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7 listopada 2021

Modlitwa œw. Gertrudy za zmar³ych
Bo¿e mi³osierny, z Tronu Twojej
chwa³y wejrzyj na biedne dusze w
czyœæcu cierpi¹ce. Wejrzyj na ich ka-
ranie i mêki, jakie ponosz¹, na ³zy,
które przed Tob¹ wylewaj¹. Us³ysz
ich b³agania i jêki, którymi wo³aj¹ do
Ciebie o mi³osierdzie. Zmi³uj siê nad
nimi i odpuœæ im grzechy. Wspomnij,
naj³askawszy Ojcze, na Mêkê, któr¹
Twój Syn podj¹³ dla nich. Wspomnij
na Krew Przenajœwiêtsz¹, któr¹ za
nich wyla³. Wspomnij na gorzk¹
œmieræ Jego, któr¹ dla nich podj¹³ i
zmi³uj siê nad nimi. Za wszystkie ich
przewinienia, których siê kiedykol-
wiek dopuœci³y, ofiarujê Ci przenaj-
œwiêtsze ¿ycie i wszystkie czyny Twe-
go najmilszego Syna. Za zaniedbania
pope³nione w Twojej œwiêtej s³u¿bie
ofiarujê Ci Jego gor¹ce pragnienia. Za
opuszczenie dobrych i zbawiennych
spraw ofiarujê Ci nieskoñczone za-
s³ugi Twego Syna. Za wszystkie
krzywdy, jakich od nich dozna³eœ,
ofiarujê Ci wszystko, co Ci kiedykol-
wiek mi³ego œwiadczy³y. Na koniec
za wszystkie mêki, które s³usznie
musz¹ cierpieæ, ofiarujê Ci wszystkie
pokuty, posty, czuwania, modlitwy,
prace, boleœci, Krew i Rany mêkê i
Œmieræ niewinn¹, któr¹ z najgorêtszej
mi³oœci cierpia³ za nas najmilszy Twój
Syn. B³agam Ciê, abyœ raczy³ przy-
j¹æ te ukochane dusze do rajskiej
szczêœliwoœci, aby Ciê tam wielbi³y
na wieki. Amen.

KOŒCIELNA WIOSNA
Trudno nie zauwa¿yæ,

¿e ostatnie lata s¹ dla
Koœcio³a bardzo trudne.
Koœcio³a rozumianego
jako wspólnotê wszyst-
kich wierz¹cych-hierar-
chów, szeregowych
duszpasterzy, zakonni-
ków, zakonnice i œwiec-

kich. Na wielu p³aszczyznach odeszliœmy
od nauczania Chrystusa. Brak w nas mi-
³oœci, szacunku, zrozumienia czy zwyk³ej
empatii dla drugiego cz³owieka. To
wszystko sprawia, ¿e koœcio³y pustoszej¹,
a kap³ani i wierni podlegaj¹ surowym,
choæ czêsto bardzo s³usznym ocenom.

Czy jest szansa, ¿eby ten trend odwró-
ciæ? Czy mo¿emy jeszcze zmieniæ wspó³-
czesny polski katolicyzm? Wydaje siê, ¿e
nie tylko mo¿emy, ale musimy!

Warto siêgn¹æ do rozwa¿añ arcybisku-
pa Grzegorza Rysia, jednego z najm³od-
szych polskich hierarchów. W swojej
najnowszej ksi¹¿ce „Koœcielna wiosna”
stara siê odpowiedzieæ na bardzo trudne
pytania: „Czy taki Koœció³ jest nam jesz-
cze potrzebny? Gdzie odnaleŸæ jego pe³-
ny i prawdziwy obraz? Jak rozumieæ
miejskie ewangelizacje, w których
uczestnicz¹ tysi¹ce osób? Czym s¹ nowe
koœcielne ruchy, powstaj¹ce w wielu pa-
rafiach? Dlaczego rekolekcje i piel-
grzymki ci¹gle przyci¹gaj¹ rzesze zain-
teresowanych? Gdzie Koœció³ pope³nia
b³êdy, i co robi, ¿eby je naprawiæ?”

