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

31 paŸdziernika 2021

Synod Biskupów „Ku Koœcio³owi synodalnemu:
komunia, uczestnictwo i misja”
W niedzielê 17.X. w czasie Mszy œw.

pontyfikalnej w katowickiej katedrze, ce-
lebrowanej pod przewodnictwem Ksiê-
dza Arcybiskupa Wiktora Skworca nialo
miejsce otwarcie procesu synodalnego w
archidiecezji katowickiej. Przed tygo-
dniem papie¿ Franciszek zainaugurowa³
go dla ca³ego Koœcio³a katolickiego.

Na pocz¹tku w komentarzu wstêpnym
ks. Roman Chromy Dyrektor Wydzia³u
Duszpasterskiego Katowickiej Kurii
przypomnia³ s³owa papie¿a Franciszka
sprzed oœmiu lat z dnia jego wyboru
13.III.2013r.:  „Zaczynamy tê drogê bi-
skup – lud. … Jest to droga braterstwa
mi³oœci i wzajemnego zaufania miêdzy
nami. Módlmy siê jeden za drugiego.
Módlmy siê za ca³y œwiat, aby by³o w nim
wielkie braterstwo. ¯yczê wam, aby ta
droga Koœcio³a, któr¹ dzisiaj rozpoczy-
namy, by³a owocna dla ewangelizacji….”

W czasie homilii Ksi¹dz Arcybiskup
przytoczy³ s³owa Jezusa z Ewangelii: „...
Lecz kto by miêdzy wami chcia³ siê staæ
wielkim, niech bêdzie s³ug¹ waszym. A
kto by chcia³ byæ pierwszym miêdzy
wami, niech bêdzie niewolnikiem
wszystkich”… (Mk 10, 43-44). Jezus
poucza jaki powinien byæ uczeñ, a w
konsekwencji ca³y Koœció³. Inny ni¿ ak-
tualny œwiat, w którym jest brak mi³oœci
i mi³osierdzia, s¹ oszustwa, nadu¿ycia,
deptanie ludzkiej godnoœci. W Koœciele
ma byæ inna metoda dzia³ania, wed³ug
papie¿a Franciszka to: towarzyszyæ, ro-
zeznawaæ, integrowaæ. Trzeba daæ siê od-
nowiæ przez Ducha, który oczyszcza i
oœwieca, byæ otwartym na Jego dzia³a-

nie. Jesteœmy po to, aby s³u¿yæ, zgodziæ
siê, aby swoje ¿ycie zu¿ywaæ dla Króle-
stwa Bo¿ego.

Ksi¹dz Arcybiskup ¿yczy³ wszystkim
gremiom, wspólnotom, grupom, abyœmy
siê wzajemnie wys³uchiwali w koœciele,
abyœmy rozpoznawali s³owa Jezusa po-
przez swoje ¿ycie. Trzeba zadbaæ o to,
by w proces synodalny w³¹czyæ wszyst-
kich ochrzczonych, aktywnych w diece-
zji.

Fazê diecezjaln¹ Synodu Biskupów bê-
dzie moderowa³ zespó³ synodalny powo-
³any przez Metropolitê Katowickiego.
Jeden z cz³onków tego zespo³u Prof.
Aleksander Bañka by³  delegatem Ko-
œcio³a w Polsce na otwarcie procesu sy-
nodalnego w Rzymie przed tygodniem.
Na koniec Eucharystii da³ œwiadectwo
swego udzia³u i w skrócie zrelacjonowa³
jego przebieg.

Koœció³ jest Matk¹ i ma Matkê, która
zosta³a nape³niona Duchem œw. W Niej
winniœmy przywo³ywaæ pomocy, szcze-
gólnie w wizerunku Matki Bo¿ej Piekar-
skiej, Matki Mi³oœci i Sprawiedliwoœci
Spo³ecznej. Na koniec poleciliœmy siê
pod Jej opiekê w pieœni „Matko Piekar-
ska”.     M.P.

tygodniu o godz. 17.30 a w niedzielê o 16.30 bêdziemy odprawiaæ nabo¿eñstwa za
zmar³ych zalecanych w wypominkach. Wypominki za dusze zmar³ych mo¿emy sk³a
daæ w zakrystii lub kancelarii, wypisuj¹c je na specjalnych kartkach, które znajduj¹ siê na
pó³kach przy wyjœciu z koœcio³a. Imiona i nazwiska zmar³ych prosimy wpisywaæ druko-
wanymi literami. Msze œw. za dusze zalecane w wypominkach odprawiamy od 2 do 9.11.

