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

14 listopada 2021

Zasady dzia³alnoœci grupy parafialnej
Klubu Inteligencji Katolickiej (KIK)

Je¿eli jako cz³owiek wierz¹cy i cz³onek
wspólnoty parafialnej chcia³byœ:

- kszta³towaæ sw¹ osobowoœæ i wycho-
wanie w oparciu o naukê Koœcio³a Kato-
lickiego,

- móc wyra¿aæ opiniê i zg³aszaæ postu-
laty w sprawach dotycz¹cych zagadnieñ
moralnych, spo³ecznych itp.

- móc podejmowaæ dzia³ania zapobie-
gaj¹ce zjawiskom patologii spo³ecznej i
przeciwdzia³aj¹ce ateizacji

dzia³alnoœæ tak¹ j.w. mo¿e zapewniæ Ci
przynale¿noœæ do naszej sekcji KIK.

KIK generalnie jest organizacj¹ ogól-
nopolsk¹ maj¹ca status organizacji po¿yt-
ku publicznego i dzia³aj¹c¹ w oparciu o
zatwierdzony statut.

Dzia³amy w ramach katowickiej sekcji
KIK, z siedzib¹ przy koœciele Mariackim,
której przewodnicz¹cym jest obecnie Pan
Andrzej Dawidowski a opiekunem du-
chowym ks. Józef Kozyra. Opiekunem
naszej grupy jest ks. Artur Grabiec. Na-
sza sekcja dzia³a ju¿ 40 lat.

W tym kontekœcie dzia³alnoœæ w ramach
naszej parafialnej grupy KIK mo¿e po-
g³êbiæ Twoj¹ wiarê poprzez uczestnictwo
:

 - w comiesiêcznych spotkaniach w pa-
rafii na przeró¿ne tematy (przyk³adowo
- tematy dotycz¹ce apostolstwa œwiec-
kich, pocz¹tków chrzeœcijañstwa, krucjat
i schizm w koœciele, encyklik papieskich)

- w ruchu pielgrzymkowym, gdy¿ gru-
pa KIK jest organizatorem licznych piel-
grzymek do miejsc œwiêtych w Polsce i

na œwiecie (dzia³alnoœæ ta ostatnio pod-
upad³a z powodu pandemii),

- w corocznych rekolekcjach w Domu
Katechetycznym w Kokoszycach (wrze-
sieñ) i udziale w tygodniu Kultury Chrze-
œcijañskiej (listopad), pielgrzymce na
Jasn¹ Gorê (listopad),

- w pracach w ramach innych grup pa-
rafialnych.

Grupa KIK generalnie w swojej dzia-
³alnoœci, czêsto zabiera g³os w sprawach
publicznych i sprawach wa¿nych spo-
³ecznie. Wyra¿aliœmy osobiste refleksje,
jako cz³onkowie Grupy jak te¿ stanowi-
ska Grupy w wa¿nych sprawach dla ka-
tolików i obronie wartoœci chrzeœcijañ-
skich (przyk³adowo – akcje stop aborcji,
stop LGBT, sprawa prof. E. Budzyñskiej,
dzie³o Nowego Tysi¹clecia, sprzeciw
profanacji symboli itp.).

KIK jest diakoni¹ otwart¹ na nowych
sympatyków i cz³onków, czekamy na
Ciebie, spotkania mamy w ka¿d¹ trzeci¹
œrodê miesi¹ca po wieczornej mszy œw.
Zapraszamy do uczestnictwa gdzie bê-
dziesz móg³ tu swobodnie rozwijaæ swój
talent i zainteresowania, dzieliæ siê nimi
z innymi i s³u¿yæ innym.       AP
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Mszê œw. w intencji solenizanta, któr¹ odprawimy o godz. 18.00.
  5.W œrodê (17.11) Klubu Inteligencji Katolickiej zaprasza cz³onków i sympaty-

ków po wieczornej Mszy œw. do salki nr 2 na comiesiêczne spotkanie. Temat –
Czarnogórskie klimaty – refleksje popielgrzymkowe.

  6.W pi¹tek (III pi¹tek miesi¹ca) zapraszamy na Mszê œw. w intencji czcicieli Mi³osierdzia
Bo¿ego, któr¹ odprawimy o godz. 18.00. Podczas Eucharystii rozwa¿ymy homiliê nt.
W Eucharystii Chrystus daje nam to samo Cia³o, które wyda³ za nas na Krzy¿u. O godz.
17.30 w czasie nabo¿eñstwa odmówimy Koronkê do Mi³osierdzia Bo¿ego w intencji
dusz czyœæcowych. Wypominki za zmar³ych przynosimy do zakrystii 20 minut przed nab.