Jedn¹ z koniecznoœci jest powrót do
naszych korzeni i ¿ycia wspólnotowego,
do czego wielokrotnie namawiali miêdzy
innymi Pawe³ VI, Jan Pawe³ II, Franci-

szek czy twórca Ruchu Œwiat³o-¯ycie
ksi¹dz Franciszek Blachnicki. Wspólno-
ty œwieckich jako próba ratowania nasze-
go Koœcio³a? Czemu nie!?       AP

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.W poniedzia³ek (8.11) 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. Szerze-
nie kultu eucharystycznego. Po Mszy œw. spotkanie w koœciele.

  6.Prawnik dy¿uruje we wtorek od godz. 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
  7.W œrodê (10.11), po Mszy œw. wieczornej zapraszamy na nabo¿eñstwo do MB

Uzdrowienia Chorych z b³ogos³awieñstwem lourdzkim. Homilia nt. Euchary-
stia jest niewyczerpanym Ÿród³em œwiêtoœci. Czuwanie modlitewne zakoñczymy
Apelem Jasnogórskim. Przy tablicy og³oszeñ, ka¿dego dnia, mo¿na sk³adaæ do
skarbony podziêkowania i proœby, które bêd¹ odczytane w czasie nabo¿eñstwa.
Na nabo¿eñstwo prosimy przynieœæ œwiece z okapnikiem.

  8.W czwartek (11.11) przypada Œwiêto Niepodleg³oœci. Zapraszamy na Mszê
œw. w intencji naszej Ojczyzny o godz.18.00.

  9.Zapraszamy bierzmowañców oraz ca³¹ m³odzie¿ naszej parafii na Mszê œw.
m³odzie¿ow¹ w najbli¿szy pi¹tek (12.11) o 18.00. zaœ o godz. 17.05 odbêdzie
siê rachunek sumienia i spowiedŸ dla kandydatów do bierzmowania.

10.W pi¹tek, o godz. 17.30 odprawimy nabo¿eñstwo Via lucis, czyli Drogi Œwiat³a.
Na nabo¿eñstwo prosimy przynieœæ œwiece z okapnikiem. Po nabo¿eñstwie udzie-
limy b³ogos³awieñstwo relikwiami Krzy¿a œw.

11. Jesteœ m³odym cz³owiekiem? Chcesz pog³êbiaæ swoj¹ wiarê? Zapraszamy na
spotkania w ramach Ruchu Œwiat³o-¯ycie w pi¹tki o godz. 18.45.

12.Naszych starszych i chorych parafian odwiedzimy z pos³ug¹ sakramentaln¹ w sobotê
13 listopada. Zg³oszenia kierujemy do czwartku w³¹cznie do kancelarii lub zakrystii.

13.Po konsultacjach z rad¹ duszpastersk¹ i kap³anami a tak¿e maj¹c na uwadze dynamiczn¹
sytuacjê zwi¹zan¹ z koronawirusem, pragniemy w tym roku podtrzymaæ formê „Mszy
œw. Kolêdowych” po³¹czonych z modlitw¹ za rodziny i indywidualnym b³ogos³awieñ-
stwem kap³añskim. Celebrowanie ”Mszy œw. Kolêdowych” rozpoczniemy w okresie
Bo¿ego Narodzenia. Dla „Nowych” mieszkañców naszego Osiedla/Parafii bêdzie mo¿li-
woœæ skorzystania z tradycyjnych odwiedzin kolêdowych: w pi¹tki i soboty adwentu,
aby poœwiêciæ i pob³ogos³awiæ nowe lub wyremontowane mieszkania. W tych przypad-
kach, prosimy o indywidualne zapisanie siê w kancelarii parafialnej.

14.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.

15.Pamiêtajmy o dystansie spo³ecznym, maseczkach i dezynfekcji r¹k. Wyznaczyliœmy
w naszym koœciele oznaczone miejsce, przy ekranie z pieœniami w którym mo¿na
przyj¹æ Komuniê do ust.

16.Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej do Parafian. 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”. Bóg zap³aæ za darowizny!