  6.We wtorek (2.11) przypada wspomnienie wszystkich wiernych zmar³ych. Koœció³
wspomina wszystkich, którzy w czyœæcu pokutuj¹ za swoje grzechy. Aby im przyjœæ
z pomoc¹, przedstawia Bogu modlitwy i odpusty zyskane przez ¿yj¹cych, a przede wszyst-
kim ofiarê Chrystusa uobecniaj¹c¹ siê we Mszy œw. Kap³ani mog¹ w tym dniu odprawiæ
trzy Msze œw. Jedn¹ ofiaruj¹ wed³ug w³asnej intencji, drug¹ za wszystkich wiernych zmar-
³ych, a trzeci¹ w intencji Ojca œw.

  7.We wtorek (2.11) o godz. 9.00, na naszym cmentarzu, odprawimy Mszê œw.
za zmar³ych spoczywaj¹cych na naszym cmentarzu oraz za dusze zalecane
w wypominkach.

  8.Odpust zupe³ny za dusze w czyœæcu cierpi¹ce mo¿na uzyskaæ: od po³udnia uroczysto-
œci Wszystkich Œwiêtych i w Dzieñ Zaduszny przez pobo¿ne nawiedzenie koœcio³a, od-
mówienie Ojcze nasz, Wierzê w Boga i modlitwy w intencjach Ojca œw., odprawienie
spowiedzi i przyjêcie komunii œw., zachowanie wolnoœci od przywi¹zania do jakiegokol-
wiek grzechu; w dniach od 1 do 8.11, odwiedzaj¹c pobo¿nie cmentarz, modl¹c siê, choæ-
by tylko w myœli za zmar³ych, spe³niaj¹c przy tym zwyk³e warunki odpustu.

  9.W tym tygodniu przypadaj¹ I czwartek, I pi¹tek i I sobota miesi¹ca.
10.W czwartek przez ca³y dzieñ bêdzie wystawiony Najœwiêtszy Sakrament. O godz.

18.00 zapraszamy na Mszê œw. w intencji nowych powo³añ i s³u¿by liturgicznej i Bractwa
Adoracji oraz ich rodzin. Po Eucharystii spotkanie Bractwa Adoracji w salce nr 1. Nad-
zwyczajni Szafarze Komunii œw. spotkanie w kaplicy œw. Józefa o godz. 18.45.

11. W pi¹tek o godz. 16.30 zapraszamy wszystkie dzieci na Mszê œw. pierwszopi¹tkow¹.
Homilia: Msza œw.: ofiara za zmar³ych. Wczeœniej o godz. 16.00 spowiedŸ œw. dla dzieci.
W tej Mszy œw. uczestnicz¹ dzieci przygotowuj¹ce siê do I Komunii wraz z rodzi-
cami.Wieczorem, o godz. 18.00 zapraszamy na Mszê œw. pierwszopi¹tkow¹ sprawo-
wan¹ do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin. Homilia: Zrób jak Józef- Przyjaciel na
nasze czasy. Kolekta zbierana bêdzie przeznaczona na biedne rodziny.

12.W sobotê zapraszamy na Mszê œw. w intencji wszystkich czcicieli Niepokalanego
Serca NMP, któr¹ odprawimy o godz. 7.00. Po Mszy œw. Nabo¿eñstwo do Matki Bo¿ej.

13.W sobotê (6.11) 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 (7.11) po Mszy œw. o godz. 11.00 zostanie udzielone specjalne b³ogos³awieñ-
stwo dla matek oczekuj¹cych potomstwa. Równie¿ w inne dni istnieje mo¿liwoœæ ta-
kiego b³ogos³awieñstwa po uprzednim poinformowaniu kap³ana.

15.Rada Jednostki Pomocniczej nr 9 Osiedle Tysi¹clecia przy wspó³pracy z M³odzie¿owym
Domem Kultury og³asza KONKURS FOTOGRAFICZNY pod has³em: „MOJE TY-
SI¥CLECIE”. Tematem przewodnim jest „FAUNA I FLORA TYSI¥CLECIA”. Kon-
kurs skierowany jest do mieszkañców i sympatyków naszego Osiedla. Szczegó³y konkur-
su w regulaminie dostêpnym na stronach internetowych i facebooku  organizatorów.  Pra-
ce mo¿na nadsy³aæ do 15 listopada 2021 r. Dla zwyciêzców przewidziano nagrody.

