

CZWARTEK (28.10.2021 r.) - ŒWIÊTO ŒW. APOST. SZYMONA I JUDY TADEUSZA
  7.00 1/intencja wolna

2/intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec
17.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
18.00 1/ w intencji cz³onków ¯ywego Ró¿añca oraz Apostolstwa Dobrej œmierci

2/za + mê¿a Adama w 33 r. œm., ++ jego rodziców Jadwigê i Antoniego oraz
++ braci: Jana i Henryka

3/ w intencji Joanny Biegun z ok. 50 r. ur., z podziêkowaniem za otrzymane
³aski, z proœb¹ o Bo¿e b³og. i opiekê MB na dalsze lata ¿ycia (Te Deum)

4/ intencja wolna
PI¥TEK (29.10.2021 r.) - Dzieñ powszedni     
  7.00 1/za ++ teœciów: Waleriê i Stanis³awa, ++ ich synów: Henryka i Jerzego oraz

++ Helenê i Wojciecha Kusiów

2/intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec
17.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
18.00 1/w intencji p¹tniczek pielgrzymuj¹cych do MB Piekarskiej i w intencji ks. D.Majki

2/za + mamê Józefê Wi¹cek w 7 r. œm.
3/ za + Mariana B³achut w 4 r. œm.
4/ intencja wolna

SOBOTA (30.10.2021 r.) - ŒWIÊTO ROCZNICY POŒWIÊCENIA KOŒCIO£A ARCHI-
 KATEDRALNEGO W KATOWICACH

  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/w intencji ofiarodawców i budowniczych naszego koœcio³a i w int. ks. P. Furczyka

2/za + Zbigniewa Kurka w 2 r. œm.
3/ intencja wolna
4/ intencja wolna

17.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
18.00 1/za zmar³ych w paŸdzierniku:

2/za + Zofiê Czenczek z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego
NIEDZIELA (31.10.2021 r.) - XXXI NIEDZIELA ZWYK£A
  7.30 - w intencji Stanis³awa Rachwalskiego w 1 r. ur., dziêkuj¹c za dar ¿ycia

z proœb¹ o Bo¿¹ opiekê i b³og. dla ca³ej rodziny
  9.30 - za + Kornela Porc (od Gra¿yny Nowakowskiej, Anny Trepki, Teresy Cha-

nak i Marii Styczeñ z rodzinami)
11.00 - w intencji Karola z ok. 18 r. ur., z podziêk. za otrzymane ³aski, z proœb¹ o Bo¿e b³og.,

dary D. œw. opiekê Anio³a Stró¿a i MB oraz zdrowie dla solenizanta i ca³ej rodziny
12.30 - za ++ Edwarda Rówiñskiego i jego matkê Kunegundê Rówiñsk¹
16.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
17.00 - za + babciê Jadwigê Celuch w 1 r. œm.,
20.00 - za + mamê Teresê Truskolask¹ w 1 r. œm.

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (24 paŸdziernika 2021)

  1.Msze œw. - online  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.Zapraszamy na nabo¿eñstwa ró¿añcowe, w tygodniu o godz. 17.15, zaœ w nie-
dziele o godz. 16.15.

  3.Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne sk³adane dzisiaj na budowê cmentarza.
W przysz³¹ niedzielê (31.10) kolekta przeznaczona na utrzymanie naszego koœcio³a.

  4.Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje mszalne do czerwca 2022 r.  Za-
dbajmy o to, by w niedziele rezerwowaæ intencje mszalne za ¿ywych, a wiêc
urodziny, jubileusze itp. Intencje mszalne przyjmujemy indywidualnie w Kan-
celarii Parafialnej a nie przez telefon. W tym roku s¹ jeszcze wolne intencje
mszalne o godz. 18,00, które przyjmuje Kancelaria Parafialna

  5.Prawnik dy¿uruje we wtorek od godz. 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
  6.W czwartek (28.10), o godz. 18.00 odprawimy Mszê œw. w intencji cz³onków

¯ywego Ró¿añca oraz Apostolstwa Dobrej Œmierci. Po Mszy œw. odbêdzie siê
spotkanie ¯ywego Ró¿añca i Apostolstwa Dobrej Œmierci.
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Portrety Dwunastu
– Œwiêty Juda Tadeusz
   i Œwiêty Szymon Kananejczyk