17.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  (08 -14 LISTOPAD 2021)
Msze œw. online: w niedziele o 9.30 i w tygodniu o 18.00

PONIEDZIA£EK (08.11.2021 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + matkê Stefaniê w kol. r. œm.,++ z rodzin: Filipków, Matuszczyków, KuŸniarów

2/za ++ Piotra i Zofiê Lejkowskich (od s¹siadki)
  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo za zmar³ych zalecanych w wypominkach
18.00 1/w intencji wszystkich cz³onków diakonii i grup parafialnych oraz ich rodzin

2/za dusze zalecane w wypominkach
3/w intencji Aleksandra w 2 r. ur. dziêkuj¹c Bogu za dar ¿ycia, z proœb¹

o Bo¿e b³og. dla niego, rodziców i rodzeñstwa
4/za ++ rodziców: Irenê i Remigiusza Goœciniak

Homilia: Szerzenie kultu eucharystycznego
WTOREK (09.11.2021 r.) - ŒWIÊTO ROCZ. POŒWIÊCENIA BAZYLIKI LATERAÑSKIEJ
  7.00 1/za ++ z rodziny: Jasiñskich, Froelichów, Grabowskich, Malskich, Kozaków,

z proœb¹ o ¿ycie wieczne
2/z okazji urodzin Krystyny, z podziêkowaniem Bogu za wszystkie ³aski

i z podziêkowaniem za ¿ycie œp. Anieli
  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo za zmar³ych zalecanych w wypominkach
18.00 1/za dusze zalecane w wypominkach

2/za + siostrê Mariê w 1 r. œm.,
3/w intencji ministranta Bartosza Janus z ok. 11 r. ur., z podziêkowaniem za

otrzymane ³aski, z proœb¹ o Bo¿e b³og. i opiekê Matki Bo¿ej (od rodziców)
4/za + Wojciecha Pakosza (od siostrzenicy Jolanty z rodzin¹)

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŒRODA (10.11.2021 r.) - Wspomnienie œw. Leona  Wielkiego, pap. i dK
  7.00 1/intencja wolna

2/intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za ++ Antoniego i Jadwigê oraz ++ z pokrewieñstwa

2/za ++ rodziców: Lucynê i Zygfryda Tytoñ, ++ teœcia, szwagra, dziadków
z obu stron i + S³awomira oraz dusze w czyœæcu cierpi¹ce

3/za ++ brata Adama Kruk, ojca Jana Kruk i  babciê Mariannê S³apa, z proœb¹
o radoœæ ¿ycia  wiecznego

4/za + Magdalenê Plutê (od bratanicy Jolanty z rodzin¹)
Homilia: Eucharystia jest niewyczerpanym Ÿród³em œwiêtoœci

18.30 - Nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Chorych z b³og. lourdzkim
CZWARTEK (11.11.2021 r.)-Wspom.œw. Marcina z Tours, bpa  Œwiêto Niepodleg³oœci
  7.00 1/ za dusze w czyœæcu cierpi¹ce

2/intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/w intencji naszej Ojczyzny

2/za + mê¿a Stanis³awa Ficka, ++ rodziców z obu stron, brata Józefa, siostrê
Danutê i szwagrów: Jana i Mariana

3/ za ++ Piotra i Zofiê Lejkowskich (od Andrzeja Kranca z rodzin¹)
4/za + Margot Gesierich (od siostrzenicy Jolanty z rodzin¹)

PI¥TEK (12.11.2021 r.) - Wspomnienie œw. Jozafata, bp. i mêcz.     
  7.00 1/ za + mê¿a Jana w 24 r. œm., + syna Adama w 2 r. œm., ++ rodziców z obu

stron, ++ rodzeñstwo, dziadków i krewnych z rodzin: Koj i Korzeniec
2/ intencja wolna

  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo Drogi Œwiat³a
18.00 1/w intencji m³odzie¿y

2/za + mê¿a Jana Janusa oraz ++ rodziców  z obu stron
3/za + Katarzynê Krok
4/za + Henryka Czerniawskiego oraz ++ ks. Stanis³awa i ks. Jana

SOBOTA (13.11.2021 r.) - Wspomnienie œwiêtych Benedykta, Jana, Mateusza,
Izaaka i Krystyna, pierwszych mêcz. Polski