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   (01 - 07 LISTOPAD 2021)
Msze œw. online: w niedziele o 9.30 i w tygodniu o 18.00

PONIEDZIA£EK (01.11.2021 r.) - UROCZYSTOŒÆ WSZYSTKICH  ŒWIÊTYCH
  7.30 - za + mê¿a Romualda i ++ rodziców z obu stron
  9.30 - za + mê¿a Micha³a (od ¿ony i synów z rodzinami)
11.00 - za œp. Anielê Gwizdoñ i wszystkich ++ z rodziny: Pieronek, Tracz, Gwiz-

doñ i Jura, z proœb¹ o Mi³osierdzie Bo¿e
12.30 - z proœb¹ o Mi³osierdzie Bo¿e dla ++ mamy Zofii, siostry Marii i mê¿a Andrzeja
14.30 - Nabo¿eñstwo za zmar³ych (na cmentarzu)
17.00 - za ++ rodziców: Irenê i Jana Praczyk oraz brata Andrzeja (od syna Tomasza

z ¿on¹ i wnuka Micha³a z ¿on¹)
20.00 - za Parafian
WTOREK (02.11.2021 r.) - WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMAR£YCH
  7.00 1/za dusze w czyœæcu cierpi¹ce (intencje ze skarbonki)

2/za ++ z rodziny: Ostrowskich i Kaniewskich
  7.30 - Ró¿aniec
  9.00 - za zmar³ych spoczywaj¹cych na cmentarzu parafialnym oraz za dusze zaleca-

ne w wypominkach (Msza na cmentarzu)
17.30 - Nabo¿eñstwo za zmar³ych zalecanych w wypominkach
18.00 1/za dusze zalecane w wypominkach

2/za + Antoniego Serokê, ++ rodziców z obu stron i ++ siostry
3/za + mê¿a Jerzego £ozaka

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŒRODA (03.11.2021 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za ++ z Grupy ¯ywego Ró¿añca

2/za + mê¿a Romana Miko³ajskiego w 3 r. œm., ++ rodziców i rodzeñstwo z obu stron
  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo za zmar³ych zalecanych w wypominkach
18.00 1/za dusze zalecane w wypominkach

2/za ++ mê¿a Zdzis³awa, brata Mieczys³awa, bratanka Stanis³awa, ich ¿ony:
Zofiê i Marylê oraz ++ ich rodziców: Jana i Cecyliê Mastalerz

3/za++Stanis³awa,Ryszarda,Paulinê,dziad.Stanis³awa, Miros³awa i Barbarê Dziêgie-
lewskich,Miko³aja Rutkowskiego,++z rod:Wodniok,Ksi¹dz,Przeborowski, Szojda

4/za + mê¿a Kazimierza w 12 r. œm., ++ teœciów: Helenê i Stefana oraz
++ z rodzin: Stru¿ek i Katolik

CZWARTEK (04.11.2021 r.) - Wspomnienie œw. Karola Boromeusza, bpa
  7.00 1/za + mê¿a Zdzis³awa Œpiewaka w 10 r. œm., ++ rodziców, siostrê i szwagrów

2/intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo za zmar³ych zalecanych w wypominkach
18.00 1/o nowe powo³ania kap³añskie i zakonne z naszej parafii

2/w intencji s³u¿by liturgicznej: lektorów, ministrantów, szafarzy, zakrystianów, or-
ganistów i panów pe³ni¹cych pos³ugê kolektowania, Bractwa Adoracji i rodzin

3/za dusze zalecane w wypominkach
4/za + Mariannê Staroñsk¹

PI¥TEK (05.11.2021 r.) - Dzieñ powszedni     
  7.00 1/za + matkê El¿bietê we wspom. urodzin, ++ ojca Feliksa, siostrê Mariê,++ z pokr.

2/za + Rafa³a Kolasiñskiego w 1 r. œm. (od rodziny)
  7.30 - Ró¿aniec
16.30 - Msza œw. szkolna: za ++ Mariannê, Helenê, Franciszka Nowaków, Jacka

£osika, Stanis³awa  i Grzegorza Drabów, ++ z rodz. Nowaków i Wiêc³awów
Homilia: Msza œw.: ofiara za zmar³ych

17.30 - Nabo¿eñstwo za zmar³ych zalecanych w wypominkach
18.00 1/do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin

2/za dusze zalecane w wypominkach
3/w int. syna Paw³a prosz¹c Opatrznoœæ B. i MB o bezpieczn¹ i pomyœln¹ operacjê