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

  8.Grupa Klubu Inteligencji Katolickiej naszej parafii organizuje w dniu 20.11 (sobota) piel
grzymkê autokarow¹ na Jasn¹ Górê, na ogólnopolsk¹ pielgrzymkê KIK. Program piel-
grzymki i zapisy chêtnych – wg informacji na tablicy og³oszeñ z ty³u koœcio³a.

  9.W przysz³¹ niedzielê (21.11) obchodzimy Urocz.Jezusa Chrystusa, Króla Wszech
œwiata. O godz. 16.30 nabo¿eñstwo, w czasie którego odmówimy Akt poœwiêcenia ro-
dziny ludzkiej Chrystusowi Królowi. Kolekta przeznaczona na potrzeby Archidiecezji.

10.Od przysz³ej niedzieli (21.11) wszystkie Msze Œw. i nabo¿eñstwa odprawiane bêd¹
w dolnym koœciele, dlatego te¿ zapraszamy wszystkich chêtnych do pomocy w sprz¹-
taniu koœcio³a dolnego - 19 i 20 listopada (pi¹tek i sobota) o godz. 7.30.

11.Od niedzieli (21.11), po Mszy œw., w salce nr 1  mo¿na nabyæ op³atki, lampiony,
œwiece wigilijne „Caritas” - dzie³o pomocy biednym dzieciom, kartki œwi¹teczne.
Zachowajmy odstêp 1,5 m.

12.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.

13.Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej do Parafian. 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. Bóg zap³aæ za przekazanie darowizn!

14.Dziêkujemy wszystkim osobom za s³u¿bê w naszej wspólnocie. Podziêkowania dla
Diakonii Porz¹dkowej oraz wszystkich osób, które sprz¹ta³y koœció³. W pi¹tek i sobotê
o godz.7.30 zapraszamy wszystkich chêtnych do sprz¹tania naszego dolnego koœcio³a.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (15 -21 LISTOPAD 2021)
Msze œw. online: w niedziele o 9.30 i w tygodniu o 18.00

PONIEDZIA£EK (15.11.2021 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za ++ Zofiê, Andrzeja i Józefa Wilk, + mê¿a Józefa Dudê, ++ dziadków: Froñ i Wilk

2/za + Beatê Olszewsk¹
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/w intencji ks. Artura Grabca z ok. ur., dziêkuj¹c Bogu za dar ¿ycia, prosz¹c

o ¿yw¹ wiarê,  gor¹c¹ mi³oœæ, wiernoœæ ³asce powo³ania i dar zdrowia
2/za + mamê Irenê Bulandra w 44 r. œm., + ojca Leopolda Bulandrê, ++ dziadków

z obu stron, ciociê Wandê Wróblewsk¹ oraz ++ wujków: Tadeusza i Zbigniewa
Wróblewskich, z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego

3/za + Mariana Pa³asza w kol. r. œm.
4/w podziêkowaniu Panu Bogu i MB Uzdr. Chor. za otrzymane ³aski, z proœb¹ o dary

Ducha œw., zdrowie i umocnienie w wierze dla: Katarzyny, Barbary i Zofii
WTOREK (16.11.2021 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + Jerzego Œwiergu³a w 1 r. œm.

2/intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za ++ syna Krzysztofa we wsp. ur., mê¿a Franciszka w 6 r. œm.,++z rodz.Kowalczyk

2/za + Mariê Bernad w 7 r. œm. oraz ++ z rodzin: Bernadów i Byszewskich
3/za + Macieja Boreckiego w 1 r. œm.,

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŒRODA (17.11.2021 r.) - Wspomnienie œw. El¿biety Wêgierskiej, zak.
  7.00 1/w intencji Bo¿eny i Tadeusza z ok. ur., z podziêkowaniem za dotychczaso-

we ³aski z proœb¹ o Bo¿¹ opiekê i b³og.
2/intencja wolna

  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za ++ Henryka i Grzegorza w kol. r. œm. oraz ++ rodziców i ++ z rodziny

2/z proœb¹ o dar nieba dla ++ Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii œw.: Zygmunta
Kwiatkowskiego i Micha³a Kamiñskiego oraz + ojca Stefana G¹szczak (od Nad-
zwyczajnych Szafarzy Komunii œw.)

