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Uroczystoœæ Chrystusa Króla
Uroczystoœæ Chrystusa Króla wprowa-

dzona zosta³a w roku 1925r przez papie-
¿a Piusa XI. Obchodzona jest, zatem w
Koœciele dopiero od niespe³na 100 lat.
Zdziwi³a mnie ta informacja. Wydawa³o
mi siê, ¿e co, jak co, ale uroczyste ob-
chodzenie faktu królowania Chry-
stusa towarzyszy³o u zarania
Koœcio³owi. Po przeczytaniu
encykliki Piusa XI Quasi pri-
mas, uzasadniaj¹c¹ wprowa-
dzenie tej uroczystoœci w
Koœciele zrozumia³am, jak
wa¿ne by³o i jest to wydarze-
nie w kontekœcie budzenia
œwiadomoœci w³aœciwych
wartoœci i naturalnego po-
rz¹dku i celu ludzkiego
¿ycia.

Królewska godnoœæ Chry-
stusa Króla, jak siê okazuje,
przez wieki by³a w œwiado-
moœci ludzkiej faktem nie-
podwa¿alnym. Na prze³omie
dziejów wiele by³o szerz¹cego
siê z³a i okrucieñstw, ale dopiero w
XX wieku pojawi³a siê potrzeba przypo-
mnienia, nazwania i uhonorowania nie-
podwa¿alnej prawdy o tym, ¿e to Chry-
stus jest Królem.

Uroczystoœæ ta zosta³a wprowadzona w
Koœciele w czasie miêdzywojennym jako
odpowiedŸ na szerz¹cy siê laicyzm oraz
jako przeciwwaga dla nasilaj¹cych siê
tendencji nacjonalistycznych i totalitar-
nych. „(…) Wielu usunê³o Jezusa Chry-
stusa i Jego najœwiêtsze prawo ze swych
obyczajów, z ¿ycia prywatnego, rodzin-

nego i publicznego; (…) nadzieja trwa-
³ego pokoju dot¹d nie zajaœnieje naro-
dom, dopóki jednostki i pañstwa wyrze-
kaæ siê bêd¹ i nie zechc¹ uznaæ panowa-
nia Zbawiciela naszego. Wzywaj¹c tedy

do szukania pokoju Chrystusowego
w Królestwie Chrystusowym, zapo-

wiedzieliœmy, (…) mianowicie,
¿e w Królestwie Chrystusowym
nie mo¿emy skuteczniej przyczy-
niæ siê do odnowienia i utrwale-
nia pokoju, jak przywracaj¹c pa-

nowanie Pana naszego” (Qu-
asi primas) – to s¹ s³o-
wa papie¿a z 1925 r., a
mnie wydaj¹ siê tak bli-
skie i w dzisiejszych

czasach. Tak, Jezus
Chrystus jest naszym Kró-

lem i taki porz¹dek rzeczy,
jeœli nie jest zachowany otwie-
raæ mo¿e œwiat na królowanie
z³a, którego efektem jest tak
czêste dziœ zagubienie, roz-

pacz i utrata poczucia sensu by-
cia, przy równoczesnych coraz wy-

godniejszych i wydawa³oby siê lepszych
warunkach ¿ycia…

Uroczystoœæ Chrystusa Króla od pocz¹t-
ku obchodzona by³a z koñcem roku li-
turgicznego – najpierw w ostatnia nie-
dzielê paŸdziernika, a od 1970 r., po za-
twierdzeniu nowego kalendarza liturgicz-
nego, w ostatni¹ niedzielê listopada –
jako podkreœlenie tego, ¿e ostatecznym
celem i sensem naszego ¿ycia jest Kró-
lestwo Bo¿e. B.K.

o godz. 18.00, które przyjmuje Kancelaria Parafialna.
  6.W poniedzia³ek (22.11) o godz. 18.00 odprawimy Mszê œw. w intencji czcicieli œw.

Rity, patronki spraw beznadziejnych. Wczeœniej, o godz. 17.15 nabo¿eñstwo po-
³¹czone z obrzêdem poœwiêcenia ró¿. Do skrzynki przy figurze œw. Rity mo¿na sk³a-
daæ kartki z wypisanymi proœbami i podziêkowaniami, które bêd¹ odczytane w cza-
sie nabo¿eñstwa. Po nabo¿eñstwie udzielimy b³ogos³awieñstwo relikwiami œw. Rity.