              Homilia: Zrób jak Józef - Przyjaciel na nasze czasy
SOBOTA (06.11.2021 r.) - Dzieñ powszedni
  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: Piwowarczyk Franciszek, Brol Kinga i w I rocz. sakr. Chrztu:
17.30 - Nabo¿eñstwo za zmar³ych zalecanych w wypominkach
18.00 1/za dusze zalecane w wypominkach

2/za ++ rodziców: Huberta i Halinê oraz + babciê Gertrudê Nowak
NIEDZIELA (07.11.2021 r.) - XXXII NIEDZIELA ZWYK£A
  7.30 - za ++ Piotra i Zofiê Lejkowskich (od brata Micha³a z ¿on¹)
  9.30 - za + s.Dariusza Perliñskiego-Szo³tyska, ++ rodz.: Anielê i Kazimierza Perliñskich,

Mariê i Andrzeja Szo³tysków, ++ siostrê Mariannê i szwagra Romana Machurów
11.00 - za + mê¿a Emila w 25 r. œm., + syna Ryszarda w 12 r. œm. oraz ++ ziêcia,

rodziców, teœciów, dziadków i braci w kol.r.œm.
B³ogos³awieñstwo dla matek oczekuj¹cych potomstwa

12.30 - za + Jerzego Krzoskê w 1 r. œm.
16.30 - Nabo¿eñstwo za zmar³ych zalecanych w wypominkach
17.00 - za dusze zalecane w wypominkach
20.00 - za + Marka Skrzypczaka       Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (31 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 ostatnie nabo¿eñstwo ró¿añcowe o godz. 16.15.
  3.Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne sk³adane dzisiaj na utrzymanie na-

szego koœcio³a. W przysz³¹ niedzielê (7.11) kolekta na remont Krypty Katedry
  4.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 Parafialnej a nie
przez telefon. W tym roku s¹ jeszcze wolne intencje mszalne o godz. 18,00, które
przyjmuje Kancelaria Parafialna

  5.W poniedzia³ek (1.11) obchodzimy uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych. W tym dniu
Koœció³ oddaje czeœæ wszystkim, którzy ju¿ weszli do chwa³y niebieskiej, a wiernym
pielgrzymuj¹cym na ziemi wskazuje drogê, która ich starszych braci doprowadzi³a do
œwiêtoœci. Przypomina równie¿ prawdê o naszej wspólnocie ze œwiêtymi otaczaj¹cymi
nas opiek¹. Msze œw. odprawiamy jak w niedzielê. Zapraszamy w tym dniu o 14.30 na
nabo¿eñstwo za zmar³ych, które odprawimy na naszym cmentarzu parafialnym. W

2 7



Listopad miesi¹cem pamiêci o zmar³ych

Jesieñ to pora roku, kiedy wiêcej ni¿ zwy-
kle myœlimy o przemijaniu. Przypomina o
nim przyroda, ale tak¿e zbli¿aj¹ca siê uro-
czystoœæ Wszystkich Œwiêtych oraz Dzieñ
Zaduszny - czas zadumy i wyciszenia. Jako
chrzeœcijanie – z wiar¹, ¿e po œmierci na-
sze ¿ycie zmienia siê, ale siê nie koñczy,
chodzimy na cmentarze, odwiedzamy gro-
by naszych bliskich. Powinniœmy równie¿
pamiêtaæ o obowi¹zku spe³niania uczyn-
ku mi³osierdzia w postaci modlitwy
za zmar³ych. Listopad to miesi¹c, w któ-
rym mo¿emy naprawdê du¿o zrobiæ dla
zmar³ych, warto o nich pamiêtaæ i polecaæ
ich mi³osierdziu Bo¿emu w modlitwie.

1 listopada w Koœciele katolickim ob-
chodzimy uroczystoœæ Wszystkich Œwiê-
tych. To dzieñ, w którym gromadzimy siê
na cmentarzach, aby otoczyæ modlitw¹
naszych bliskich zmar³ych. Dodatkowym
wyrazem pamiêci o nich s¹ postawione na
grobach kwiaty oraz znicze. Koœció³ w tym
dniu oddaje czeœæ wszystkim tym, którzy
dost¹pili chwa³y Pana i wspomina w tym
dniu nie tylko oficjalnie uznanych œwiê-
tych, czyli beatyfikowanych i kanonizowa-
nych, ale tak¿e wszystkich wiernych zmar-
³ych, których ¿ycie nacechowane by³o
œwiêtoœci¹. Koœció³ widzi w nich swych
orêdowników u Boga i przyk³ady do na-
œladowania. Swoim wiernym przypomina,
¿e ich droga do œwiêtoœci ma pocz¹tek ju¿
na ziemi.