  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/ w intencji Urszuli i Antoniego z ok. 50 r. œl., z podziêkowaniem za otrzy-

mane ³aski, z proœb¹ o dalsz¹ Bo¿¹ opiekê dla ca³ej rodziny (Te Deum)
2/za + Kazimierza z ok. 60 r. œm., z proœb¹ o ¿ycie wieczne
3/ za + Janinê Bobowiec w 10 r. œm. (od mê¿a i synów z rodzinami)
4/ intencja wolna

17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/ za ++ Hildegardê i Edmunda Maciejewskich oraz + Józefa Kolasê

2/w intencji Lucyny z ok. 75. r.ur., dziêkuj¹c Panu Bogu i MB Uzdrowienia Chorych
za otrzymane ³aski, z proœb¹ o dalsz¹ opiekê, dary Ducha œw. i zdrowie dla ca³ej
rodziny oraz umocnienie w wierze dla Joanny i Bart³omieja z rodzinami (Te Deum)

NIEDZIELA (14.11.2021 r.) - XXXIII NIEDZIELA ZWYK£A
  7.30 - za + mê¿a Janusza oraz ++ rodziców, teœciow¹, dziadków z obu stron, brata,

bratow¹ i chrzeœniaka Jacka
  9.30 - za + mê¿a Teodora, ++ jego rodziców i rodzeñstwo
11.00 - za + Genowefê Waligóra
12.30 - w intencji El¿biety z ok. ur. i imienin, z podziêk. za otrzymane ³aski, z proœb¹

o zdrowie, Bo¿e b³og. i dary Ducha œw. na dalsze lata ¿ycia
17.00 - za + mamê Katarzynê-Krystynê Cebula w 1 r. œm. oraz + ojca Edmunda
20.00 - za + mamê Jolantê Mosur w 7 m-cy po œm.

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (7 listopada 2021)

  1.Msze œw. - online z koœcio³a: w niedzielê o godz. 9.30 a w tygodniu o godz. 18.00.
  2.W dzisiejsz¹ niedzielê po Mszy œw. o godz. 11.00 zostanie udzielone specjalne b³ogos³a-

wieñstwo dla matek oczekuj¹cych potomstwa. Równie¿ w inne dni istnieje mo¿liwoœæ
takiego b³ogos³awieñstwa po uprzednim poinformowaniu kap³ana.

  3.Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne sk³adane dzisiaj na remont Krypty Katedry.
Przy wyjœciu z koœcio³a mo¿na odebraæ deklaracjê na potrzeby naszego koœcio³a - na
prace remontowe - kolejne stacje Drogi Krzy¿owej w koœciele górnym, remont scho-
dów wyjœciowych oraz remont konch dachowych. Bêdzie je mo¿na z³o¿yæ w przysz³¹
niedzielê - 14 listopada. Zaœ nasi ministranci bêd¹ zbieraæ przed koœcio³em ofiary mate-
rialne na Fundacjê Papiesk¹ Pomoc Koœcio³owi w Potrzebie.

  4.Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje mszalne do czerwca 2022 r. Za-
dbajmy o to, by w niedziele rezerwowaæ intencje mszalne za ¿ywych, a wiêc
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Portrety Dwunastu
– Œwiêty Andrzej

