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

5 grudnia 2021

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU

„G³os wo³aj¹cego na pustyni: Przygo-
tujcie drogê Panu, prostujcie œcie¿ki dla
Niego! Ka¿da dolina zostanie wype³nio-
na, ka¿da góra i pagórek zrównane, dro-
gi krête stan¹ siê prostymi, a wyboiste
drogami g³adkimi! I wszyscy ludzie
ujrz¹ zbawienie Bo¿e.”  (£k 3, 1-6)

II Niedziela Adwentu rozpoczyna na-
stêpny tydzieñ wyczekiwania na przyj-
œcie Pana Jezusa. Na wieñcu adwento-
wym zapalamy drug¹ œwiecê zwan¹
„Œwiec¹ Betlejem” (Œwieca Pokoju),
która jest zapalana w II Niedzielê Adwen-
tu na pami¹tkê miejsca, w którym naro-
dzi³ siê Zbawiciel.

W drug¹ Niedzielê Adwentu uœwiada-
miamy sobie, ¿e ju¿ coraz bli¿ej spotka-
nia z Chrystusem. W pierwszym czyta-
niu prorok Baruch nakazuje nam, aby-
œmy zwlekli z siebie szaty smutku, a przy-
wdziali szaty chwa³y, poniewa¿ Bóg pra-

gnie okazaæ swoj¹ wspania³oœæ. Z kolei
Œwiêty Pawe³ w Liœcie do Filipian modli
siê za chrzeœcijan, aby byli „czyœci i bez
zarzutu na dzieñ Chrystusa”.  Co wiêcej
œw. Pawe³ ca³¹ ufnoœæ co do braci pok³a-
da w Bogu. „Mam w³aœnie ufnoœæ, ¿e Ten,
który zapocz¹tkowa³ w was dobre dzie-
³o, dokoñczy go do dnia Chrystusa Jezu-
sa”. Niech doskonali siê w nas mi³oœæ,
ufnoœæ i ewangeliczne drogi poznania.

W dzisiejszej liturgii s³owa rozlega siê
g³os œw. Jana Chrzciciela, który s³owami
proroka Izajasza wzywa wszystkich do
przygotowania drogi dla Pana g³osz¹c
„chrzest nawrócenia dla odpuszczenia
grzechów”. Zróbmy wszystko, aby to
wo³anie do nas dotar³o. Bóg przychodzi
nieustannie. Chce byæ blisko cz³owieka.
Aby Go zobaczyæ, trzeba otworzyæ ser-
ce i zmieniæ ¿ycie. Adwentowy g³os pro-
roka jest przypomnieniem, ¿e czas szyb-
ko mija, a Bóg mo¿e przejœæ obok nas
niezauwa¿ony. Wykorzystajmy wiêc do-
brze czas Adwentu. Joasia

  6.W œrodê (8.12) obchodzimy Uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia NMP.
O godz. 12.00, w „Godzinie £aski”, odprawimy Mszê œw. w intencjach osób
modl¹cych siê w Godzinie £aski oraz o œwiêtoœæ kap³anów i osób konsekrowa-
nych. Wczeœniej o 11.30 Ró¿aniec.

  7.Ze wzglêdu na Roraty nabo¿eñstwo do Matki Bo¿ej Uzdrowienia Chorych
odprawimy w œrodê (8.12), o godz. 17.30. W czasie Mszy œw. o godz. 18.00 homi-
lia nt. Maryja jest Matk¹ Jezusa, który dla nas sta³ siê pokarmem.

  8.Zapraszamy bierzmowañców oraz ca³¹ m³odzie¿ naszej parafii na Mszê œw. m³odzie-
¿ow¹ w pi¹tek (10.12) o 18.00,  zaœ w czwartek (9.12) o godz. 17.00 odbêdzie siê rachu-
nek sumienia i spowiedŸ dla kandydatów do bierzmowania.

  9.Naszych starszych i chorych parafian odwiedzimy z pos³ug¹ sakramentaln¹ w sobotê
11 grudnia. Zg³oszenia prosimy kierowaæ do czwartku w³¹cznie do kancelarii.

10. Msza œw. o godz. 11.00 w ka¿d¹ niedzielê jest szczególn¹ Msz¹ œw. ze s³owem Bo¿ym
dla dzieci. Zachêcamy rodziców wraz z dzieæmi do udzia³u w tej w³aœnie Mszy œw.

