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

12 grudnia 2021

TRZECIA  NIEDZIELA  ADWENTU

 Bracia, radujcie siê zawsze w Panu;
jeszcze raz powtarzam: radujcie siê!
(Flp 4, 4-7)

III niedziela Adwentu nazywana Nie-
dziel¹ Gaudete, czyli  radoœci, to jeden z
dwóch dni w roku, kiedy kap³an celebruje
liturgiê w szatach koloru ró¿owego, st¹d
czasem nazywa siê tê niedzielê „ró¿ow¹”.
Nazwa pochodzi od s³ów mszalnej anty-
fony na wejœcie: „Gaudete in Domino
semper”, czyli „Radujcie siê zawsze w
Panu”. Teksty liturgii tej niedzieli prze-
pe³nione s¹ radoœci¹ z zapowiadanego
przyjœcia Jezusa Chrystusa i z daru od-
kupienia, jakie przynosi.

Na wieñcu adwentowym zapalamy trze-
ci¹ œwiecê zwan¹ „Œwiec¹ Pasterzy”
(Œwieca Radoœci), która przypomina o
pasterzach, którzy jako pierwsi ujrzeli
Jezusa i og³osili œwiatu „radosn¹ nowi-
nê”.

Tyle razy dzisiaj pada s³owo radoœæ. Co
jest powodem radoœci chrzeœcijanina?
Dzisiejsze czytania i psalm konkretnie
ukazuj¹ powody do radowania siê. Naj-
wa¿niejszy jest ten: „Pan jest poœród Cie-
bie”. Radoœæ chrzeœcijanina ma wiêc
swoje Ÿród³o w Bo¿ej obecnoœci, w po-
czuciu, ¿e Bóg jest blisko, na zawsze i
na wieki.

Radoœæ chrzeœcijanina to radoœæ prze-
¿ywana zawsze, to radoœæ poœród prze-
ciwnoœci. Œwiêty Pawe³ napisa³ swój naj-
bardziej optymistyczny i przepe³niony
radoœci¹ list w wiêzieniu. Czego to nas

uczy? Chrzeœcijañska radoœæ nie opiera
siê na zewnêtrznych okolicznoœciach
¿ycia, ale wyp³ywa z wnêtrza, z serca
wype³nionego Bo¿ym pokojem.

Z kolei dzisiejsza Ewangelia stawia nam
przed oczami postaæ Jana Chrzciciela,
cz³owieka mocnego wiar¹, prowadz¹ce-
go surowy tryb ¿ycia. Jest on g³osicie-
lem nawrócenia. Ludzie przychodz¹ do
niego z pytaniem jak maj¹ ¿yæ. Jan
Chrzciciel na pytanie „Co mamy czy-
niæ?” daje konkretn¹ odpowiedŸ, ¿e po-
winni dzieliæ siê tym, co maj¹, nie u¿y-
waæ si³y wobec innych ludzi i rzetelne
wykonywaæ swoje obowi¹zki. Dobro
zawsze dokonuje siê w pewnym trudzie.
Jednak to ono prowadzi do g³êbokiej ra-
doœci.

Dzisiejsza liturgia k³adzie akcent na s³o-
wo radoœæ, bo trzecia niedziela Adwentu
to  ju¿ po³owa adwentowej drogi. A to
znaczy, ¿e „Pan jest ju¿ blisko”. Czy ta
radoœæ wype³nia równie¿ moje serce?

Joasia

a nie przez telefon. W tym roku s¹ jeszcze wolne intencje mszalne o godz. 18.00,
które przyjmuje Kancelaria Parafialna.

  6.W poniedzia³ek (13.12) o godz. 18.00 zapraszamy na Eucharystiê wszystkich cz³on-
ków diakonii i grup parafialnych. Mszê œw. odprawimy za nich, prosz¹c o b³ogos³a-
wieñstwo Bo¿e w ich s³u¿bie dla naszej wspólnoty. Homilia nt. Niedziela w rodzinie

  7.Prawnik dy¿uruje we wtorek od godz. 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
  8.W œrodê (15.12) grupa parafialna Klubu Inteligencji Katolickiej zaprasza cz³on-

ków i sympatyków po wieczornej Mszy œw. do salki nr 2 na comiesiêczne spotka-
nie. Temat spotkania – W krêgu symboli biblijnych.

  9.W pi¹tek (III pi¹tek miesi¹ca) zapraszamy na Mszê œw. w intencji czcicieli Mi³osierdzia
Bo¿ego, któr¹ odprawimy o godz. 18.00. Homilia nt. Eucharystia jest wyrazem czuwania
na przyjœcie Syna Bo¿ego. 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 nabo¿eñstwem.

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
œw. Kolêdowych” po³¹czonych z modlitw¹ za rodziny i indywidualnym b³ogos³awieñ
stwem kap³añskim. Celebrowanie ”Mszy œw. Kolêdowych” rozpoczniemy w okresie
Bo¿ego Narodzenia. Lista bloków oraz wybranych dni znajduje siê na stronie inter-
netowej, facebooku oraz w gablotach. Wy³¹cznie dla „Nowych” mieszkañców naszego
Osiedla/Parafii bêdzie 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 parafialnej.

14.Informujemy, ¿e w naszym koœciele mo¿na zape³niæ 50% 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
dolnym oznaczone miejsce, przy ekranie z pieœniami w którym mo¿na przyj¹æ
Komuniê do ust. W pozosta³ych miejscach ksiê¿a udzielaj¹ Komunii Œw. na rêkê.

15.Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej do Parafian. W czasach pandemii apel-
ujemy 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 znajduj¹cej siê na
stronie internetowej. Bóg zap³aæ za przekazanie darowizn!