Œwiêty Andrzej by³ bratem Œwiêtego
Piotra. Pochodzi³ z Betsaidy nad jezio-
rem Genezaret, ale mieszka³ w Kafar-
naum, razem ze swoim bratem. Tak jak
Piotr by³ rybakiem. By³ cz³owiekiem
szczerym i szukaj¹cym prawdy, dlatego
przy³¹czy³ siê do uczniów Jana Chrzci-
ciela g³osz¹cego potrzebê nawrócenia.
Jako pierwszy z braci mia³ szczêœcie spo-
tkaæ Pana Jezusa nad Jordanem. Gdy
us³ysza³ od swego mistrza, ¿e oto nad-
szed³ Baranek Bo¿y, od razu poszed³ za
Nim. A id¹c za Panem ze swoim przyja-
cielem Janem Ewangelist¹, us³ysza³ pa-
miêtne s³owa: „«Czego szukacie?» Oni
powiedzieli do Niego: «Rabbi! - to zna-
czy: Nauczycielu - gdzie mieszkasz?»
Odpowiedzia³ im: «ChodŸcie, a zobaczy-
cie». Poszli wiêc i zobaczyli, gdzie miesz-
ka, i tego dnia pozostali u Niego. By³o to
oko³o godziny dziesi¹tej” (J 1, 38-39).
By³a to godzina powo³ania, o której Œw.
Andrzej przez ca³e ¿ycie pamiêta³. To
spotkanie z Jezusem przynios³o w jego
¿yciu dostrzegalny dla innych
owoc. Swoj¹ radoœci¹ ze spotkania z
Chrystusem podzieli³ siê ze swoim bra-
tem, Szymonem, i zaprowadzi³ go do Je-
zusa. Mo¿na powiedzieæ, ¿e Œw. Andrzej
to pierwszy œwiadek Chrystusa, poniewa¿
zaraz po spotkaniu z Nim opowiedzia³ o
Nim dalej. Jednak po pierwszym spotka-
niu wróci³ do Galilei do swoich zajêæ.
W³aœnie przy pracy Chrystus po raz dru-
gi go wezwa³ i odt¹d pozosta³ z Nim a¿
do Jego œmierci i Wniebowst¹pienia.
Spotkanie nad Jeziorem Genezaret i po-
wtórne wezwanie przekaza³ nam Œw. Ma-
teusz: „Gdy (Jezus) przechodzi³ obok
Jeziora Galilejskiego, ujrza³ dwóch bra-
ci, Szymona, zwanego Piotrem i brata
jego, Andrzeja, jak zarzucali sieæ w je-
zioro: byli bowiem rybakami. I rzek³ do
nich: «PójdŸcie za Mn¹, a uczyniê was
rybakami ludzi». Oni natychmiast zosta-

wili sieci i poszli za nim” (Mt 4, 18-20).
Nale¿a³ do grona najbli¿szych uczniów
Pana Jezusa. W spisie Aposto³ów wymie-
niany jest na drugim (Mt i £k) lub czwar-
tym (Mk) miejscu. W domu Andrzeja i
Piotra w Kafarnaum Chrystus niejedno-
krotnie siê zatrzymywa³. Ewangelie
wspominaj¹ Œw. Andrzeja jeszcze dwa
razy. Przy cudownym rozmno¿eniu chle-
ba, kiedy Pan Jezus zapyta³ o zakup chle-
ba „Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat
Szymona Piotra, rzek³ do Niego: "Jest tu
jeden ch³opiec, który ma piêæ chlebów
jêczmiennych i dwie ryby, lecz có¿ to jest
dla tak wielu?” (J 6, 8-9). Ostatni raz
wystêpuje on w Ewangeliach jako po-
œrednik miêdzy poganami a Panem Je-
zusem. O ile mamy jakieœ informacje o
¿yciu Œw. Andrzeja przed Zes³aniem
Ducha Œwiêtego, o tyle trudniej jest usta-
liæ miejsce jego ¿ycia po Piêædziesi¹tni-
cy. Wed³ug Ÿróde³ mia³ ewangelizowaæ
w Azji Mniejszej, a stamt¹d prawdopo-
dobnie udaæ siê do Achai, w której po-
niós³ œmieræ mêczeñsk¹ na krzy¿u w
kszta³cie litery X.  Za poœrednictwem Œw.
Andrzeja mo¿emy dzisiaj prosiæ, byœmy
tak jak on szli bez wahania za Jezusem.
Proœmy Pana, byœmy to powo³anie, któ-
rym zostaliœmy obdarzeni, wype³niali
zawsze mê¿nie, podobnie jak œw. An-
drzej. Doœwiadczajmy Jezusowej rado-
œci, odwa¿nie dziel¹c siê naszym œwia-
dectwem wiary.      J.Z.
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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

Wrzesieñ:
Lejkowska Zofia, Piastów 16
Augustyn Czes³aw, Mieszka I 11
Daniel Damian, Tysi¹clecia 1
Marsza³kowski Bogdan, Piastów 7
Hawrot Helena, Piastów 7
Baluch Roman, Piastów 18
Rogó¿ Marianna, B.Chrobrego 38
Graf Adam, Z.Czarnego 10
Olma Henryk, B.Chrobrego 9
Polak Józef, Piastów 26
Nogaj Maria, Tysi¹clecia 78
Zadro¿na Helena, Piastów 22
Herich Ma³gorzata, Piastów 10

PaŸdziernik:
Glagla Teresa, Piastów 16

We wrzeœniu i paŸdzierniku odeszli do Pana:

Wieczny odpoczynek racz im daæ
Panie. A œwiat³oœæ wiekuista nie-
chaj im œwieci.. Niech odpoczy-
waj¹ w pokoju wiecznym. Amen.