28 paŸdziernika obchodzimy wspo-
mnienie Œw. Judy Tadeusza i Œw. Szy-
mona Kananejczyka. Obaj nale¿eli do
grona Dwunastu Aposto³ów. Imiê Judy
jest umieszczone na dalszym miejscu w
katalogu Aposto³ów, co sugeruje jego
póŸniejsze wejœcie do grona uczniów.
Mia³ przydomek Tadeusz czyli „odwa¿-
ny”. W Ewangeliach tylko raz figuruje
osobno, kiedy podczas Ostatniej Wiecze-
rzy zapyta³ Pana Jezusa: „Panie, có¿ siê
sta³o, ¿e nam siê masz objawiæ, a nie
œwiatu?” (J 14,22). Jest to bardzo aktu-
alne pytanie, które równie¿ my stawia-
my Panu: dlaczego Zmartwychwsta³y nie
objawi³ siê w ca³ej chwale swoim prze-
ciwnikom, aby pokazaæ, ¿e to Bóg jest
zwyciêzc¹? OdpowiedŸ Jezusa jest ta-
jemnicza i g³êboka. Mówi On: „Jeœli
Mnie kto mi³uje, bêdzie zachowywa³
moj¹ naukê, a Ojciec mój umi³uje go i
przyjdziemy do niego, i bêdziemy u nie-
go przebywaæ” (J 14, 22-23). Oznacza
to, ¿e Zmartwychwsta³y powinien byæ
widziany, pojmowany równie¿ sercem,
tak by Bóg móg³ w nas zamieszkaæ. On
pragnie wkroczyæ w nasze ¿ycie, i dlate-
go warunkiem i wymogiem Jego obja-
wienia jest otwarte serce. Zasadne jest
przypuszczenie, ¿e Œw. Juda dopiero po
Zes³aniu Ducha Œwiêtego zrozumia³, ¿e
Chrystus mówi³ o królestwie duchowym,
nadprzyrodzonym. Œw. Juda uwa¿any
jest za autora jednego z listów Nowego
Testamentu. Sam w nim nazywa siebie
bratem Jakuba (Jud 1, 1). Z listu wynika,
¿e prawdopodobnie by³ cz³owiekiem
wykszta³conym.

Kolejny Aposto³ – Szymon jest najmniej
znany i nie wiadomo o nim nic pewnego
oprócz faktu, i¿ jest wymieniony w œci-
s³ym gronie uczniów Pana Jezusa (£k
6,15; Dz 1,13). Ewangelia wspomina o
nim trzy razy. Ewangeliœci nadali Szymo-

nowi przydomek „Kananejczyk”, który
znaczy mniej wiêcej to samo, co „gorli-
wy”. St¹d mo¿e pomyœleæ, ¿e Œw. Szy-
mon by³ entuzjast¹ religijnym, zanim
zosta³ Aposto³em lub, ¿e wyró¿nia³ siê
wœród nich prawoœci¹ i surowoœci¹ w
zachowywaniu prawa moj¿eszowego i
zwyczajów narodu. Wed³ug niepewnych
wiadomoœci Œw. Szymon mia³ s³owem i
przyk³adem g³osiæ Ewangeliê w ró¿nych
krajach, wœród których wylicza siê na-
wet Wielk¹ Brytaniê. Najprawdopodob-
niej jednak pracowa³ w Babilonii i Per-
sji, gdzie mia³ spotkaæ siê ze Œw. Jud¹
Tadeuszem. Tam przez jakiœ czas razem
owocnie pracowali, nawróciwszy bardzo
wielu do Chrystusa. Tam te¿ spotka³a ich
œmieræ mêczeñska. Relikwie obu Œwiê-
tych znajduj¹ siê w Bazylice œw. Piotra
w Rzymie. Historia obu Aposto³ów przy-
nosi wiêcej znaków zapytania ni¿ odpo-
wiedzi. Chodzili z Jezusem, byli Jego naj-
bli¿szymi, ewangelizowali, wreszcie od-
dali za Niego ¿ycie, a tak niewiele wie-
my o ich heroizmie. Jednak ich ¿ycie
dowodzi, ¿e mo¿na byæ cichym, niezau-
wa¿onym albo pominiêtym, policzonym
poœród wielu, a mimo to pozostaæ bliskim
Jezusowi.  Œw. Juda Tadeusz jest patro-
nem spraw trudnych. W naszej Parafii na
cmentarzu pod Krzy¿em znajduje siê jego
wizerunek. Jeœli modlitwa cz³owieka
mo¿e poruszyæ Boga, co dopiero mo¿e
zrobiæ modlitwa ofiarowana za nas przez
œwiêtych! Dobrze, ¿e przez ¿ycie nie
idziemy sami, ale w ich towarzystwie.
Okazuj¹ siê bowiem skutecznymi orê-
downikami.     J.Z.

Osiemdziesi¹t lat temu
Wspomnienia dzieciêcych lat

DŸwiêk tych syren pozosta³ ze mn¹ na
zawsze. Gdy je us³ysza³em, mia³em 11
lat i chodzi³em do czwartej klasy szko³y
podstawowej.  1 wrzeœnia 1939 roku  by³
pi¹tek, Pierwszy pi¹tek miesi¹ca, poœwiê-
cony Najœw. Sercu Jezusa. Mia³em iœæ  o
6 godzinie rano na  Mszê œw., by odpra-
wiæ koñcowy,  postanowiony  9 miesi¹c,
wed³ug przyrzeczenia Chrystusa, przeka-
zanemu  œw. Ma³gorzacie: Kto 9 pi¹tków
odprawi jak trzeba, nie umrze w grzechu
i przyjdzie do nieba.bNiestety nie uda³o
siê. Ojciec stanowczo nakaza³, by pozo-
staæ w domu., bo nie wiadomo co siê
dzieje we wsi. Z radia s³ysza³em zaszy-
frowane komunikaty, z których wynika-
³o, ¿e  zaczê³a siê wojna. Niemcy napa-
dli na Polskê.