11. W ka¿d¹ niedzielê, po Mszy œw. do godz. 13.30 oraz w sobotê o 18.30 w salce
nr 1  a w tygodniu w zakrystii mo¿na nabyæ op³atki, œwiece wigilijne „Caritas”
- dzie³o pomocy biednym dzieciom oraz kartki œwi¹teczne.

12.W czasie Adwentu, w koœciele s¹ przygotowane kosze, do których mo¿na sk³a-
daæ ¿ywnoœæ o d³u¿szym terminie wa¿noœci np. cukier, m¹ka, konserwy itp.
¯ywnoœæ przeka¿emy biednym.

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 œ
w. Kolêdowych” po³¹czonych z modlitw¹ za rodziny i indywidualnym b³og. kap³añskim.
Celebrowanie ”Mszy œw. Kolêdowych” rozpoczniemy w okresie Bo¿ego Narodzenia.
Lista bloków oraz wybranych dni znajduje siê na stronie internetowej, facebooku
oraz w gablotach. Wy³¹cznie dla „Nowych” mieszkañców naszego Osiedla/Parafii bê-
dzie mo¿liwoœæ skorzystania z tradycyjnych odwiedzin kolêdowych: w pi¹tki (od 16.30)
i soboty (od 14.30) adwentu, aby poœwiêciæ i pob³ogos³awiæ nowe lub wyremontowane
mieszkania. W tych przypadkach, prosimy o indywidualne zapisanie siê w kancelarii.

14. Wszystkich mê¿czyzn zapraszamy do pomocy przy wznoszeniu stajenki
w koœciele. Spotykamy siê w pi¹tek (10.12), o godz. 9.00.

15.W przysz³¹ niedzielê (12.12) o godz 17.00 odprawimy Mszê œw. w intencji Dzieci
Maryi naszej parafii, z okazji patronalnego œwiêta, po³¹czona z przyjêciem do
wspólnoty Ruchu Dzieci Maryi.

16.Pamiêtajmy w koœciele o dystansie spo³ecznym, maseczkach i dezynfekcji r¹k.
Prosimy parafian o zrozumienie, odpowiedzialnoœæ za siebie i pomoc w zacho-
waniu wszystkich obostrzeñ. Wyznaczyliœmy  w naszym koœciele dolnym ozna-
czone miejsce, przy ekranie z pieœniami w którym mo¿na przyj¹æ Komuniê do
ust. W pozosta³ych miejscach ksiê¿a udzielaj¹ Komunii Œw. na rêkê.

17.Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej do Parafian. W czasach pandemii 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. Bóg zap³aæ!

18.Dziêkujemy wszystkim osobom za s³u¿bê w naszej wspólnocie. Szczególne
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  (06 - 12 GRUDZIEÑ 2021)
Msze œw. online: w niedziele o 9.30 i w tygodniu o 18.00

PONIEDZIA£EK (06.12.2021 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za dusze w czyœæcu cierpi¹ce (intencje ze skarbonki)

2/za + ojca Franciszka Piekarskiego w 35 r. œm. i ++ z rodziny Piekarskich
3/za + Jana Olko we wspomnienie urodzin

  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za ++ Renatê i Tadeusza w 1 r. œm. (od Doroty i Marcina z Brzeska)

2/w intencji Teresy i jej syna Micha³a prosz¹c o Bo¿e b³og., potrzebne ³aski i zdrowie
dla nich i ca³ej rodziny przez wstawiennictwo Matki Bo¿ej i œw. Ojca Pio

WTOREK (07.12.2021 r.) - Wspomnienie œw. Ambro¿ego, bpa i dK
  7.00 1/za ++ Miros³awê, Martê, Ingê i Mariê z proœb¹ o dar ¿ycia wiecznego

2/za ++ Piotra i Zofiê Lejkowskich (od Jana i Bo¿eny Hendzel z rodzin¹)
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za ++ z rodziny: Pakoszów, Pe³ków i Goœciniaków

2/za + siostrê Mariannê Szczerba w 1 r. œm.
3/w intencji Bogu wiadomej
4/za + Teresê Czech z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŒRODA (08.12.2021 r.) - UROCZYSTOŒÆ NIEPOKALANEGO POCZÊCIA NMP
  7.00 1/intencja wolna