  7.W poniedzia³ek (22.11.) o godz. 18.00 w naszym koœciele Msza œw., z okazji 30-
tej rocznicy dzia³alnoœci chóru „Dei Patris” w naszej parafii.

  8.Prawnik dy¿uruje we wtorek od godz. 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
  9.W czwartek (25.11), 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.

10.W pi¹tek, o godz. 17.30 odprawimy Drogê Krzy¿ow¹, polecaj¹c Bogu dusze na-
szych zmar³ych. Wypominki za zmar³ych przynosimy do zakrystii 20 minut przed
nabo¿eñstwem. Po nabo¿eñstwie udzielimy b³og. relikwiami Krzy¿a œw.

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

12.W niedziele, po Mszy œw., w salce nr 1  mo¿na nabyæ op³atki, lampiony, œwiece wigilijne
„Caritas”-dzie³o pomocy biednym dzieciom, kartki œwi¹teczne. Odstêp 1,5 m.

13.Od przysz³ej niedzieli (28.11) rozpoczynamy Adwent - czas pobo¿nego i rado-
snego oczekiwania na przyjœcie Pana. Zachêcamy do przygotowania w naszych
domach symboli adwentowych: wieñca, kalendarza, lampionów. Dzieci wraz
z rodzicami i lampionami zapraszamy na tegoroczne roraty.  Bêdziemy siê spo-
tykaæ w bezpiecznej odleg³oœci i piêknej atmosferze od poniedzia³ku (29.11) do
pi¹tku, przez ca³y adwent o godz.18.00 w naszym koœciele. Doros³ych zaœ i m³o-
dzie¿ zapraszamy na roraty w soboty o 7.00.

14.Po konsultacjach z rad¹ duszpastersk¹ i kap³anami a tak¿e maj¹c na uwadze dy-
namiczn¹ sytuacjê zwi¹zan¹ z koronawirusem, pragniemy w tym roku podtrzy-
maæ formê „Mszy œw. Kolêdowych” po³¹czonych z modlitw¹ za rodziny i indy-
widualnym b³ogos³awieñstwem kap³añskim. Celebrowanie ”Mszy œw. Kolêdo-
wych” rozpoczniemy w okresie Bo¿ego Narodzenia. Wy³¹cznie dla „Nowych”
mieszkañców naszego Osiedla/Parafii bêdzie mo¿liwoœæ skorzystania z trady-
cyjnych odwiedzin kolêdowych: w pi¹tki i soboty adwentu, aby poœwiêciæ
i pob³ogos³awiæ nowe lub wyremontowane mieszkania. W tych przypadkach, pro-
simy o indywidualne zapisanie siê w kancelarii parafialnej.

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 sobotê o godz.7.30
zapraszamy wszystkich chêtnych do sprz¹tania naszego dolnego koœcio³a.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (22 -28 LISTOPAD 2021)
Msze œw. online: w niedziele o 9.30 i w tygodniu o 18.00

PONIEDZIA£EK (22.11.2021 r.) - Wspomnienie œw. Cecylii, dz. i mêcz.
  7.00 1/intencja wolna

2/intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec
17.15 - Nabo¿eñstwo do œw. Rity
18.00 1/w intencji czcicieli œw. Rity

2/Do Opatrznoœci Bo¿ej za wstawiennictwem Matki Bo¿ej i œw. Cecylii Patronki
chórów, z podziêkowaniem za 30 lat dzia³alnoœci chóru „Dei Patris”, z proœb¹
o Bo¿e b³og. i zdrowie dla wszystkich Chórzystów na czele z pani¹ dyrygent Aldon¹
i dla naszego Opiekuna ks.prob.Józefa, o oddalenie pandemii koronawirusa oraz
z proœb¹ o ³askê wiecznego zbawienia dla ++ Chórzystów.