Dzieñ Wszystkich Œwiêtych ma swoje
Ÿród³o w kulcie mêczenników. Dawniej,
w rocznice ich œmierci gromadzono siê nad
grobami, aby upamiêtniæ œmieræ ponie-
sion¹ za wiarê. Kult ten sta³ siê powszech-
ny w VII wieku, natomiast w 935 r. papie¿
Jan XI ustanowi³ osobne œwiêto ku czci
Wszystkich Œwiêtych. Wyznaczy³ jego datê
na 1 listopada. Odwiedzanie grobów
i wspominanie zmar³ych sta³o siê zwycza-
jem przekazywanym z pokolenia na poko-
lenie. Dla chrzeœcijan jest to jednak nie
tylko tradycja, ale czêœæ religii.

Z kolei 2 listopada w Ko-
œciele obchodzimy Wspo-
mnienie Wszystkich Wier-
nych Zmar³ych. W Pol-
sce nazywane Dniem
Zadusznym lub "Za-
duszkami". Wspomnie-
nie wprowadzi³ opat be-
nedyktynów w Cluny (Fran-
cja) - œw. Odilon. W 998 r. zarz¹dzi³ on
modlitwy za dusze wszystkich zmar³ych.
Mia³y one odbywaæ siê w dniu 2 listopa-
da. Zwyczaj ten szybko rozpowszechnio-
no w krajach Europy. Dla chrzeœcijan jest
to dzieñ modlitw za wszystkich wierz¹cych
w Chrystusa, którzy odeszli ju¿ z tego œwia-
ta, ale przebywaj¹ w czyœæcu i potrzebuj¹
naszej modlitwy, by mogli dost¹piæ zba-
wienia. To w³aœnie o nich przypomina tak-
¿e Koœció³ zapraszaj¹c do modlitwy wy-
pominkowej za tych, którzy odeszli ju¿
spoœród nas.

Wypominki (w Poznañskiem – wymie-
nianki, na Œl¹sku – zalecki) to tradycyjna
modlitwa Koœcio³a za tych, którzy zmarli
pojednani z Bogiem, ale musz¹ jeszcze
odpokutowaæ za swoje grzechy w czyœæ-
cu. Koœció³ wierzy, ¿e nasza pamiêæ o nich
– dziêki wypominkom – mo¿e skróciæ im
cierpienia i przyspieszyæ spotkanie z Bo-
giem w niebie. Zwyczaj wypominków
wywodzi siê z liturgii eucharystycznej sta-
ro¿ytnego Koœcio³a, a w œredniowieczu od
Francji rozprzestrzeni³ siê na ca³y Koœció³.

Wypominki to wymienianie imion i na-
zwisk zmar³ych po³¹czone z modlitw¹.
Podczas wypominek kap³an wyczytuje
imiona i nazwiska zmar³ych, my zaœ w³¹-
czamy siê we wspólne odmawianie Po-
zdrowienia Anielskiego oraz modlitwy za
zmar³ych „Wieczny odpoczynek”. Wypo-
minki koñczy œpiew: „Dobry Jezu, a nasz
Panie, daj im wieczne spoczywanie”. Mo-
dlitwa ta odmawiana jest codziennie przez
oktawê uroczystoœci Wszystkich Œwiêtych
w wypominkach jednorazowych  lub te¿

3

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

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 gór-
nym oznaczone miejsce, przy ekranie z pieœniami w którym mo¿na przyj¹æ Komuniê
do ust. W pozosta³ych miejscach ksiê¿a udzielaj¹ Komunii Œw. na rêkê.

Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej do Parafian. Pandemia koronawirusa zmieni³a
funkcjonowanie niemal¿e ca³ego œwiata. Skutki tej sytuacji dotkliwie odczuwamy równie¿
my, ludzie wierz¹cy – cz³onkowie wspólnoty parafialnej. Dlatego poza apelem o ³¹cznoœæ
modlitewn¹ i udzia³ we Mszach Œw. jako Parafialna Rada Ekonomiczna, 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 wspo-
móc parafiê przez z³o¿enie dobrowolnej ofiary. Bóg zap³aæ za przekazanie darowizn!

przyjcie Pana nie powinno byæ oczeki-
waniem w strachu, ale oczekiwaniem z mi-
³oœci¹ na Jezusa, który nas kocha. Rów-
nie¿ w tym dniu w sali Œw. Jana Paw³a II
odby³o siê spotkanie Parafialnej Rady
Duszpasterskiej. Podczas spotkania omó-
wione by³y tematy odwiedzin duszpaster-
skich oraz nowej ewangelizacji.