2/intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec
11.30  - Ró¿aniec w „Godzinie £aski”
12.00 - w intencjach osób modl¹cych siê w Godzinie £aski oraz o œwiêtoœæ ka-

p³anów i osób konsekrowanych
17.30 - Nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/w intencji Micha³a w 17 r. ur., dziêkuj¹c Bogu za dar ¿ycia i otrzymane ³aski

z proœb¹ o dary Ducha œw., opiekê MB i Bo¿e b³og. dla niego i ca³ej rodziny
2/za + mê¿a Tomasza, + siostrê Alinê, ++ rodziców i krewnych z obu stron
3/za + babciê Mariê Kotniewicz, ++ jej rodziców, rodzeñstwo i ++ z rodziny

Homilia:  Maryja jest Matk¹ Jezusa, który dla nas sta³ siê pokarmem.
CZWARTEK (09.12.2021 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za ++ Zofiê, Andrzeja i Józefa Wilk, + mê¿a Józefa Dudê, ++ dziadków: Froñ i Wilk

2/intencja wolna
3/intencja wolna

  7.30 - Ró¿aniec
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/za ++ rodzeñstwo: Ewê i Krzysztofa, + teœciow¹ Weronikê prosz¹c o ¿ycie wieczne

2/za + ojca Jana Uchnala w kol. r. œm.
3/intencja wolna

PI¥TEK (10.12.2021 r.) - Dzieñ powszedni     
  7.00 1/za + Mateusza Plizgê w 2 r. œm.,

2/za + El¿bietê w 1 r. œm. z proœb¹ o Bo¿e Mi³osierdzie i radoœæ nieba
3/intencja wolna
4/intencja wolna

  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo do NSPJ  

18.00 1/w intencji m³odzie¿y
2/za ++ rodziców: Katarzynê i Józefa Kuk, ++ siostry: Bronis³awê i Domice-

lê, ++ brata Mieczys³awa, bratow¹ Stanis³awê oraz córkê Magdalenê
SOBOTA (11.12.2021 r.) - Dzieñ powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/o radoœæ ¿ycia wiecznego dla ++ Stanis³awa i Grzegorza Drabów w kol. r.

œm. ++ z rodziny: Nowak i Wiêc³aw
2/do Opatrznoœci Bo¿ej w intencji Reginy z ok.ur., z podziêk. za otrzymane ³aski,

z proœb¹ o dalsze Bo¿e b³og. i zdrowie dla niej, jej mê¿a, rodziny i przyjació³
3/za ++ rodziców: Jana i Wiktoriê Mazurów w kol. r. œm. + ojca oraz ++ rodzeñstwo
4/za ++ rodziców: Anielê i Stefana oraz Anielê i W³adys³awa, + brata Wac³a-

wa, ++ dziadków: Jana i Mariê i ++ z pokrewieñstwa
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 - za + syna S³awomira Romanowskiego w 10 r. œm.,++rodz: Zofiê i Kazimierza Ma-

zanik,++braci: Antoniego, Jana i Stanis³awa Mazanik, z proœb¹ o ³askê zbawienia
NIEDZIELA (12.12.2021 r.) - III NIEDZIELA  ADWENTU
  7.30 - za + ¿onê, mamê i babciê Jowitê Kapo³ka w 1 r. œm.,
  9.30 - za++rodz: Andrzeja i Katarzynê Szywaczów,++braci: Stefana i Mieczys³awa, bra-

tow¹ Leokadiê, bratanka Andrzeja,++Wojciecha i Magdalenê S³aboniów,Józefa
i Jana S³aboniów

11.00 - intencja wolna
12.30 - intencja wolna
16.30 - Nabo¿eñstwo adwentowe
17.00 - w intencji Dzieci Maryi oraz ich rodziców
20.00 - w intencji Bogdana z ok. 61 r. ur. z podziêkowaniem za dar ¿ycia i wszelkie

³aski,z proœb¹ o Bo¿e b³og., dary Ducha œw., zdrowie i Mi³osierdzie Bo¿e
Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (5 grudnia 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.Serdecznie zapraszamy dzieci na tegoroczne roraty "w drodze do Betlejem". Przygotuj-
my wygodne buty, lampiony roratnie i otwarte serca na d³ug¹ drogê w przygotowaniu do
Bo¿ego Narodzenia. Roraty dla dzieci od poniedzia³ku do pi¹tku o godz. 18.00.  Doro-
s³ych zaœ i m³odzie¿ zapraszamy na roraty w soboty o godz. 7.00.