3/za + Grzegorza Zgrajê, ++ jego rodziców i rodzeñstwo
4/za ++ Zofiê i Mariana B³achut

WTOREK (23.11.2021 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + mê¿a Zygmunta w 16 r. œm., + jego siostrê Pelagiê i ++ z rodziny

2/intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za + brata Witolda z proœb¹ o radoœæ nieba

2/za ++ rodziców: Teklê i Józefa, ++ ich rodziców: Respondek i Kozok i ++ z pokrew.
3/w intencji: Marcina i Moniki Serwotka, ich dzieci, mamy Barbary, Anety i Paw³a

Szargon, z proœb¹ o zdrowie duszy i cia³a, ¿yw¹ wiarê i B.b³og.,opiekê MB Czêst.
4/za + Elisabeth Macioschek

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŒRODA (24.11.2021 r.) - Wspom. œw.mêczenników Andrzeja Dung-Lac, prezb. i Tow.
  7.00 1/za + mê¿a Adama Lewandowskiego w 3 m-ce po œm.

2/za + mê¿a Czes³awa w kol. r. œm. i ++ z rodziny: Bialików i Bijaków
3/za + syna Stanis³awa Odelgê w 9 r. œm., ++ mê¿a Józefa Odelgê, synow¹

Gra¿ynê, ++ rodziców: Franciszkê i Jacka oraz Teresê i Tomasza, ++ sio-
stry: Helenê i Mariê, ++ braci: Jana i Stefana

  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za + ojca Franciszka Skrzypca we wspomnienie urodzin oraz ++ rodziców

i rodzeñstwo z obu stron
2/za + Henryka Wilka oraz ++ rodziców z obu stron
3/za ++ rodziców: Cecyliê i Edwarda, brata Jana oraz ++ z pokrewieñstwa

CZWARTEK (25.11.2021 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + Stanis³awa Lesiuka

2/za + córkê Joannê w kol. r. œm. z proœb¹ o Mi³osierdzie Bo¿e i dar nieba
3/intencja wolna

  7.30 - Ró¿aniec
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/w intencji cz³onków ¯ywego Ró¿añca oraz Apostolstwa Dobrej œmierci

2/za + mê¿a Józefa Pupkowskiego
3/za ++ Franciszka, Mariê, Józefa i Antoninê Piwko oraz + Katarzynê Wilk

PI¥TEK (26.11.2021 r.) - Dzieñ powszedni     
  7.00 1/za + mê¿a Stanis³awa w 4 r. œm., ++ rodziców i wszystkich krewnych z obu

stron oraz za dusze w czyœæcu cierpi¹ce

2/za ++ rodziców: Mariê i Stanis³awa, ++ teœciów: Janinê i Konrada
oraz ++ z pokrewieñstwa z obu stron

3/za + Eugeniusza Jêdrzejaka w 1 r. œm. (od kolegów z transportu)
  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Droga Krzy¿owa
18.00 1/za + mê¿a Konrada i ++ rodziców z obu stron

2/za ++ dziadków: Martê i Bernarda Pakoszów oraz Bertê i Alfreda Pe³ków
3/za + El¿bietê Wojtala (od wspó³pracowników)

SOBOTA (27.11.2021 r.) - Dzieñ powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/w intencji ofiarodawców i budowniczych naszego koœcio³a i w int. ks. P. Furczyka

2/intencja wolna
3/intencja wolna
4/intencja wolna

17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/za + mê¿a Czes³awa Muzyczuka w 27 r. œm., ++ rodziców: Anielê i Jana Majew-

skich, Bronis³awê i Kazimierza Muzyczuków oraz ++ rodzeñstwo: Janinê, Weroni-
kê, Mariana, Jacka i Mieczys³awa

2/intencja wolna
NIEDZIELA (28.11.2021 r.) - I  NIEDZIELA  ADWENTU
  7.30 - w intencji Katarzyny Odelgi z ok. 83 r. ur. i imienin, z podziêkowaniem za

otrzymane ³aski z proœb¹ o Bo¿e b³og., zdrowie i opiekê na dalsze lata ¿ycia
dla niej i wnuczek: Martyny i Aleksandry

  9.30 - za + Janusza Twaroga (od brata Romana)
11.00 - za + Janinê Zackiewicz w 2 r. œm. i wspomnienie urodzin
12.30 - za + Romana Lichtara w 1 r. œm.
16.30 - Nabo¿eñstwo adwentowe
17.00 - za + babciê Helenê Mierzejewsk¹ w 25 r. œm.
20.00 - za ++ Piotra i Zofiê Lejkowskich (od Bogdana Kranca z rodzin¹)

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (21 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.W dzisiejsz¹ niedzielê (21.11) obchodzimy Uroczystoœæ Jezusa Chrystusa,
Króla Wszechœwiata. O godz. 16.30 nabo¿eñstwo, w czasie którego odmówi-
my Akt poœwiêcenia rodziny ludzkiej Chrystusowi Królowi. Kolekta bêdzie
przeznaczona na potrzeby Archidiecezji.