3/za ++ Faustynê i Jana Bernad, Cecyliê i Franciszka Nicia, ++ z rodziny z obu stron
CZWARTEK (18.11.2021 r.) - Wspomnienie b³. Karoliny Kózkówny, dz. i mêcz.
  7.00 1/za ++ rodziców: Lidiê i W³adys³awa Godzwon

2/za ++ mamê Janinê Zdun w kol. r. œm., ojca Jana, ++ teœciów: Ernê i Eugeniusza
oraz siostrê Halinê

  7.30 - Ró¿aniec
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/za ++ syna Piotra, mê¿a Floriana Choinków, szwagierkê Kazimierê w kol. r.

œm., + brata Czes³awa oraz wszystkich ++ z rodziny
2/w intencji Paw³a G¹szczak z ok. 15 r. ur., z proœb¹ o Bo¿e b³og. i œwiat³o Ducha œw.
3/za ++ Daniela B³aszczyka, Zbigniewa Ruga³ê, Ewê, Annê i Wojciecha

Wójcików, Andrzeja Lewandowskiego, ++ dzieci i ++ z rodziny
PI¥TEK (19.11.2021 r.) - Dzieñ powszedni     
  7.00 1/Msza œw. wotywna ku czci œw. Józefa w intencji Parafian

2/za ++ Halinê i Zdzis³awa Stefaników, Wojciecha Gawlika, ++ z rodziny Gomu³ków
  7.30 - Ró¿aniec

17.30 - Nabo¿eñstwo do Mi³osierdzia Bo¿ego
18.00 1/w intencji czcicieli Mi³osierdzia Bo¿ego

2/w intencji Ryszarda Biegun z ok. kol. r. ur., z podziêkowaniem za otrzyma-
ne ³aski z proœb¹ o Bo¿e b³og. i opiekê Matki Bo¿ej (od kochaj¹cej ¿ony)

3/za + Eugeniusza Wawrzyka w kol. r. œm.
      Homilia:  W Eucharystii Chrystus daje nam to samo Cia³o, które wyda³ za nas na Krzy¿u.
SOBOTA (20.11.2021 r.) - Wspomnienie œw. Rafa³a Kalinowskiego, prezb.
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/w intencji Józefy z ok. ur., dziêkuj¹c Bogu za dotychczasowe ³aski, z proœb¹ o Bo¿e

b³og. i zdrowie
2/za ++ Piotra i Zofiê Lejkowskich (od rodziny Makarów i Cieciorów)

17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/w intencji ks. Dawida Majki z ok. ur., dziêkuj¹c Bogu za dar ¿ycia, prosz¹c

o ¿yw¹ wiarê,  gor¹c¹ mi³oœæ, wiernoœæ ³asce powo³ania i dar zdrowia
2/za ++ Zofiê i Mariana B³achut
3/za ++ Henryka, Mariê, Jerzego, Józefa i Renatê Makselon oraz ++ Ma³go-

rzatê, Paw³a i Mariê Matusek
NIEDZIELA (21.11.2021 r.) - UROCZYSTOŒÆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŒWIATA
  7.30 - intencja wolna
  9.30 - w intencji Anny z proœb¹ o uzdrowienie z choroby za wstawiennictwem œw.Rity
11.00 - za + Longina Roczka w 1 r. œm. (od ¿ony, córek, ziêciów i wnuków)
12.30 - w podziêkowaniu za dar ¿ycia i wszystkie otrzymane ³aski, z proœb¹ o œwiat³o Du-

cha œw. we wszystkich decyzjach, pomoc w wyborze drogi ¿yciowej, dalsze b³og.
oraz nieustaj¹ca opiekê Matki Najœwiêtszej dla Alicji z ok. 18 r.ur.

16.30 - Nabo¿eñstwo do Chrystusa Króla z  Aktem Poœwiêcenia Rodziny Ludzkiej
Chrystusowi Królowi.