Maœka Irena, Piastów 26
Kozik Ginter, B.Chrobrego 38
Stefko Barbara, Tysi¹clecia 15
Sobol Tomasz, Tysi¹clecia 78
Stanis³owski Jan, Piastów 22
Kaczmarek Maria, B.Chrobrego 9
Gajda Celina, Tysi¹clecia 4
Moryson Sylwester, Tysi¹clecia 19
Krupska Anna, B.Chrobrego 26
Kie³basa Stanis³aw, Piastów 22
Ruciñski Tadeusz, Piastów 9
Zaj¹c Lucjan, Tysi¹clecia 21

Migawki z ¿ycia naszej parafii

26.10. - O godz.18.45 rozpoczê³a siê
modlitwa uwielbienia. Na wstêpie ks.
Dawid Majka zwróci³ uwagê na temat
modlitwy: „Byæ sob¹”. Podkreœli³, ¿e sta-
j¹c przed Panem nie musimy niczego
udawaæ, poniewa¿ On zna nas i wszyst-
ko o nas wie. Ks. Dawid przygotowa³
równie¿ S³owo Bo¿e - fragmenty z Pi-
sma Œwiêtego, które ka¿dy móg³ sobie
wyci¹gn¹æ ze szklanego naczynia, usta-
wionego przez ca³y czas trwania adora-
cji na stopniach prezbiterium. Modlitwa
uwielbienia oparta by³a na pieœniach i za-
koñczy³a siê b³ogos³awieñstwem Naj-
œwiêtszym Sakramentem.

30.10. - O godz. 9.00, jak w ka¿d¹ so-
botê ministranci spotkali siê z ks. Pio-
trem. Spotkanie rozpoczê³o siê modlitw¹
w koœciele oraz krótk¹ konferencj¹ nt.
Œwiêta Wszystkich Œwiêtych. Nastêpnie
ch³opcy wraz ze swoim opiekunem prze-
szli na dalszy ci¹g spotkania do salki.

   Bo¿ena S.
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Duszpasterstwo Ma³¿eñstw

Co sprawia, ¿e niektóre pary, mimo
d³ugiego sta¿u ma³¿eñskiego, zacho-
wuj¹ przyjemnoœæ z przebywania w
swoim towarzystwie? Czasem sobie
dogryzaj¹, czasem siê pok³óc¹, ale
nawet dla postronnych jest oczywi-
ste, ¿e s¹ ze sob¹ szczêœliwi, ¿e siê
kochaj¹. Zapewne szczêœliwe ma³¿eñ-
stwo jest realizacj¹ prawd uniwersalnych
takich jak: szanuj, wspieraj, ufaj, akcep-
tuj, wybaczaj, przepraszaj. Co jednak
sprawi ¿e oprócz dobrze, bêdzie jeszcze
lepiej? Co jest tym jedynym, magicznym
sk³adnikiem sprawiaj¹cym, ¿e mimo
up³ywu lat, relacja jest ¿ywa, pe³na pasji
i daj¹ca satysfakcjê?

Dla nas to wspólnota wiary – porozu-
mienie na zupe³nie innym, g³êbokim po-
ziomie. To patrzenie w tym samym kie-
runku, skupienie na tych samych warto-
œciach, d¹¿enie do œwiêtoœci w jednoœci
ze wspó³ma³¿onkiem, wspieranie siê na
drodze do Królestwa Bo¿ego. Dwa ser-
ca z³¹czone sakramentem w "jedno", po-
³¹czone z Sercem Boga, które jest nie-
wyczerpalnym •ród³em Mi³oœci. Wspie-
rani przez Jego ³askê i b³ogos³awieñstwo,
budujemy wspólnotê przechodz¹c od „je-
stem z tob¹” do „jestem dla ciebie”.
Oparcie wspólnej drogi na Bogu daje
poczucie bezpieczeñstwa, bo z Nim ludz-
ka mi³oœæ "wszystko przetrzyma". Sakra-
mentalne ma³¿eñstwa, prze¿ywaj¹ swój
sakrament ka¿dego dnia, codziennie za-
praszaj¹c Boga do wszelkich spraw. Od-
daj¹ Mu wszystko, co sk³ada siê na
wspólne ¿ycie. Taka postawa nie gwaran-
tuje, ¿e zawsze bêdzie ³atwo, ale na pew-
no bêdzie piêknie - bo mi³oœæ oparta na
Bogu jest piêkna.