  3.Od dzisiejszej niedzieli Msze œw. i nabo¿eñstwa odprawiamy w dolnym ko-
œciele. Dziêkujemy wszystkim za pomoc przy sprz¹taniu dolnego koœcio³a.

  4.Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne sk³adane dzisiaj na porzeby Archi
diecezji. W przysz³¹ niedzielê (28.11) kolekta bêdzie przeznaczona na budowê
cmentarza. Codziennie, po ka¿dej Mszy œw. w zakrystii indywidualni fundatorzy
mog¹ z³o¿yæ ofiarê i dokonaæ wpisu do Ksiêgi Fundatorów.

  5.Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje mszalne do czerwca 2022 r. Zadbaj-
my o to, by w niedziele rezerwowaæ intencje mszalne za ¿ywych, a wiêc urodziny,
jubileusze itp. Intencje mszalne przyjmujemy indywidualnie w Kancelarii Pa-
rafialnej a nie przez telefon. W tym roku s¹ jeszcze wolne intencje mszalne
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Apostolstwo Dobrej Œmierci

Cz³owiek szuka mi³oœci na ka¿dym eta-
pie ¿ycia, czy to w zdrowiu czy w choro-
bie, jak równie¿ w obliczu œmiercie, któ-
ra wywo³uje u wielu przera¿enie. Lêk
przed œmierci¹ jest przera¿aj¹ca form¹
cierpienia niszcz¹cego ludzi kiedy s¹
jeszcze zdrowi i w pe³ni si³, dlatego, gdy
jeszcze nie ma zatrwa¿aj¹cej  diagnozy
lekarskiej albo symptomów wskazuj¹-
cych na rych³y koniec ¿ycia, ludziom
trzeba towarzyszyæ z mi³oœci¹ uwalnia-
j¹c ich od lêku poprzez g³oszenie im
prawdy o sensie cierpienia i œmierci. To
w³aœnie czyni Koœció³ poprzez g³oszenie
Ewangelii o Chrystusie. Jednym ze spo-
sobów w jaki Koœció³ towarzyszy lu-
dziom na wszelkich ich etapach zmagañ
z lêkiem przed œmierci¹ jest pos³uga po-
dejmowana przez œwieckich i duchow-
nych cz³onków Apostolstwa Dobrej
Œmierci.

Historia powstania Stowarzyszenia siê-
ga roku 1865, gdzie we Francji w miej-
scowoœci Tinchebray zosta³o erygowane
jako filia dzia³aj¹cego od 1648 roku
Bractwa Dobrej Œmierci przy koœciele Il
Gesu. Francuskie Stowarzyszenie zaczê-
³o szybko ¿yæ w³asnym ¿yciem rozwija-
j¹c siê. Jednak ojcowie prowadz¹cy do
tej pory dzie³o z braku powo³añ nie mie-
li ju¿ mo¿liwoœci godnego kontynuowa-
nia dzie³a. Decyzj¹ Papieskiej Rady ds.
Œwieckich Stowarzyszenie zosta³o prze-
niesione do Montligeon (2002).

Polska filia Bractwa powsta³a po odzy-
skaniu niepodleg³oœci w 1918, po II woj-
nie œwiatowej dzia³alnoœæ zamar³a do
roku 1981, kiedy j¹ reaktywowano.

G³ównym celem ADS jest przekazywa-
nie i podtrzymywanie w sercu cz³onków
chrzeœcijañskiej nadziei poprzez powie-
rzenie siê opiece Matce Bo¿ej i zachêca-
nie do ¿ycia zgodnego z Ewangeli¹.

Dziêki wspólnocie modlitwy i poœwiê-
cenia cz³onkowie uczestnicz¹ w bogac-
twie wzajemnie wypraszanych dóbr du-

chowych. Œrodkami do osi¹gniêcia wy-
znaczonego celu s¹: propagowanie nabo-
¿eñstwa do MB Bolesnej, wzywanej jako
Patronka Dobrej Œmierci, sta³a i ¿arliwa
mi³oœæ do Boga i bliŸniego, wychowa-
nie do regularnego przystêpowania do sa-
kramentu pokuty i pojednania i uczest-
nictwa w Eucharystii.