17.00 1/za ++ ¿onê Mariê i syna Grzegorza Szojda z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego
2/ w intencji ministrantów oraz ich rodzin z okazji Œwiêta Patronalnego

20.00 - za + Eulaliê W³odarczyk w 1 r. œm.
Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (14 listopada 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.Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne i kopertowe sk³adane dzisiaj na potrzeby na-
szego koœcio³a - na prace remontowe - kolejne stacje Drogi Krzy¿owej w koœciele gór-
nym, remont schodów wyjœciowych oraz remont konch dachowych. W dzisiejsz¹
niedzielê (14.11) nasi ministranci zbieraj¹ przed koœcio³em ofiary materialne na Fundacjê
Papiesk¹ Pomoc Koœcio³owi w Potrzebie. Bóg zap³aæ!

  3.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.

  4.W poniedzia³ek (15.11) swoje urodziny obchodzi ks. Artur Grabiec. Zapra-
szamy na Mszê œw. w intencji solenizanta, któr¹ odprawimy o godz. 18.00. Zaœ
w sobotê (20.11) swoje urodziny obchodzi ks. Dawid Majka. Zapraszamy na
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Migawki z ¿ycia naszej parafii

01.11. – O godz.14.30 na cmentarzu
parafialnym rozpoczê³o siê nabo¿eñstwo
za zmar³ych. W nabo¿eñstwie oprócz
naszych kap³anów uczestniczy³ ks. Jakub
Orzechowski z koœcio³a MB Piekarskiej
na Górnym Tysi¹cleciu.

02.11. – O godz.9.00 na naszym cmen-
tarzu zosta³a odprawiona Msza œw. za
zmar³ych spoczywaj¹cych na cmentarzu
parafialnym oraz za dusze zalecane w
wypominkach.

Równie¿ w tym dniu o godz.18.45 roz-
poczê³a siê modlitwa uwielbienia oparta
na modlitwie spontanicznej dziêkczynie-
nia i proœby. Podczas modlitwy ogarnia-
liœmy w szczególny sposób naszych bli-
skich zmar³ych.

04.11. – O godz.18.45 w salce nr 1 od-
by³o siê spotkanie Bractwa Adoracji Naj-
œwiêtszego Sakramentu. Na spotkanie
zosta³ zaproszony przez naszego opieku-
na ks. Piotra – ks. prof. dr hab. Józef Nie-
syto, który podzieli³ siê swoj¹ bardzo
bogat¹ histori¹ ¿ycia. Ks. Józef urodzi³
siê w 1955 roku na Za³êskiej Ha³dzie.
Chrzest œw. przyj¹³ w tamtejszym koœcie-
le parafialnym pw. Œw. Cyryla i Metode-
go. Po 7 latach wraz z rodzicami prze-
prowadzi³ siê do Dêbu, na ul. B³êkitn¹, a
uczêszcza³ do Szko³y Podstawowej na
Koszutce.  Ks. Profesor ju¿ jako nastola-
tek myœla³ o kap³añstwie. Jednak w wie-
ku 17 lat umiera jego mama i zostaje sam
ze swoim ojcem oraz 2 m³odszymi sio-
strami. Plany zwi¹zane z wst¹pieniem do
Seminarium Duchownego nie mog³y byæ
zrealizowane. Ks. Józef koñcz¹c Szko³ê
Zawodow¹ rozpocz¹³ pracê jako œlusarz,
tokarz i frezer w Fabryce Sprzêtów i
Narzêdzi Górniczych na Za³ê¿u. W tym
samym czasie rozpocz¹³ zaocznie naukê
w Œl¹skich Technicznych Zak³adach Na-
ukowych, gdzie otrzyma³ z wyró¿nie-
niem dyplom konstruktora maszyn gór-
niczych. Po otrzymaniu dyplomu praco-