20.10. – Po wieczornej mszy œw. rozpo-
czê³o siê spotkanie grupy parafialnej KIK.
Tematem ogólnym spotkania by³a „Sym-
bolika cia³a w Starym Testamencie”.
Ksi¹dz Artur podkreœli³ znaczenie cia³a
ludzkiego w ST, jako symbolu relacji miê-
dzy Bogiem a cz³owiekiem. Nastêpnie, po-
s³uguj¹c siê cytatami z Ksi¹g ST ks. Artur
omówi³ poszczególne „czêœci” i przymio-
ty cia³a opisane w ST, takie jak : koœci,
twarz, oko, ucho, serce, nerki, w¹troba,
piersi, ozdoby cia³a. Nastêpnie odby³a siê
dyskusja.        AP

22.10. - O godz.17.15 Duszpasterstwo

Ma³¿eñstw poprowadzi³o modlitwê ró¿añ-
cow¹, któr¹ rozpoczê³o swoje spotkanie.
Nastêpnie wspólnie uczestniczyliœmy w
Eucharystii, a po niej w sali Œw. Jana Paw-
³a II odby³o siê nasze spotkanie formacyj-
ne z ks. Dawidem Szpekiem. Podczas spo-
tkania dyskutowaliœmy na temat mi³oœci
przedma³¿eñskiej i ma³¿eñskiej oraz rela-
cji w ró¿nych sferach wspólnego ¿ycia. Za-
stanawialiœmy siê nad problemem zwi¹z-
ków wolnych oraz coraz d³u¿szym sta¿em
przedma³¿eñskim. Spotkanie zakoñczy³o
siê apelem Maryjnym i b³ogos³awieñ-
stwem. Równie¿ w tym dniu, po Euchary-
stii rozpoczê³o siê nabo¿eñstwo do Œw.
Rity. Podczas nabo¿eñstwa zosta³y odczy-
tane proœby i podziêkowania z³o¿one przez
czcicieli Œwiêtej. Nastêpnie zosta³a odmó-
wiona litania do Œw. Rity, a po niej ks. Pro-
boszcz pob³ogos³awi³ ró¿e i udzieli³ b³o-
gos³awieñstwa relikwiami Patronki od
spraw beznadziejnych.                    Bo¿ena S.
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raz w tygodniu przez okres ca³ego roku w
wypominkach rocznych.

Po co wypominki? Bo to nasz duchowy
obowi¹zek, to wyraz naszej mi³oœci i od-
powiedzialnoœci za zmar³ych. To tak¿e
swoista sp³ata d³ugu wobec tych, którzy
uczyli nas modlitwy oraz mi³oœci do Pana
Boga, Koœcio³a Œwiêtego.

Modl¹c siê za dusze zmar³ych pokazuje-
my jednoœæ Koœcio³a na ziemi z cz³onka-
mi, którzy oczekuj¹ na wejœcie do domu
Ojca. Wierzymy, ¿e nasze b³agania  przy-
czyniaj¹ siê do zg³adzenia ich grzechów.
Natomiast w odniesieniu do zmar³ych, któ-
rzy ju¿ s¹ w niebie, wypominki wzmac-
niaj¹ ich wstawiennictwo za nas przed
Bogiem.

Módlmy siê za naszych zmar³ych, niech
obok zewnêtrznych wyrazów naszej mi³o-
œci i pamiêci obecny bêdzie tak¿e aspekt
duchowy – modlitwa, która nie jest widocz-
na dla oczu cia³a, ale pomocna potrzebu-
j¹cej duszy. Joasia

Migawki z ¿ycia naszej parafii

18.10 - O godz.18.45 w salce nr 2 odby-
³o siê spotkanie Krêgu Biblijnego. Podczas
spotkania ks. Dawid Szpek odczyta³ frag-
ment Ewangelii Mk 10, 46b-52. Nastêp-
nie omówi³ i wyjaœni³ tekst oraz podda³ go
pod dyskusjê uczestnikom.