  3.Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne sk³adane dzisiaj na utrzymanie naszego ko-
œcio³a. Przy wyjœciu z koœcio³a zbieramy ofiary materialne na Fundusz Pomocy Koœcio-
³owi na Wschodzie. Bóg zap³aæ! Przy wyjœciu z koœcio³a mo¿na odebraæ deklaracjê
na potrzeby naszego koœcio³a - na prace remontowe - kolejne stacje Drogi Krzy¿owej
w koœciele górnym, remont schodów wyjœciowych oraz remont konch dachowych.
Bêdzie je mo¿na z³o¿yæ w przysz³¹ niedzielê - 12 grudnia.

  4.Dzisiaj zapraszamy o godz. 16.30 na nabo¿eñstwo adwentowe.
  5.Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje mszalne do czerwca 2022 r. Za-

dbajmy o to, by w niedziele rezerwowaæ intencje mszalne za ¿ywych, a wiêc
urodziny, jubileusze itp. Intencje mszalne przyjmujemy indywidualnie w Kan-
celarii Parafialnej a nie przez telefon. W tym roku s¹ jeszcze wolne intencje
mszalne o godz. 18.00, które przyjmuje Kancelaria Parafialna.
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HANIK B£OGOS£AWIONY

W katedrze Chrystusa Króla w Katowi-
cach w sobotê 20 listopada br. mia³a miej-
sce uroczystoœæ beatyfikacyjna ks. Jana
Franciszka Machy, kap³ana – mêczennika,
zamordowanego w czasie II Wojny œwia-
towej.

Liturgii przewodniczy³ kard. Marcello
Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Ka-
nonizacyjnych. Wraz z nim modlili siê licz-
ni biskupi, przedstawiciele duchowieñstwa
i wierni. - Ks. Jan Macha pokazuje, ¿e
ziemskie panowanie przemija, a trwa Kró-
lestwo Chrystusa – mówi³ w homilii kard.
Semeraro.

Witaj¹c zebranych metropolita katowic-
ki abp Wiktor Skworc przywo³a³ s³owa
„Soli Deo honor et gloria!”. Przypomnia³,
¿e to s³owa, które w czasach stalinizmu,
gdy „cz³owiek czyni³ siebie bogiem”, nasi
przodkowie wypisali w 1955 roku na fron-
tonie katowickiej katedry, poœwiêconej.
„Samemu Bogu czeœæ i chwa³a, i dziêk-
czynienie za owoce œwiêtoœci w naszym
lokalnym Koœciele. Dziœ nade wszystko
dziêkujemy za dar œwiêtego ¿ycia kap³ana
Jana Franciszka Machy, którego beatyfi-
kacjê prze¿ywamy” - mówi³ abp Skworc.

Po odczytaniu formu³y beatyfikacyjnej
zabrzmia³o uroczyste „Alleluja” i nast¹pi-
³o ods³oniêcie wizerunku b³ogos³awione-
go Jana Franciszka Machy pêdzla prof. An-
toniego Cygana, by³ego rektora Akademii
Sztuk Piêknych w Katowicach. Przedsta-
wiciele rodziny nowego b³ogos³awionego
wnieœli jego relikwie. S¹ to: ostatni list do
rodziców i rodzeñstwa napisany przez ks.
Jana Machê na krótko przed œmierci¹,
wykonany przez niego w³asnorêcznie ró-
¿aniec oraz poplamiona krwi¹ chusteczka.

W homilii, któr¹  w jêzyku polskim od-
czyta³ biskup pomocniczy archidiecezji ka-
towickiej Marek Szkud³o, kard. Semeraro
powiedzia³, ¿e œwiadectwo, które b³ogo-
s³awiony Jan Franciszek Macha z³o¿y³
Panu Jezusowi, w historii Koœcio³a na Gór-
nym Œl¹sku stanowi kartê prawdziwie he-