S¹ trzy stopnie przynale¿noœci do ADS:
1 stopieñ – to wpis do Stowarzyszenia
co oznacza równie¿ œwiadome i dobro-
wolne oddanie siê MB Patronki Dobrej
Œmierci; 2 stopieñ ³¹czy siê z odmawia-
niem rano i wieczorem 3 x Zdrowaœ
Mario.. z wezwaniem MB, Patronko
Dobrej Œmierci – módl siê za nami; Œw.
Józefie módl siê za nami; 3 stopieñ pole-
ga na wykonywaniu zobowi¹zañ stopnia
2 i dodatkowo codziennego rachunku
sumienia oraz comiesiêcznego, krótkie-
go modlitewnego skupienia jako prak-
tycznego przygotowania do œmierci. Co-
miesiêcznego przystêpowania do sakra-
mentu pokuty i pojednania oraz przyjmo-
wania Komunii Œw.

Przywilejami duchowymi, jakimi ciesz¹
siê cz³onkowie ADS to uczestnictwo w
³askach p³yn¹cych z codziennie celebro-
wanych Mszy œw. w intencji ¿ywych i
zmar³ych cz³onków Uczestniczenie w
³askach p³yn¹cych z przyjmowania daru
odpustu zupe³nego, pod zwyk³ymi wa-
runkami w nastêpuj¹ce dni: w dzieñ wst¹-
pienia do stowarzyszenia, 19.III – uro-
czystoœæ œw. Józefa, 31 V – Œwiêto Na-
wiedzenia Najœwiêtszej Maryi Panny, 15
IX – Wspomnienie MB Bo¿ej Bolesnej,
29 IX – Œwiêto Œwiêtych Archanio³ów,
1 X- Wspomnienie œw, Teresy od Dzie-
ci¹tka Jezus.

Wspólnota modlitewna, jak¹ jest ADS,
stara siê poprzez osobiste zaanga¿owa-
nie duchowe i apostolskie wyjednaæ po-
trzebne ³aski dla wiernych katolików pra-
gn¹cych wytrwania w ³asce uœwiêcaj¹-
cej, dla obojêtnych i grzeszników - ³aski
nawrócenia, dla wszystkich ³aski dobrej
œmierci. Beder

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
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Diakonia S³owa

Ka¿dego dnia wcho-
dzimy w pewnego ro-
dzaju interakcje miê-
dzyludzkie, rozmawia-
j¹c z bliskim w domu, z
kolegami w pracy czy
po prostu wymieniaj¹c
uprzejmoœci z kasjerem lub s¹siadem.
Podczas nawet najkrótszej rozmowy
mamy okazjê, ¿eby wyraziæ swoje zda-
nie, opiniê czy podzieliæ siê jak¹œ cieka-
wostk¹, któr¹ ostatnio us³yszeliœmy. W
pêdz¹cym œwiecie czêsto nie wystarcza
czasu, ¿eby dokoñczyæ ciekaw¹ dysku-
sjê czy omówiæ temat, którym jesteœmy
zainteresowani. A gdyby tak przelaæ swo-
je myœli na papier, poœwiêciæ chwilê i w
ten sposób podzieliæ siê nimi z innymi.
Mo¿e jest coœ w czym jesteœmy dobrzy
lub coœ czym siê interesujemy i warto o
tym powiedzieæ dalej kolejnym osobom?
Jakaœ ciekawa ksi¹¿ka o tematyce reli-
gijnej lub jakiœ Œwiêty, który nas mocno
zainspirowa³ i pomaga nam w codzien-
nym ¿yciu? Mo¿e chcemy Panu Bogu za
coœ podziêkowaæ, podzieliæ siê swoim
œwiadectwem i dziêki temu wzmocniæ
cz³onków swojej wspólnoty? Nie ma siê
czego obawiaæ ani wstydziæ. Wstydem
jest zakopywanie swoich talentów, za-
miast ich rozwijania i pomna¿ania oraz
dzielenia siê nimi z innymi. Podczas pi-
sania artyku³u mo¿na rozwin¹æ swoj¹
wiedzê, poprzez szukanie ciekawostek z
danego tematu. To wspania³a okazja dla