Ma³¿eñstwo g³êboko ze sob¹ zjedno-
czone, szczêœliwe – to zawsze jest nie-
wiarygodny wrêcz cud, najcenniejszy
skarb, o który nale¿y zadbaæ. Nie posta-
nowimy, co i kiedy bêdziemy czuæ, mo-
¿emy jednak zdecydowaæ, co bêdziemy

robiæ, aby ten skarb zacho-
waæ. W naszej parafii ma³-
¿eñstwa sakramentalne spo-

tykaj¹ siê dwa razy w miesi¹-
cu w Duszpasterstwie Ma³-
¿eñstw. Spotkania s³u¿¹ budo-
waniu naszej relacji z Bogiem

i z sob¹ nawzajem poprzez Eucharystiê,
konferencje, rozmowy o problemach
wspó³czesnego œwiata. Dzielimy siê swo-
imi doœwiadczeniami i w¹tpliwoœciami,
a emocjonuj¹ce dyskusje œwiadcz¹ o tym,
¿e poruszane tematy s¹ zwi¹zane z po-
trzebami i oczekiwaniami ma³¿eñstw.
Aktywnie uczestniczymy równie¿ w
¿yciu wspólnoty parafialnej m.in. przy-
gotowuj¹c Drogê Krzy¿ow¹, jeden z o³-
tarzy na drodze procesji Bo¿ego Cia³a
czy adoracjê Bo¿ej Dzieciny.

Opiekunem naszej wspólnoty jest ks. dr
Dawid Szpek, który cierpliwie nas wy-
s³uchuje, po czym podsumowuje rozmo-
wê prezentuj¹c wyk³adniê Koœcio³a Ka-
tolickiego oraz siêgaj¹c do swego boga-
tego doœwiadczenia duszpasterskiego.

Patronami Duszpasterstwa Ma³¿eñstw
przy parafii Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiê-
tego i Matki Bo¿ej Uzdrowienia Chorych
w Katowicach s¹  ma³¿onkowie Luigi i
Maria Beltrame Quattrocchi, których
Koœció³ wspomina 25 listopada czyli
w rocznicê przyjêcia przez nich sakra-
mentu ma³¿eñstwa. Dla rozkwitu ich
zwi¹zku równie wa¿na jak bliskoœæ serc,
by³a nieustannie pog³êbiana wiara w Bo-
ga.

„B³ogos³awieni ma³¿onkowie Mario i
Luigi, którzy daliœcie nam piêkny wzór
ma³¿eñskiego i rodzinnego ¿ycia, módl-
cie siê za nami, abyœmy tak jak Wy po-
trafili zachowaæ w³aœciw¹ równowagê
pomiêdzy prac¹ zawodow¹, s³u¿b¹ bliŸ-
niemu i ¿yciem rodzinnym. Pomó¿cie
nam, przyt³oczonym tyloma obowi¹zka-
mi, zapracowanym i zabieganym, znaleŸæ
czas na to, co w ¿yciu jest naprawdê wa¿-

ne, i zawsze umiejêtnie rozeznawaæ, cze-
mu powinniœmy poœwiêcaæ swój czas i
uwagê.(…) Módlcie siê za wszystkie
wspó³czesne rodziny, aby pielêgnowa³y
prawdziwe wartoœci i nie marnowa³y da-
rów sobie powierzonych. Amen.”     DM

Bractwo Adoracji
Najœwiêtszego Sakramentu.