wa³ na prototypach. Jednak myœl o ka-
p³añstwie nie ustêpowa³a. Jak powiedzia³
ks. Józef – powo³anie jest darem Boga
dlatego podj¹³ decyzjê o wst¹pieniu do
Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Ma-
ryi Niepokalanej na Œw. Krzy¿u, jednak
spotka³ siê ze strony swojego ojca ze
sprzeciwem. Ojciec widzia³ swojego syna
jako pracownika Huty „Baildon” ponie-
wa¿ sam tam pracowa³. Kolejn¹ prze-
szkod¹ by³y w³adze polityczne w zak³a-
dzie pracy, w którym pracowa³ ks. Nie-
syto. Prze³o¿eni widzieli swojego bardzo
dobrego pracownika na Akademii Gór-
niczo Hutniczej w Krakowie. Jednak ks.
Józef nie przyj¹³ propozycji i rozpocz¹³
drogê swojego powo³ania. Jego pasj¹
by³y podró¿e, krêcenie filmów oraz Mi-
sje, a pragnieniem praca wœród Indian i
Eskimosów. W 1985 roku ks. Józef
ukoñczy³ studia filozoficzne i teologicz-
ne w Wy¿szym Seminarium Duchownym
Oblatów Maryi Niepokalanej z tytu³em
mgr misjologii. Po ukoñczeniu studiów
wyjecha³ na 2 lata do Pary¿a. W tym cza-
sie umiera jego ojciec. W 1987 roku po-
dej¹³ pracê misyjn¹ na Madagaskarze i
otrzyma³ nominacjê z Rzymu na przygo-
towywanie przysz³ych kap³anów. Po bli-
sko dziesiêciu latach pracy misyjnej na
Madagaskarze uda³ siê do Kanady, gdzie
pracowa³ przez 25 lat – do 9.09 2021
roku.  Tam te¿ podj¹³ decyzjê o wyst¹-
pieniu z zakonu Misjonarzy Oblatów, aby
rozpocz¹æ pracê jako ks. diecezjalny. Ks.
Józef przebywaj¹c w Kanadzie podj¹³
studia licencjackie w Instytucie Teologii
Fundamentalnej na Katolickim Uniwer-
sytecie Lubelskim, które ukoñczy³ w
1998 roku jako magister teologii oraz
teologii fundamentalnej, a nastêpnie ce-
lem zebrania materia³ów do pracy dok-
torskiej, uda³ siê ponownie na Madaga-
skar. W latach 2000-2005 pracowa³ w
parafii polsko-francuskiej, a nastêpnie
przez 15 lat w parafii francuskiej. W 2005
roku ukoñczy³ studia doktoranckie na
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu

3

Beatyfikacja Slugi Bo¿ego ks. Jana
Franciszka Machy odbêdzie siê w Ka-
tedrze Chrystusa Króla w Katowicach
w sobotê 20.11. o godz. 10.00. S¹ stara-
nia, aby wydarzenie by³o dostêpne dla
ogó³u wiernych. W obecnej sytuacji epi-
demiologicznej nie wprowadza siê specjal-
nych wymogów czy wejœciówek. Obowi¹-
zywaæ bêd¹: dystans, maseczki i dezyn-
fekcja. Do katedry bêdzie mog³o wejœæ
ponad 3 tys. wiernych. Udostêpniona bê-
dzie tak¿e krypta katedry, co pozwoli na
przyjêcie kolejnych kilkuset osób. Bêd¹
równie¿ rozstawione telebimy przed ka-
tedr¹. Uroczystoœæ bêdzie transmitowana
na antenie Telewizji Polskiej w programie
pierwszym i na antenie TVP3 Katowice,
w lokalnych stacjach radiowych z Radiem
eM na czele oraz w intenecie.

Po konsultacjach z rad¹ duszpastersk¹ i
kap³anami a tak¿e maj¹c na uwadze dy-
namiczn¹ sytuacjê zwi¹zan¹ z koronawi-
rusem, pragniemy w tym roku podtrzymaæ
formê „Mszy œw. Kolêdowych” po³¹czo-
nych z modlitw¹ za rodziny i indywidual-
nym b³ogos³awieñstwem kap³añskim.
Celebrowanie ”Mszy œw. Kolêdowych”
rozpoczniemy w okresie Bo¿ego Narodze-
nia.
Dla „Nowych” mieszkañców naszego
Osiedla/Parafii bêdzie mo¿liwoœæ skorzy-
stania z tradycyjnych odwiedzin kolê-
dowych: w pi¹tki i soboty adwentu, aby
poœwiêciæ i pob³ogos³awiæ nowe lub wy-
remontowane mieszkania. W tych przy-
padkach, prosimy o indywidualne zapisa-
nie siê w kancelarii parafialnej.

Wielu z nas, czuje potrzebê pomagania,
ofiarowania swojego czasu osobom po-
trzebuj¹cym, czy po prostu zagospoda-
rowania swojego wolnego czasu obecno-
œci¹ innych osób, starszych, mniej spraw-
nych, potrzebuj¹cych pomocy i opieki.

W naszej parafii istniej¹ ró¿ne grupy i
diakonie parafialne, które poprzez swój
charyzmat, wychodz¹ zarówno do osób
potrzebuj¹cych jak i do osób chc¹cych
zaanga¿owaæ siê na rzecz innych para-
fian. Tak¹ mo¿liwoœæ stwarza zespó³ cha-
rytatywny dzia³aj¹cy przy naszej parafii
od niemal samego pocz¹tku jej istnienia.