19.10 - O godz. 18.45 rozpoczê³a siê
modlitwa uwielbienia zatytu³owana: „Bie-
gnij do Ojca”. Modlitwa oparta by³a na
Koronce do Bo¿ego Mi³osierdzia. Koron-
ka do Bo¿ego Mi³osierdzia jest jedn¹ z
najbardziej stosownych modlitw podczas
adoracji, poniewa¿ jest jakby przed³u¿e-
niem Eucharystii. Ks. Dawid nawi¹zuj¹c
równie¿ do Ewangelii z dnia (£k 12, 35-
38) podkreœli³, ¿e nasze oczekiwanie na

Portrety Dwunastu
– Judasz i Œwiêty Maciej

Judasz Iskariota by³ jednym z Aposto-
³ów powo³anych przez Pana Jezusa. Zo-
sta³ wybrany do g³oszenia S³owa Bo¿ego i
do walki z szatanem. W dniu swojego
wyboru stan¹³ po stronie Jezusa i przylgn¹³
do Niego. Jego imiê wœród Dwunastu
brzmia³o tak samo wiarygodnie jak pozo-
sta³e. By³ skarbnikiem Aposto³ów, ale wy-
krada³ pieni¹dze ze wspólnej kasy. Mia³
œwiadomoœæ, ¿e podkradanie wiêkszych
sum wi¹za³o siê ze zdemaskowaniem, dla-
tego okrada³ swoich przyjació³ stopniowo.
Postawa Judasza jest ostrze¿eniem przed
zak³amaniem. Cz³owiek stopniowo ulega
pokusie poprzez drobne kompromisy z
w³asnym sumieniem. Grzech jest zawsze
oznak¹ ludzkiej s³aboœci, bezradnoœci, za-
gubienia czy egoizmu. Jednak nazywany
po imieniu i wyznawany, urywa siê. Nato-
miast, gdy jest kamuflowany w sercu i pie-
lêgnowany, prowadzi stopniowo do coraz

wiêkszych kompromisów i demoralizacji.
Dramat Judasza rozpoczyna siê od wiecze-
rzy po¿egnalnej Jezusa z uczniami (J 13,
1-30). Ju¿ na pocz¹tku opisu uczty Jan
Ewangelista wskazuje na dzia³anie z³a:
diabe³ nak³oni³ serce Judasza Iskarioty, aby
wydaæ Pana Jezusa (J 13, 2). Wieczerza
po¿egnalna w Wieczerniku staje siê miej-
scem walki Jezusa o kuszonego do zdrady
ucznia. Judasz nie przyj¹³ lekcji Jezusa.
Zamkn¹³ swoje serce na mi³oœæ. Opuœci³
Wieczernik i ucztuj¹cych z Jezusem towa-
rzyszy. A by³a noc (J 13, 30). Wszed³ w
pakt z ciemnoœciami i z³em. Po zdradzie i
wydaniu Mistrza, tu¿ przed swoj¹ œmier-
ci¹ samobójcz¹, uzna³ swoj¹ winê: opamiê-
ta³ siê, zwróci³ trzydzieœci srebrników ar-
cykap³anom i przyzna³ siê do grzechu. Z
powodu zdrady i œmierci Judasza Zmar-
twychwstania Jezusa doczeka³o Jedenastu
Aposto³ów. Sami widzieli, ¿e wczeœniej-
sza liczba nie by³a przypadkowa, wiêc trze-
ba dobraæ nowego dwunastego.

Po modlitwie do Ducha Œwiêtego los
pad³ na Macieja. Choæ Maciej by³
uczniem Chrystusa od samego pocz¹tku
Jego dzia³alnoœci publicznej, nie nale¿a³ do
œcis³ego grona Dwunastu. O jego pocho-
dzeniu, wieku m³odocianym czy o szcze-
gó³ach prac apostolskich nie ma pewnych
wiadomoœci. Na pewno by³ ̄ ydem. Kiedy
po Zes³aniu Ducha Œwiêtego Aposto³owie
rozeszli siê, aby nauczaæ ca³y œwiat, Œw.
Maciejowi wed³ug podania przypad³a naj-
pierw Judea, a potem uda³ siê nad Morze
Kaspijskie, a stamt¹d do Macedonii. We-
d³ug podañ Œw. Maciej w okresie swojej
dzia³alnoœci apostolskiej nawróci³ wielu
niewiernych i czyni³ cuda. Równie¿ kwe-
stia jego œmierci jest sporna, gdy¿ wed³ug
niektórych Ÿróde³ zmar³ œmierci¹ mê-
czeñsk¹, a wed³ug innych naturaln¹ oko³o
roku 50. Wybór Macieja na jednego z
uczniów radykalnie zmieni³ jego ¿ycie.
Wczeœniej nie spodziewa³ siê, ¿e dost¹pi
tak wielkiego zaszczytu. Wydarzenie to
uczy nas pokory. Czasem wydaje siê, ¿e
nale¿ymy do ludzi, którzy s¹ ma³o dowar-