nas, umo¿liwiaj¹ca zdobywania
nowych umiejêtnoœci. Nato-
miast dzielenie siê wa¿nymi in-
formacjami to te¿ pewna forma
ewangelizacji, która pozwala
nam byæ jak Aposto³owie i sze-
rzyæ dalej nasz¹ wiarê. Diako-
nia S³owa to aktywnie dzia³aj¹-
ca wspólnota osób, które reda-

guj¹ nasza gazetkê parafialn¹ „Byæ Bli-
¿ej”. Naszym patronem jest Œwiêty
Pawe³. Chcemy podobnie jak On rozpo-
wszechniaæ S³owo Bo¿e, tam gdzie jest
Go ma³o lub gdzie wcale nie dociera…
Serdecznie zapraszamy osoby, które by-
³yby zainteresowane redagowaniem na-
szej gazetki parafialnej. Wiek, wykszta³-
cenie, pozycja spo³eczna czy osi¹gniête
awanse nie s¹ wa¿ne. Wa¿ne jest Twoje
zaanga¿owanie i chêæ do podzielenia siê
czasem. Zapraszamy na spotkania Dia-
koni S³owa, o których informujemy w
og³oszeniach parafialnych. Nie zas³aniaj
siê brakiem czasu, bo teksty wysy³amy
w formie elektronicznej, a spotkania od-
bywaj¹ siê zwykle raz na 3 miesi¹ce. Je-
¿eli nie mo¿esz wzi¹æ w nich udzia³u oso-
biœcie zawsze po spotkaniu wysy³ana jest
agenda z tematami. Mo¿esz zapropono-
waæ napisanie artyku³u na wybrany te-
mat lub poprosiæ o jego przydzielenie. I
nie mów, ¿e nie umiesz pisaæ lub, ¿e nie
masz natchnienia. O to nie musisz siê
martwiæ – wystarczy poprosiæ i Duch
Œwiêty Ciê poprowadzi.

Odpowiedzia³ mu Filip: „ChodŸ i zo-
bacz!” (J 1, 46)      J.Z.



Eucharystia daje ¿ycie  -  2021/2022  -  POS£ANI W POKOJU CHRYSTUSA
Tematy kazañ w czasie Mszy œw.

w intencji czcicieli Mi³osierdzia Bo¿ego
w 20022 r.

Niedzielna Eucharystia w centrum
naszego ¿ycia (III pi¹tek m-ca, godz. 18.00)

Styczeñ: Otrzymaliœmy obfitoœæ Mi³osier-
dzia Chrystusa i bez ¿adnych ograniczeñ po-
winniœmy siê Nim dzieliæ z innymi
Luty: Zbawiciel sam do nas przemawia,
gdy¿ jest zawsze obecny w swoim S³.g³oszo-
nym podczas liturgii
Marzec: Udzia³ w Eucharystii przynagla
nas do podejmowania wszelkich dzie³ mi³o-
œci, aby dawaæ œwiatu  œwiadectwo chrzeœcij.
¿ycia
Kwiecieñ:  Msza œw jest uobecnieniem ofia-
ry krzy¿owej Zbawiciela, któr¹ z³o¿y³ „Na
odpuszczenie grzechów”
Maj: Najœw.Ofiara jest najwy¿szym wyrazem
mi³oœci B. wobec cz³owieka i domaga siê
odpowiedzi z naszej strony
Czerwiec:  Jesteœmy wezwani do odpowie-
dzi na Bo¿¹ £askê przez wspó³dzia³anie z
Jego Mi³oœci¹
Lipiec: Jesteœmy wezwani, aby ¿yæ wiar¹,
wyznawaæ j¹ i odwa¿nie œwiadczyæ o niej
Sierpieñ: Bóg jest kochaj¹cym Ojcem, który
nie odmawia swoim dzieciom darów potrzeb-
nych do Zbawienia
Wrzesieñ:  Niedzielna Eucharystia jest okazj¹
do z³o¿enia na o³tarzu wszystkich trudów mi-
nionego tygodnia
PaŸdziernik: Œwiêtowanie Dnia Pañskiego
jest œwiadectwem nadziei na ¿ycie wieczne
Listopad:  Poprzez udzia³ w Eucharystii otrzy-
mujemy owoce Odkupienia,  które przyniós³
nam Chrystus
Grudzieñ: Przyjœcie Chrystusa w Chwale jest
bliskie, mo¿e wype³niæ siê...