roicznej wiary i
mi³oœci. Wska-
za³, ¿e wierny
najwiêkszemu
przykazaniu
E w a n g e l i i ,
przykazaniu
mi³oœci, b³ogo-
s³awiony ks.
Macha, choæ
bardzo m³ody (mia³ zaledwie dwadzieœcia
osiem lat), wybra³ oddanie ¿ycia za Króle-
stwo Chrystusa. Zwróci³ uwagê, ¿e od naj-
wczeœniejszych dni swego kap³añstwa ks.
Jan odda³ siê na s³u¿bê bliŸniemu, wkra-
czaj¹c na drogê heroicznej realizacji mi³o-
œci, która doprowadzi³a go potem do z³o-
¿enia ofiary z ¿ycia. Przypomnia³, ¿e œl¹-
ski kap³an opiekowa³ siê wieloma rodzi-
nami dotkniêtymi koszmarem wojny. Nie
by³ obojêtny na ¿adne cierpienie, lecz
gdziekolwiek ktoœ by³ aresztowany, depor-
towany, rozstrzelany, przynosi³ pociesze-
nie i wsparcie materialne. „Nie zwraca³
przy tym uwagi na ró¿nice narodowoœcio-
we, wyznaniowe czy spo³eczne. Jak cen-
ny jest dzisiaj jego przyk³ad!” - podkreœli³
prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyj-
nych.

Kard. Semeraro zauwa¿y³, ¿e kult nowe-
go B³ogos³awionego wyra¿a siê na œl¹skiej
ziemi nie tylko poprzez pomniki i kamien-
ne tablice, ale poprzez konkretne dzie³a
mi³osiernej mi³oœci, zw³aszcza w zdegra-
dowanych osiedlach poprzemys³owych,
przez wyjœcie naprzeciw tym, których god-
noœæ ludzka jest dzisiaj raniona. „Przyjmij-
cie zaproszenie tego kap³ana, wyniesione-
go dzisiaj do chwa³y o³tarzy, do otwarcia
nowych przestrzeni spotkania z m³odymi i
zaanga¿owania ich w s³u¿bê Ewangelii w
ró¿nych stanach ¿ycia chrzeœcijañskiego”
- apelowa³.

Prezydent RP Andrzej Duda w przeka-
zanym metropolicie katowickiemu liœcie
do uczestników uroczystoœci beatyfikacyj-
nej napisa³ m. in. ¿e ¿ycie i dzie³o ks. Jana
Franciszka Machy pozostan¹ niezatartym
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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

CZY WIESZ.....
¯e przy naszej parafii jest Bractwo Ado-

racji Jezusa Eucharystycznego w Najœwiêt-
szym Sakramencie O³tarza. Grupa adoru-
je Jezusa Eucharystycznego w Najœwiêt-
szym Sakramencie O³tarza codziennie od
poniedzia³ku do soboty w godz. od 9:00
do 18:00, a w niedzielê w wolnym czasie
pomiêdzy Mszami. Mo¿esz do³¹czyæ do
grupy i w Roku Eucharystycznym mo¿esz
poœwiêciæ jedn¹ godzinê w tygodniu, Je-
zusowi w Eucharystii. Jezus zna twoje
wszystkie sprawy, problemy i widzi ciê ju¿
od poczêcia, a¿ do ostatnich dni ziemskie-
go ¿ycia. Jezus jest bardzo cierpliwy, mi-
³osierny, bardzo ciê kocha i bardzo czeka
na ciebie. Bardzo za tob¹ têskni. …… Je-
¿eli tylko zechcesz, to swoj¹ gorliwoœci¹
mo¿esz wszystko zmieniæ i wszystko wy-
prosiæ dla siebie, rodziny, przyjació³, bli-
skich znajomych, parafii, Polski i Œwiata.

Panie Jezu ja wiem, ¿e mnie bardzo ko-
chasz i bardzo czekasz na mnie. Wiem, ¿e
Twoje Mi³osierdzie jest bezgraniczne, ale
ja nie mam czasu dla Ciebie. Jestem kato-
likiem, ale..., ale….., ale mam pieska, kot-
ka i muszê z nim wyjœæ na spacer. W tele-
wizji jest tak bardzo ciekawy serial nie
mogê go opuœciæ, chocia¿ wprowadza
mnie w stan nerwowoœci i jutro z niego
ju¿ nie wiele pamiêtam. Lubiê ca³e godzi-
ny s³uchaæ muzyki, ona mnie wprowadza
w trans. Przecie¿ tak wa¿ne s¹ gry kom-
puterowe i rozrywki w Internecie, dysko-
teki, zabawy, pogawêdki o innych ludziach,
chocia¿ mo¿e nie prawdziwe…… Jak idê,
jadê, lub znajdê trochê wolnego czasu to

zajmuje mi go smartfon, bez niego nie
mogê ¿yæ. Lubiê iœæ do marketu i tam po-
œwiêciæ wiêcej czasu, bo to wszystko jest
takie ciekawe, mo¿na dotkn¹æ, to jest moje
¿ycie, które daje mi radoœæ……