Jest to jedna z grup, która ma bardzo
wymierny charakter – udzielanie wspar-
cia osobom potrzebuj¹cym, w duchu mi-
³osierdzia. Oprócz realnej pomocy i pra-
cy, Grupa prowadzi tak¿e spotkania for-
macyjne, które odbywaj¹ siê we wtorek
po I czwartku miesi¹ca o godz. 16.30.

Do zadañ zespo³u nale¿y m.in.: zadba-
nie o chorych aby mogli przyj¹æ Sakra-
ment Eucharystii raz w miesi¹cu; roze-
znanie potrzeb osób potrzebuj¹cych
(biednych, starszych, samotnych, bêd¹-
cych w trudnej sytuacji ¿yciowej) w pa-
rafii; obdarowywanie paczkami œwi¹tecz-
nymi; organizowanie akcji oko³oœwi¹-
tecznych tj. paczkowanie i sprzeda¿
op³atków, œwiec Caritas; uczestniczenie
w zbiórkach pieniê¿nych przed Koœcio-
³em na cele charytatywne i misyjne; Co
miesi¹c rozdawanie ¿ywnoœci itp.

Charakter Zespo³u, rozmiar prac i ich
czasoch³onnoœæ powoduje, koniecznoœæ
pozyskiwania nowych cz³onków do Ze-
spo³u, chêtnych do ofiarowania swojego
czasu i pomocy innym oraz udzielenia
wsparcia ju¿ osobom dzia³aj¹cym.

Zapraszamy wszystkich zainteresowa-
nych prac¹ w Zespole charytatywnym,
aby na nowo odrodzi³a siê idea i chary-
zmat tej formy s³u¿by w Koœciele.

Ka¿dy z nas ma mo¿liwoœæ w³¹czenia
siê w tê formê s³u¿by w parafii. Ka¿dy z
nas ma coœ do ofiarowania innym - nowe
pomys³y i inicjatywy, nowe formy pomo-

cy. Koñcz¹c s³owami Jana Paw³a II, cze-
kamy na ka¿dego ….

„Cz³owiek jest wielki nie przez to,
co ma

nie przez to kim jest,
lecz przez to

czym dzieli siê z innymi.”
BKK
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Miko³aja Kopernika w Toruniu, gdzie
otrzyma³ stopieñ doktora Nauk Teolo-
gicznych. Ks. Niesyto przebywaj¹c w
Kandzie, poœwiêci³ siê pracy naukowej
pisz¹c ksi¹¿ki, a jednoczeœnie wype³nia³
codzienne obowi¹zki kap³ana na parafii.
Po napisaniu 17 ksi¹¿ek ks. Józef napi-
sa³ pracê habilitacyjn¹ nt. „Ekshumacja.
Przewijanie zw³ok w  plemieniu Betsi-
leo.na Madagaskarze”. Po ukoñczeniu
kolejnych studiów ks. Józef otrzyma³ pro-
pozycjê wyk³adów nt. „ ¯ycia Indian
Ameryki Pó³nocnej” na Uniwersytecie
Gdañskim, na Antropologii i Etnografii.
Jednak bêd¹c bardzo zainteresowanym
¿yciem wspó³czesnych Indian, ks. Józef
Niesyto rozpocz¹³ pisanie kolejnej ksi¹¿-
ki. Po powrocie do Polski podj¹³ wspó³-
pracê z Uniwersytetem Œl¹skim w Kato-
wicach , i z sentymentu do swoich ro-
dzinnych stron zamieszka³ wœród nas, na
Tysi¹cleciu. Ks. prof. dr hab. Józef Nie-
syto bardzo mocno podkreœli³, ¿e ponad
pasje, tytu³y stawia swoje kap³añstwo,
które jest dla niego najwa¿niejsze. Cie-
kawostk¹ jest, ¿e ks. Józef jest równie¿
lekarzem chirurgii plastycznej. Jak po-
wiedzia³ jego profesja przyda³a siê w
wielu okolicznoœciach. ̄ yczymy ksiêdzu
Józefowi wiele radoœci w pracy duszpa-
sterskiej wœród nas. Otoczmy go ¿yczli-
woœci¹ i serdecznoœci¹ oraz pamiêtajmy
o nim w naszych modlitwach.