toœciowani, pomijani przy ró¿nych nomi-
nacjach i stanowiskach. A przecie¿ najwa¿-
niejsze jest, byœmy wiernie trwali przy
Panu Jezusie, a reszty dokona On sam. On
sprawi, ¿e nasze ¿ycie w pewnym momen-
cie rozb³yœnie jak œwiat³o, a wtedy nasze
serce wype³ni siê pokojem i radoœci¹, któ-
rej nikt nam nie odbierze. To nie my wy-
bieramy Jezusa, lecz to On nas wybiera,
przeznacza do pracy apostolskiej i czyni
zdolnymi do g³oszenia Ewangelii.      J.Z.

Protokó³ z  19 paŸdziernika 2021 r.
ze spotkania cz³onków Parafialnej

Rady Duszpasterskiej (PRD)
Zebranie rozpocz¹³ ksi¹dz Proboszcz Jó-

zef W³osek. W zebraniu uczestniczyli wi-
karzy: ks. Dawid Szpek i ks. Dawid Maj-
ka. Spotkanie dotyczy³o spraw duszpa-
sterskich tj.:

- Nowego Programu Duszpasterskiego na
rok 2021/2022 zatytu³owanego EUCHA-
RYSTIA DAJE ̄ YCIE – zaplanowany na 3
lata. Program rozpoczyna siê tematem „PO-
S£ANI W POKOJU DO CHRYSTUSA” i
dotyczy tematyki zwi¹zanej z przyjmowa-
niem komunii œw. i wzywa do œwiêtowa-
nia i apostolatu.

- Instrukcji dotycz¹cej Nawrócenia dusz-
pasterskiego wspólnot parafialnych w
s³u¿bie misji ewangelickiej Koœcio³a na
podstawie ksi¹¿ki bp Grzegorza Rysia pt.
„KOŒCIELNA WIOSNA”.

- Ponowienia apelu do cz³onków Diako-
nii i Grup Parafialnych o œwiadectwa wia-
ry, które mo¿na publikowaæ w gazetce ce-
lem zachêcania osoby jeszcze nie zdecy-
dowane, na udzia³ w ¿yciu parafialnym.

- Spraw zwi¹zanych z epidemi¹ – przy-
pomniano o przestrzeganiu obowi¹zuj¹-
cych nadal oboszczeniach, przez wszyst-
kich uczestników Mszy œw. i nabo¿eñstw.

- Tegorocznych odwiedzin duszpaster-
skich – Ks. Proboszcz przeprowadzi³ an-
kietê wœród uczestników spotkania, która
mia³a na celu rozstrzygn¹æ jaka forma, od-
wiedzin duszpasterskich, zostanie przyjê-

ta w tym roku. Na podstawie udzielonych
odpowiedzi, zadecydowano, ¿e w tym roku
powinno siê podtrzymaæ formê Mszy œw.
– Kolêdowych, w koœciele, zamiast trady-
cyjnych odwiedzin duszpasterskich w do-
mach. Bêdzie mo¿liwoœæ tradycyjnych
odwiedzin kolêdowych tylko dla „No-
wych” mieszkañców naszego Osiedla/Pa-
rafii, aby poœwiêciæ i pob³ogos³awiæ nowe
lub wyremontowane mieszkania.

Msze kolêdowe – stanowi¹ nowoœæ w
parafii i ciesz¹ siê zainteresowaniem i apro-
bat¹ ze strony wiernych. Ubieg³oroczne,
umo¿liwi³y, w czasie pandemii, spotkanie
z duszpasterzami i zawierzenie rodzin
Bogu oraz otrzymanie b³ogos³awieñstwa
dla wszystkich uczestników spotkania.
Uczestnicy w/w spotkañ otrzymali „pa-
mi¹tki” – kredê, tekst modlitwy.

- Omówienie kwestii zwi¹zanej ze „sk³a-
dowaniem dewocjonaliów” – w przypad-
ku likwidacji obrazów, pami¹tek religij-
nych i innych dewocjonaliów, mo¿na przy-
nieœ do Biura Zarz¹dcy Cmentarza.

Spotkanie Parafialnej Rady Duszpaster-
skiej zakoñczono wspóln¹ modlitw¹ w in-
tencji ca³ej naszej Parafii.

Protokó³ sporz¹dzi³a:

B. Karcz - Sekretarz PRD
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