 Muszê gdzieœ wyjechaæ, aby odpocz¹æ,
bo jestem bardzo nerwowy ci¹gle zmêczo-
ny, znudzony, schorowany…. Muszê my-
œleæ o sprawach rodzinnych, zawodowych,
materialnych,  i pieni¹dze zdobywaæ.
Wszystkiego jeszcze nie mam, inni ju¿
maj¹ wiêcej. Dzieciom  muszê wszystko
zapewniæ, dodatkowo balet, gimnastyka,
muzyka, kilka jêzyków, sport, najnowsze
telefony i tablety. … Na emeryturze, mu-
szê jeszcze dorobiæ, a potem  nie mam ju¿
si³y na modlitwê.

Muszê siê leczyæ, te¿ u psychologa. Lu-
biê czytaæ horoskopy, wró¿by, ogl¹daæ ko-
lorowe wydawnictwa. Mam dzia³kê, do-
mek muszê tam pracowaæ. Dla auta po-
œwiêcam du¿o czasu. Muszê odwiedziæ
rodzinê, znajomych. Mêcz¹ mnie d³u¿sze
przebywanie w jednym miejscu. Jestem
zbyt m³oda, m³ody, aby traciæ czas w ko-
œciele…  Nie lubiê narzuconego obowi¹z-
ku, bo  narusza moj¹ wolnoœæ.

No Sam widzisz, Panie Jezu, ¿e nie mogê
Ci poœwiêciæ tej jednej godziny czasu w
tygodniu na Adoracji. Na sprawy ducho-
we to mam jeszcze czas?....

Je¿eli zdecydujesz siê oddaæ Jezusowi
jedn¹ godzin¹ w tygodniu na 168 godzin
dla siebie to zapisz siê do Bractwa osobi-
œcie, lub telefonicznie u przewodnicz¹cej
Bractwa Halince Stasz – 603540904.

J.M. Bractwo Adoracji
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historycznym œwiadectwem prawdy, przej-
muj¹c¹ opowieœci¹ o zbrodniczym obliczu
niemieckiej okupacji w Polsce, ale te¿ - w
jeszcze wiêkszym stopniu - o jego g³êbo-
ko ludzkiej, chrzeœcijañskiej i patriotycz-
nej postawie oraz o postawie podobnych
Mu polskich duchownych, konspiratorów,
harcerzy i spo³eczników tamtego czasu.

 Przed uroczystoœciami prefekt Kongre-
gacji Spraw Kanonizacyjnych spotka³ siê
w kurii metropolitalnej z rodzin¹ œl¹skie-
go mêczennika. W trakcie tego spotkania
dokona³ adnotacji w ksiêdze chrztu, w któ-
rej widnia³o nazwisko ks. Jana Machy.
„Beatyfikowano dnia 20 listopada 2021” -
napisa³.  Biuro Prasowe Archidiecezji Katowickiej

Z powodu pandemii nie odbêd¹ siê
tradycyjne odwiedziny „Kolêdowe”.

Dlatego pragniemy serdecznie zaprosiæ
wszystkich parafian, na uroczyste Msze
œwiête „Kolêdowe” i nabo¿eñstwa, spra-
wowane w intencji mieszkañców po-
szczególnych bloków. Po uroczystej Eu-
charystii, powierzymy siê opiece œw. Jó-
zefa  jak równie¿ otrzymamy poœwiêco-
ne pami¹tki: obrazek œw. Józefa z mo-
dlitw¹ za swoj¹ rodzinê oraz kredê i wodê
œwiêcon¹. Zwieñczeniem nabo¿eñstwa,
bêdzie przyjêcie rodzinnego i indywidu-
alnego kap³añskiego b³ogos³awieñstwa
na nowy rok. Lista bloków oraz wybra-
nych dni znajduje siê na stronie inter-
netowej, facebooku oraz w gablotach.