Równie¿ w tym dniu w kaplicy Œw. Jó-
zefa swoje spotkanie mieli Nadzwyczaj-
ni Szafarze Komunii Œw. ze swoim opie-
kunem ks. Proboszczem.

05.11. – O godz.18.00 zosta³a odpra-
wiona Msza œw. do NSPJ w intencji
wszystkich rodzin naszej parafii. Podczas
homilii nt. „Zrób jak Józef – Przyjaciel
na nasze czasy” ks. Dawid nawi¹zuj¹c
do Ewangelii z dnia (£k 16, 1-8) przy-
bli¿y³ cechy Œw. Józefa, który ma byæ nie
tylko naszym orêdownikiem, ale prze-
wodnikiem i przyjacielem. Jak powie-
dzia³ ks. Dawid – Œw. Józef  jest posta-
ci¹ drugoplanow¹, dlatego Jego postawa

jest dzisiaj wzorem dla nas wszystkich.
Milcz¹cy, zas³uchany w S³owo Boga,
pokorny, prawy i sprawiedliwy, pos³usz-
ny, dumny, mê¿ny, roztropny i przeko-
nany, ¿e dla Pana Boga nie ma nic nie-
mo¿liwego. Winniœmy uczyæ siê od Œw.
Józefa roztropnoœci nie tylko w stosun-
kach miêdzyludzkich, ale równie¿ w sto-
sunku do Pana Boga.        Bo¿ena S.

Kindersztuba
albo rzecz o przychodzeniu w porê

Asertywnoœæ w ostatnich czasach œwiê-
ci tryumfy. Uczone g³owy podpowiadaj¹,
jak wylaæ na zewn¹trz swoje emocje,
uczucia, okreœliæ granice; ale najczêœciej
ten wylew dokonuje siê z pustych dzba-
nów. Wszystko mi wolno, nie wolno mnie
ograniczaæ. Sobiepañstwo rozwija siê jak
rozmaryn.

Nurt poczucia w³asnej wartoœci wlewa
siê szeroko i do Koœcio³a. Nie jest to by-
najmniej poczucie Dzieciêctwa Bo¿ego,
a raczej wyznaczanie granicy, jak daleko
mogê narzuciæ swoje rewelacyjne dywa-
gacje  przeciwko temu co chce od nas
Bóg. Rzecz dotyczy punktualnego przy-
chodzenia na Msze Œw.

Jezus zaprasza nas na ucztê, podaje jej
czas i miejsce. Jak wa¿ne jest to przekaz
dowiadujemy siê z lektury dwóch przy-
powieœci zamieszczonych w Ewangelii
œw. Mateusza (Przypowieœæ o uczcie kró-
lewskiej Mt 22) i œw. £ukasza (Przypo-
wieœæ o uczcie £k 14, 15-24). Nie bêdê
przytacza³ ich treœci, a pozwolê sobie
zaprosiæ do lektury indywidualnej. Jed-
no co z nich wynika to sprawa obecno-
œci. Pozwalamy sobie mniemaæ o naszym
wybrañstwie, nie dopuszczaj¹c myœli, ¿e
inni mog¹ nas wyprzedziæ, a my ich nie
docenialiœmy.  Druga bardzo wa¿na spra-
wa to zachowanie. W³aœnie na ucztê
mamy przybyæ w³aœciwie odziani w sza-
ty weselne, ale to oznacza równie¿ nasze
przybycie w czasie, kiedy uczta siê za-
czyna. Mo¿na by skwitowaæ to s³owami