Tematy kazañ w czasie Nabo¿eñstw
Fatimskich w 2022 r.

Maryja nie przestaje byæ „Gwiazd¹
Przewodni¹”

(od maja do paŸdziernika 13-tego ka¿dego
miesi¹ca o godz. 18.00)

Maj: Matka mi³osierdzia

Czerwiec: Matka nadziei
Lipiec: Pociecha migrantów
Sierpieñ: Ucieczka grzesznych
Wrzesieñ: Pocieszycielka strapionych
PaŸdziernik: Przyczyna naszej radoœci

Tematy kazañ w czasie Nabo¿eñstw do
MB Uzdrowienia Chorych w 2022 r.

Z Maryj¹ idziemy na Eucharystiê
(œroda po I Niedzieli miesi¹ca, godz.18.00)

Styczeñ: Wszyscy wierz¹cy s¹ zaproszeni,aby
staæ siê Chrystusowymi  uczniami i iœæ za Nim
Luty: Eucharystia jest czasem szczególnej
formacji sumienia oraz okazj¹ do przyjmo-
wania Bo¿ego S³owa przez wiarê i modlitwê
Marzec: Eucharystia uczy nas ofiarowaæ sa-
mych siebie za poœrednictwem Chrystusa
Kwiecieñ: Wyznawcy Chrystusa s¹ wezwa-
ni do wyznawania wiary i dawania odwa¿ne-
go œwiadectwa, nawet wobec sprzeciwu naj-
bli¿szych
Maj: Wiara jest woln¹ odpowiedzi¹ cz³owie-
ka na inicjatywê Boga, który siê objawia
Czerwiec:  Pokora wobec Boga pozwala
otworzyæ siê na przyjêcie daru prawdziwego
spotkania z Nim
Lipiec: Królestwo Chrystusa przychodzi do
nas podczas ka¿dej Eucharys.
Sierpieñ: Wiara Eucharystyczna Maryi
Wrzesieñ:  Magnificat w perspektywie Eu-
charystycznej
PaŸdziernik: Królowa Ró¿añca œwiêtego pro-
wadzi do Eucharystii
Listopad:  Pobo¿noœæ Eucharystyczna przy-
czyni³a siê do pe³ni ¿ycia wielu œwiêtych
Grudzieñ: Matka Eucharystii wnosi radoœæ
i wesele

Tematy kazañ w czasie Mszy œw.
do NSPJ w 2021/2022 r.

Œw. Józef wzorem dla ca³ego œwiata
(I pi¹tek miesi¹ca, godz. 18.00)

Grudzieñ: Józef-Przyjaciel wierz¹cych.
Styczeñ: Józef-Przyjaciel kochaj¹cych.
Luty: Józef-Przyjaciel pracuj¹cych.
Marzec: Józef-Przyjaciel modl¹cych siê.
Kwiecieñ: Józef-Przyjaciel ojców.

Maj: Józef- Przyjaciel pielgrzymuj¹cych.
Czerwiec: Zrób jak Józef-Twój przyjaciel.

Tematy kazañ w czasie Mszy œw.
dla dzieci w 2021/2022 r.
Msza œw w moim ¿yciu

(I pi¹tek miesi¹ca, godz. 16.30)

Grudzieñ:  Uczymy siê oczekiwaæ na przyj
œcie Pana

Styczeñ: Jezus rodzi siê na Eucharystii
Luty:      Ofiarujemy siebie Bogu na Mszy œw.
Marzec: Msza œw. uczy nas pojednania
Kwiecieñ: Na Eucharystii spotykamy Zmar-

twychwsta³ego
Maj: Przynosimy Bogu swoje dary
Czerwiec: Pan Jezus posy³a nas do ludzi

Tematy kazañ w czasie spotkañ forma-
cyjnych grup parafialnych  2021/2022 r.