6.01.2022 (czwartek), godz. 17.00
Zawiszy Czarnego 4, 6, 9, 10
7.01.2022 (pi¹tek), godz. 18.00
Tysi¹clecia 41, 47, 78
Zawiszy Czarnego 2
8.01.2022 (sobota), godz. 18.00
Tysi¹clecia 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24
9.01.2022 (niedziela), godz. 17.00
Tysi¹clecia 23, 25, 29, 33, 35, 37, 39
14.01.2022 (pi¹tek), godz. 18.00
Mieszka I 1, 5, 7, 9, 11, 15
15.01.2022 (sobota), godz. 18.00
Boles³awa Krzywoustego 2, 4, 6, 11A
Chorzowska 210, 212, 214, 216
16.01.2022 (niedziela), godz. 17.00
Tysi¹clecia 1, 4, 6, 7, 9, 11, 13
21.01.2022 (pi¹tek), godz. 18.00
Piastów 18, 22, 24, 26
22.01.2022 (sobota), godz. 18.00
Piastów 3, 5, 7, 9
23.01.2022 (niedziela), godz. 17.00
Piastów 10, 11, 12, 16
28.01.2022 (pi¹tek), godz. 18.00
Boles³awa Chrobrego 32, 37, 38, 43
29.01.2022 (sobota), godz. 18.00
Boles³awa Chrobrego 2, 4, 9, 13, 26
30.01.2022 (niedziela), godz. 17.00
Msza „Kolêdowa” dodatkowa dla parafian, którzy
nie mogli uczestniczyæ w wyznaczonym terminie

WIOSNA KOŒCIO£A cz.2
„Za 7-10 lat na emeryturê zaczn¹ od-

chodziæ najliczniejsze roczniki ksiê¿y, czy-
li te z lat 80-tych. Nie bêdzie ju¿ kim ich
zast¹piæ. Kiedy wówczas proboszcz przy-
jedzie do biskupa, aby da³ mu wikarego,
to biskup odpowie, ¿e go po prostu nie
ma” (abp Grzegorz Ryœ)

To tylko jedno zdanie z rozmowy jak¹
przeprowadzi³ z arcybiskupem ³ódzkim
Grzegorzem Rysiem Marcin Przeciszew-
ski z kwartalnika „WiêŸ”. Tematem prze-
wodnim jest jedna z najwa¿niejszych
spraw dla dzisiejszego Koœcio³a, miano-
wicie Nowa Ewangelizacja. Termin ten
pojawi³ siê po raz pierwszy podczas piel-
grzymki Jana Paw³a II do Polski w 1979r.
Benedykt XVI kontynuuj¹c dzie³o po-
przednika ustanowi³ Papiesk¹ Radê ds.
Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Mówi³
on tak¿e, ¿e skierowana jest przede
wszystkim  do Koœcio³ów

i spo³eczeñstw, które najwczeœniej przy-
jê³y chrzest, a wiêc do takich czêœci œwia-
ta, gdzie Ewangelia by³a g³oszona wieki
temu, gdzie  „funkcjonuj¹ dawne struk-
tury chrzeœcijañskie” i pojawia siê pyta-
nie, czy za t¹ „fasad¹” kryje siê osobista
wiara ludzi. Spuœciznê obu papie¿y pod-
trzymuje tak¿e Franciszek, który wzywa

ca³y Koœció³ do odnowy swojej wiary i
osobistego zaanga¿owania wszystkich
œwieckich, w tych obszarach pracy Ko-
œcio³a, w których jest to tylko mo¿liwe.

Biskup Ryœ przywo³uje przyk³ad dzia-
³añ ks. Franciszka Blachnickiego, który
ju¿ w latach siedemdziesi¹tych XX wie-
ku mówi³ g³oœno o potrzebie o¿ywienia
dzia³alnoœci œwieckich, czego wyrazem
by³o stworzenie Ruchu „Œwiat³o-¯ycie”.

W dobie pandemii widaæ wyraŸnie, ¿e
powrót do Koœcio³a mo¿e byæ trudny i
konieczne jest stworzenie innej przestrze-
ni wiary, któr¹ mo¿e byæ na przyk³ad
prê¿nie dzia³aj¹ca wspólnota. W³aœnie w
£odzi odbêdzie siê we wrzeœniu przysz³e-
go roku Kongres Nowej Ewangelizacji,
który bêdzie poœwiêcony ewangelizacji
miasta i towarzyszyæ  mu bêdzie has³o:
„Miasto – rewitalizacja”. Podczas jego
trwania przewidziane s¹ nabo¿eñstwa,
eucharystie, ale tak¿e dwa dni rekolek-
cji, warsztatów i wyk³adów poœwiêco-
nych temu, co to znaczy ewangelizowaæ
miasto. Oparte bêd¹ one na adhortacji
„Evangelii gaudium”, w której papie¿
Franciszek pisze miêdzy innymi, ¿e „mia-
sto ewangelizuje siê w ten sposób, ¿e nie
przynosi siê Jezusa z zewn¹trz, ale od-
krywa Jezusa, który tu jest”. Papie¿ zwra-
ca szczególn¹ uwagê na poszukiwanie
Jezusa w kulturze miasta i jego peryfe-
riach.