„kto ma uszy, niech s³ucha”.
Sporo lat temu, bêd¹c jeszcze dziec-

kiem, s³ysza³em takie uwagi: „O N.N.
znowu idzie dzisiaj ksiêdza rozebraæ”.
Oczywiœcie dotyczy³o to przychodzenia
na Mszê Œw. nierzadko po kazaniu. Kie-
dyœ sporadyczny sarkazm, dzisiaj co-
dziennoœæ. W jednej z parafii, któr¹ dane
mi by³o obserwowaæ przez wiele lat,
przedsionek po wie¿¹ by³ pe³en, a na
schodach do koœcio³a brakowa³o miejsca.
Wszystko zape³nia³o siê do kazania.
Czy¿by dla nas by³ wzorem Putin, po-
zwalaj¹cy sobie na godzinne i wiêcej
poœlizgi w przychodzeniu na spotkanie.
Przecie¿ jest to lekcewa¿enie, gospoda-
rza i wspó³biesiadników, sami chcemy,
aby nas szanowano (st¹d ta ca³a asertyw-
noœæ), ale ju¿ my niekoniecznie. Jakoœ
nie przyjdzie nam do g³owy, ¿e swoim
postêpowaniem stawiamy siê na równi z
szatanem kusz¹cym Jezusa na pustyni.
Domagamy siê w bezczelny sposób wy-
musiæ na Jezusie mi³osierdzie, przebacze-
nie, na koniec zrozumienie, ¿e nasze Jego
lekcewa¿enie to w zasadzie nic nie zna-
czy. A¿ tak czasami uszami wyobraŸni
s³yszê taki dialog:

„Jezus – Nie przychodzi³eœ na czas, kie-
dy na ciebie czeka³em.

Dusza – No co ty, Jezusie, ale w koñcu
przyszed³em, musisz mi to puœciæ w nie-
pamiêæ.”Monty Python by siê nie po-
wstydzi³.

I na koniec, taka refleksja: Najczêœciej
s³yszê to, gdy mowa o niewyobra¿alnym
cierpieniu i zag³adzie - „Gdzie by³ Bóg?”,
pytaj¹ zimni, letni, gor¹cy, a najg³oœniej
niewierz¹cy, a mo¿e Bóg chcia³by odpo-
wiedzieæ „no co ty, przecie¿ przed Ewan-
geli¹ zd¹¿y³em”. Beder

Kiedy po mszy œw. wyjœæ z koœcio³a,
czy zaraz z ksiêdzem, czy poczekaæ
chwilê, pomodliæ siê, dokoñczyæ pieœñ?

Wszystko zale¿y od tego, dlaczego
przyszliœmy na mszê œw. do koœcio³a.

Jeœli tylko, dlatego by „byæ w porz¹dku”
i nie mieæ grzechu to wiadomo, ¿e Msza
Œwiêta rozpoczyna siê znakiem krzy¿a i
koñczy b³ogos³awieñstwem. Mamy, wiêc
sprawê „odfajkowan¹”.

Jeœli natomiast jesteœmy osobami wie-
rz¹cymi, to przyszliœmy z „potrzeby ser-
ca” na Ucztê Eucharystyczn¹, na spotka-
nie z Bogiem.  Wtedy w pe³ni uczestni-
czymy w liturgii. Warto uœwiadomiæ so-
bie obecnoœæ Chrystusa na o³tarzu pod
postaciami chleba i wina. To Jego s³ów
s³uchamy podczas Ewangelii, Jemu od-
dajemy czeœæ i Jego przyjmujemy w Ko-
munii œw.

Uczestnictwo w niedzielê we wspólnej
celebracji Eucharystii jest œwiadectwem
przynale¿noœci do Chrystusa i Jego Ko-
œcio³a. Wierni wspólnie œwiadcz¹ o œwiê-
toœci Boga i nadziei zbawienia (por.
KKK2182).

Œpiew podczas Eucharystii to tak¿e
modlitwa. „Pan Wieczernik przygotowa³,
swój zaprasza lud. Dla nas wszystkich
dom otworzy³ i zastawi³ stó³”. Jeœli mam
¿yw¹ wiarê i przyjmujê zaproszenie Je-
zusa to nie uciekam zaraz po skoñczonej
Uczcie. Mamy czas na refleksje i modli-
twê. Cecylia

Zespó³ Charytatywny
Jeœli chcesz pomagaæ biednym i potrze-

buj¹cym przyjdŸ do nas !!!
Postawmy sobie pytanie, co to jest Mi-

³osierdzie? Mi³osierdzie to daæ siebie,
swoje serce biednemu, potrzebuj¹cemu
wsparcia – materialnego, psychicznego,
duchowego.

Mo¿e masz wiêcej czasu ni¿ inni ?
Mo¿e czujesz pustkê w swoim ¿yciu i
chcesz j¹ wype³niæ czyj¹œ obecnoœci¹,?
Mo¿e masz pragnienie ofiarowaæ swój
talent innym ? Masz pragnienie nieœæ
dobre s³owo, ¿yczliwoœæ, cierpliwoœæ…
CZAS ??!!!

Poznaj czym zajmuje siê Parafialny
Zespó³ Charytatywny.
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