Eucharystia - tajemnica œwiêtowania
i apostolatu (II poniedzia³ek m-ca, 18.00)

Grudzieñ: Niedziela w rodzinie
Styczeñ: Spotkanie op³atkowe.
Luty: „Wiara staje siê kultur¹” - Eucha-

rystia a codzienne ¿ycie
Marzec: Udzia³ Eucharystii w przemianie

moralnej
Kwiecieñ: Wartoœci œwiêtowania Eucharystii
Maj: •ród³o nowoœci ¿ycia chrzeœcijañ-

skiego w Eucharystii
Czerwiec: Eucharystia uzdalnia nas do œwia-

dectwa

Migawki z ¿ycia naszej parafii
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08.11. – O godz.18.00 zosta³a odprawiona
Msza œw. w intencji wszystkich cz³onków
grup i diakonii parafialnych oraz ich rodzin.
Podczas homilii rozwa¿ony by³ temat „Sze-
rzenie kultu eucharystycznego”. Ks. Pro-
boszcz podkreœli³, ¿e nie mo¿emy pozostaæ
zamkniêt¹ wspólnot¹, ale tak jak pierwsi
chrzeœcijanie musimy wyjœæ do ludzi i mó-
wiæ o Eucharystii. Ks. Józef odniós³ siê do
dokumentów Koœcio³a: Adhortacja apostol-
ska „Sacramentum Caritatis” Benedykta XVI
– „…Dziêki Eucharystii Koœció³ odradza siê
wci¹¿ na nowo…”. Jak powiedzia³ ks. Józef,
nasza wiara rodzi siê ze spotkania z Jezusem

w Eucharystii; Katechizmie Koœcio³a Kato-
lickiego (1380) „Istnieje g³êboki sens w tym,
¿e Chrystus chcia³ pozostaæ obecny w swo-
im Koœciele w ten wyj¹tkowy sposób. Skoro
w widzialnej postaci mia³ On opuœciæ swo-
ich, to chcia³ daæ nam swoj¹ obecnoœæ sakra-
mentaln¹…” Ks. zwróci³ zatem uwagê, ¿e
spotkanie przy o³tarzu - Msza œw. jest sakra-
mentem - znakiem widzialnym, Boga niewi-
dzialnego; Encyklika „Ecclesia de Euchari-
stia” Jana Paw³a II,  w której pisa³, aby nigdy
nie ustawa³a nasza adoracja. Ks. Józef zwró-
ci³ uwagê, ¿e Eucharystia jest tak¿e adoracj¹
Najœwiêtszego Sakramentu. Ks. zwróci³ rów-
nie¿ uwagê, ¿e w dzisiejszym œwiecie nie wy-
starczy nawo³ywaæ ludzi do koœcio³a, ale
mówiæ im o prze¿ywaniu Eucharystii.

Po Eucharystii odby³o siê spotkanie forma-
cyjne podczas którego Proboszcz nawi¹za³
do wyg³oszonej homilii oraz do Soboru Wa-
tykañskiego II – „Eucharystia jest Tajemnic¹
Œmierci i Zmartwychwstania Chrystusa”. Na
zakoñczenie zwróci³ siê do wszystkich, aby-
œmy w grupach i diakoniach wzajemnie za-
chêcali siê do uczestnictwa w Eucharystii.

09.11. – O godz.18.45 rozpoczê³a siê mo-
dlitwa uwielbienia, w której ks. Dawid wy-
korzysta³ tzw. „Pokaz slajdów” – spojrzenie
oczami wyobraŸni na dan¹ sytuacjê, osobê i
pozostawienie jej Jezusowi. Przygotowane
wezwania by³y wykorzystane w modlitwie
spontanicznej. We wprowadzeniu do modli-
twy ks. Dawid Majka zwróci³ uwagê, ¿e ka¿-
da modlitwa jest dobra, a ka¿de pragnienie
bycia przy Panu Bogu jest ju¿ modlitw¹. Pod-
kreœli³  równie¿, ¿e modlitwa „Ojcze nasz”,
której nauczy³ nas sam Jezus jest modlitw¹
zawieraj¹c¹ wszystko - wszystkie nasze mo-
dlitwy, które pozwalaj¹ nam na rozwój du-
chowy. W tym dniu, na probostwie swoje spo-
tkanie mia³a równie¿ Diakonia S³owa. Usta-
lane by³y tematy artyku³ów do gazetki na naj-
bli¿szy kwarta³. Spotkanie zakoñczy³o siê mo-
dlitw¹ wspólnot oraz modlitw¹ do Œw. Paw-
³a, patrona grupy.

10.11. – O godz.18.45 rozpoczê³o siê nabo-
¿eñstwo do MB Uzdrowienia Chorych z b³o-
gos³awieñstwem lourdzkim.         Bo¿ena S.