Jan Pawe³ II nazywa³ œwieckich „œpi¹-
cym olbrzymem” daj¹c tym samym wy-
raz mo¿liwoœci jakie tkwi¹ w wiernych,
jeœli tyko bêd¹ mogli siê oni anga¿owaæ
w ¿ycie wspólnotowe. Wed³ug biskupa
Grzegorza w Polsce s¹ tysi¹ce œwieckich,
którzy chcieliby siê w³¹czyæ do ewange-
lizacji, jednak czêsto rozbijaj¹ siê o kle-
rykalny model Koœcio³a. Powinniœmy
zatem zmieniæ przekonanie o tym, ¿e
Koœció³ to tylko ksiê¿a. Maj¹ oni oczy-
wiœcie swoje zadania do spe³nienia, ale
zdecydowanie wiêcej mo¿liwoœci dzia-
³ania nale¿y w³aœnie do œwieckich. Pa-
trz¹c na Koœció³ w krajach Europy Za-

chodniej, w której sekularyzacja postê-
puje od dawna, warto wyci¹gn¹æ wnio-
ski i jak najszybciej rozwijaæ ró¿ne
wspólnoty, których si³¹ bêdzie jednoœæ w
ró¿norodnoœci. Gor¹co zachêcam do
przeczytania ca³ej rozmowy na stronie
https://wiez.pl/2021/06/01/abp-rys-
krytyki-kosciola-sie-nie-obawiam-
dzieki-niej-mozemy-zmierzyc-sie-z-
prawda-o-sobie/       AP

Migawki z ¿ycia naszej parafii

22.11. – O godz.17.15 rozpoczê³o siê
nabo¿eñstwo do Œw. Rity. Po odczytaniu
próœb i podziêkowañ przez ks. Probosz-
cza odmówiliœmy litaniê do Œw. Rity. Na-
stêpnie ks. Józef odmówi³ modlitwê do
Patronki spraw beznadziejnych oraz do Œw.
Judy Tadeusza. Nabo¿eñstwo zakoñczy³o
siê pob³ogos³awieniem ró¿ oraz b³ogos³a-
wieñstwem relikwiami Œwiêtej.

23.11. – O godz. 18.45 rozpoczê³a siê
modlitwa uwielbienia zatytu³owa „Nie
chrap, proszê!”. Ks. Dawid Majka nawi¹-
zuj¹c do tematu modlitwy zwróci³ uwagê,
¿e przychodz¹c do Jezusa takimi, jakimi
jesteœmy, z naszymi s³aboœciami, radoœcia-
mi, problemami, zmêczeniem, mo¿emy
wtuliæ siê w Jego ramionach i odpocz¹æ.
Nastêpnie w ciszy adorowaliœmy Pana Je-
zusa.

25.11. – O godz. 18.45 w salce nr 1 spo-
tkali siê cz³onkowie ¯ywego Ró¿añca i
Apostolstwa Dobrej Œmierci. Ks. Artur
poruszy³ temat „widz¹cych” jako konty-
nuacjê poprzedniego spotkania nt. obja-
wieñ Maryjnych. Ks. Artur zwróci³ uwa-
gê, ¿e „widz¹cymi” w pierwszych wiekach
byli przede wszystkim mistycy. Nastêpnie
w XVI  w. Maryja ukazywa³a siê ludziom
niewykszta³conym „prostym”. Najwiêcej
objawieñ dotyczy W³och, Francji i Nie-
miec. W Polsce jest oko³o 30 objawieñ.

26.11. – O godz. 19.00 w sali Œw. Jana
Paw³a II odby³o siê spotkanie Duszpaster-
stwa Ma³¿eñstw. Wraz z ks. Dawidem
Szpekiem ogl¹daliœmy film pt. „Teraz i w
godzinê œmierci”.          Bo¿ena S.
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