Ponad 19 lat temu, po
homilii ks. Romana
Chromego na temat Eu-
charystii kilka osób po-
stanowi³o za³o¿yæ w na-
szej parafii Bractwo Ad-
oracji Najœwiêtszego Sa-
kramentu. Na pocz¹tku

by³y 23 osoby i adorowaliœmy Przenaj-
œwiêtszy Sakrament w czwartki i soboty.
W kolejnych latach liczba adoruj¹cych
siê zwiêksza³a i teraz mo¿emy ju¿ ado-
rowaæ Najœwiêtszy Sakrament codzien-
nie.

Tworzymy wspólnotê, która w ci¹gu
tych 19 lat naszego istnienia wypracowa-
³a swoje zwyczaje, które pozwalaj¹ nam
integrowaæ siê ze sob¹ w jednoœci z Pa-
nem Bogiem. Uczestniczymy w spotka-
niach i wyjazdach formacyjnych, s³u¿¹-
cych pog³êbianiu duchowoœci euchary-
stycznej.

Uczestnictwo w Bractwie Adoracji Naj-
œwiêtszego Sakramentu polega na trwa-
j¹cej 1 godzinê -indywidualnej, cichej
adoracji Pana Jezusa ukrytego w taber-
nakulum w dniu i o czasie wczeœniej
uzgodnionym i zapisanym w grafiku. Ile
osób tyle sposobów adoracji. S¹ osoby,
które trwaj¹ w milczeniu, b¹dŸ w cichej
modlitwie przed Najœwiêtszym Sakra-
mentem, inne odmawiaj¹ ró¿aniec lub
inne modlitwy, s¹ tacy, którzy rozwa¿aj¹
Pismo œwiête.

Dziêki sta³ej adoracji Pan Bóg czynnie
staje siê obecny w ¿yciu parafii. Otwarty
koœció³ pozwala parafianom wejœæ i po-
modliæ siê wtedy, gdy tego potrzebuj¹.

W ka¿dy pierwszy czwartek miesi¹ca
adorujemy Pana Jezusa wystawionego
ca³y dzieñ w Najœwiêtszym Sakramencie
na O³tarzu. Jest to dzieñ patronalny Brac-
twa. Wieczorem odprawiana jest msza
œw. w intencji cz³onków Bractwa i ich
rodzin, a po mszy œwiêtej w salce para-
fialnej odbywa siê spotkanie formacyjne
z ksiêdzem opiekunem. Wtedy te¿ usta-
lany jest grafik adoracji na kolejny mie-
si¹c.

Niestety jest problem, poniewa¿ do
Bractwa nale¿¹ osoby starsze, które czê-
sto z powodu z³ego stanu zdrowia, nie
zawsze mog¹ braæ udzia³ w adoracji.
Zapraszamy wszystkich chêtnych do w³¹-
czenia siê do czynnej adoracji Pana Je-
zusa obecnego w Najœwiêtszym Sakra-
mencie O³tarza. Chcemy by nasz koœció³
parafialny, by³ nie tylko domem miesz-
kaj¹cego w nim Boga, ale ¿eby ¿y³ obec-
noœci¹ ludzi kochaj¹cych Boga.

Cz³onkowie Bractwa

Nie osi¹gniemy nieba bez Pana Jezu-
sa, - bez modlitwy. ZnaleŸæ siê w nie-
bie - to spotkaæ Pana Jezusa. Cz³o-
wiek, który przyjaŸni siê z Panem Je-
zusem nigdy nie jest sam.

Wszyscy pamiêtaæ musimy, ¿e nasze
¿ycie krótkie czy d³ugie jest zawsze
podró¿¹, podró¿¹ w kierunku raju, tam
jest nasza ojczyzna i nasz prawdziwy
dom (œw. Jan Pawe³ II).

Œwiêty Ojciec Pio wspomina³, ¿e gdy
umieramy przychodz¹ po nas dusze
naszych bliskich zmar³ych oraz te du-
sze czyœæcowe, za których siê modli-
my.

Niewielkie utrapienia obecnego cza-
su gotuj¹ bezmiar chwa³y przysz³ego
wieku (2 Kor 4,17).

Ka¿da niedziela i œwiêta wprowadzaj¹
chrzeœcijanina na drogê wiod¹c¹ ku
¿yciu wiecznemu.
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