Z bratem  o godz. 9.00 poszliœmy do
szko³y, gdzie mia³ siê rozpocz¹æ nowy
rok szkolny. Dzieci gromadzi³y siê w sali
gimnastycznej. Panowa³a tu, dotychczas
niespotykana cisza. Najpierw przyszli na-
uczyciele z ks. katechet¹ Bernardem
Gerlicem, który rozpocz¹³ spotkanie
modlitw¹. Nastêpnie by³y wiersze i  œpie-
waliœmy pieœni patriotyczne. Wreszcie
przyszed³ dyrektor szko³y Ernest Golik,
który po powitaniu og³osi³,  dr¿¹cym g³o-
sem, ¿e rozpoczê³a siê wojna, lekcji nie
bêdzie, mamy udaæ siê do domu. Na ko-
niec jeden z nauczycieli zaintonowa³
hymn  i wszyscy œpiewaliœmy: Jeszcze
Polska nie zginê³a … Tak zakoñczy³a siê,
moja edukacja w polskiej szkole podsta-
wowej nr 2 w Niedobczycach.

Kilka dni póŸniej, dwóch niemieckich
¿andarmów, z wielkim hukiem  zapuka-
³o  do drzwi  naszego mieszkania. ̄ ¹dali,
by ojciec odda³ broñ. Ojciec by³ powstañ-
cem, walczy³ pod Gór¹ œw. Anny o pol-
skoœæ Œl¹ska i nale¿a³ do  armii genera³a
Józefa Halera, ale broni nie posiada³.
¯andarmi przeszukali ca³e mieszkanie, w
koñcu ojca zabrali, zosta³ uwiêziony w

Raciborzu a nastêpnie przewieziony do
obozu pracy w Salzgitter. Pozosta³em bez
ojca i bez matki, która zmar³a  rok wcze-
œniej. Jak czuje siê dziecko w takiej sy-
tuacji ?

Tego nie potrafiê opisaæ… Dlatego
odt¹d:

1. nie lubiê ogl¹daæ wojskowego uzbro-
jenia, czo³gów, armat, wyrzutni rakieto-
wych, nawet uroczystych defilad.

2. Bardzo wspó³czujê, smucê siê i modlê
gdy dowiaduje siê, ¿e gdzieœ  toczy siê woj-
na, gdy¿ wiem, ¿e  tam gin¹ niewinni lu-
dzie, p³acz¹ dzieci, burzy siê domy, zabyt-
ki kultury i œwi¹tynie.

3. Ka¿dorazowo,  z wielkim nabo¿eñ-
stwem i przejêciem wypowiadam s³owa
Chrystusa w czasie Mszy œw.: Pokój mój
zostawiam wam, pokój mój wam dajê, i
czêsto w miarê mo¿liwoœci, wybieram for-
mularz Mszy œw.: O pokój na œwiecie.

4. Myœl¹c o moim wojennym dzieciñ-
stwie, modlê siê i g³oszê  wszêdzie: Dzie-
ciñstwo nie powinno wi¹zaæ siê z cierpie-
niem, wojn¹, sieroctwem, bied¹.

We wrzeœniu rozpocz¹³ siê w wolnej
Polsce, w pokoju, kolejny nowy rok
szkolny. Chwa³a Bogu.

Oby dzieci nie przychodzi³y do szko³y
g³odne; Oby dzieci nie s³ysza³y, ¿e s¹ g³u-
pie, bezwartoœciowe, niepotrzebne; Oby
dzieci nie by³y bite, demoralizowane,
poni¿ane; Oby dzieci nie musia³y siê baæ,
mia³y pomoc i ochronê;  Oby dzieci mia-
³y pe³n¹ rodzinê, mamê, tatê i liczne ro-
dzeñstwo; Oby dzieci by³y kochane i mia-
³y siê do kogo przytuliæ.

Wymieniam to wszystko, czego nie by³o
mi  dane doznaæ w moim dzieciñstwie.

Ale Bóg nie zapomnia³ o mnie. Bóg
darzy³ mnie mi³oœci¹, uzdolni³, udziela³
wewnêtrznej si³y, postawi³ na mojej dro-
dze ¿yczliwych ludzi, których dziœ z
wielk¹  czci¹ i wdziêcznoœci¹ wspomi-
nam. Dziêkujê te¿ Bogu, ¿e dal mi nie-
biesk¹  matkê, która jest Królow¹  poko-
ju.

+ ks. W³adys³aw Basista
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