16.Dziêkujemy wszystkim osobom za s³u¿bê w naszej wspólnocie. Szczególne podziêko-
wania dla Diakonii Porz¹dkowej oraz wszystkich osób, które sprz¹ta³y koœció³. W sobotê
o godz.7.30 zapraszamy wszystkich chêtnych do sprz¹tania naszego dolnego koœcio³a.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (13 - 19 GRUDZIEÑ 2021)
Msze œw. online: w niedziele o 9.30 i w tygodniu o 18.00

PONIEDZIA£EK (13.12.2021 r.) - Wspomnienie œw. £ucji, dz. i mêcz.
  7.00 1/za + Mariê Erenfeld 2/ intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/w intencji wszystkich cz³onków diakonii i grup parafialnych oraz ich rodzin

2/za + Reginê Ciongwa w m-c po œm.
3/za + Reginê Ciongwa w m-c po œm. (od s¹siadów z ul. Mieszka I 1)
4/za ++ rodziców: Janinê i Zygmunta Kunickich w 10 r. œm. (od synów Janu-

sza i Zbigniewa z rodzinami)
Homilia: Niedziela w rodzinie

WTOREK (14.12.2021 r.) - Wspomnienie œw. Jana od Krzy¿a, prezb. i dK
  7.00 1/ za + Mariê Cholewa (od rodziny Kañtoch i Ciecierski)

2/intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za + mê¿a Czes³awa Radomskiego w 1 r. œm., prosz¹c o radoœæ nieba

2/za + mê¿a Henryka Stanis³awowskiego, ++ teœciów: Mariannê i Stanis³awa,
++szwagrów: Jana i Stanis³awa,++szwagierki: Helenê, Zofiê, Jadwigê,++z rodziny

3/za ++ rodziców: Pelagiê i Franciszka Rzyman, + brata Emanuela, + bratow¹
Agnieszkê, ++ dziadków, ciocie i wujków

4/za + Barbarê Czakon w m-c po œm., ++ z rodzin: Grudniok, Niemczyk,
Czakon, Szwed i Chromik (od sióstr oraz od Sabiny Chromik)

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŒRODA (15.12.2021 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za ++ rodziców: Annê i Teofila,++ Franciszka, Waleskê, Gertrudê, Klarê Jaskó³ków

2/intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za ++ rodziców: Janinê i Boles³awa Wnuk oraz ++ dziadków z obu stron

z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego
2/za + mê¿a Henryka w kol. r. œm., ++ teœciów: Jana i Katarzynê, ++ siostrê

Lucynê i córkê Magdalenê
3/za + matkê Helenê w 5 r. œm. i + ojca Antoniego Wypiórów
4/w intencji Dominiki z ok. ur., jej mê¿a i syna. dziêkuj¹c za dotychczasowe

³aski z proœb¹ o Bo¿e b³og. i zdrowie
CZWARTEK (16.12.2021 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za ++ Jadwigê, Ryszarda i ks. Marka Krzywoniów

2/intencja wolna 3/ intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/za + mê¿a Konrada i ++ rodziców z obydwu stron

2/za + mamê Eugeniê Grelich w 1 r. œm., + ojca Jerzego oraz + teœciow¹ Irenê
Kosmalsk¹ i ++ dziadków z obu stron

3/za + Józefê Szpytko w 2 r. œm.
PI¥TEK (17.12.2021 r.) - Dzieñ powszedni     
  7.00 1/w intencji Doroty Miler w kol. r. ur. z podziêkowaniem za dotychczasowe

³aski z proœb¹ o opiekê Matki Bo¿ej i Bo¿e b³og. dla ca³ej rodziny

2/w intencji Poli Kuczka w 1 r. ur., z podziêkowaniem za dar ¿ycia i dotych-
czasowe ³aski z proœb¹ o Bo¿¹ opiekê

3/intencja wolna 4/ intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo do Mi³osierdzia Bo¿ego  
18.00 1/w intencji czcicieli Mi³osierdzia Bo¿ego

2/do Opatrznoœci Bo¿ej za wstawiennictwem MB i œw. Ojca Pio w intencji
Dominiki z ok. ur., dziêkuj¹c za dotychczasowe ³aski, prosz¹c o dalsze oraz
Bo¿e b³og. dla solenizantki i ca³ej rodziny
Homilia:  Eucharystia jest wyrazem czuwania na przyjœcie Syna Bo¿ego

SOBOTA (18.12.2021 r.) - Dzieñ powszedni
   6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/za + mê¿a Wac³awa S³awiñskiego w 3 r. œm., ++ rodziców z obu stron,

+ brata Norberta, prosz¹c dla nich o radoœæ wieczn¹
2/za + mê¿a Teodora, ++ rodziców: Józefa i Janinê, ++ teœciów: Walentego i Antoninê
3/w intencji Amelii Kula w 1 r. ur., z podziêkowaniem za dar ¿ycia, z proœb¹

o Bo¿¹ opiekê dla rodziny
4/intencja wolna 5/ intencja wolna

17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 - za ++ z rodziny: Dawidczyk, Trendel i Maci¹g
NIEDZIELA (19.12.2021 r.) - IV NIEDZIELA  ADWENTU
  7.30 - za + ¿onê Zofiê Bujak w 1 r. œm.
  9.30 - w intencji Moniki, Krzysztofa i Mariusza w kol. r. ur., dziêkuj¹c za dotych-

czasowe ³aski z proœb¹ o Bo¿e b³og., opiekê Matki Bo¿ej i zdrowie
11.00 - w intencji Barbary z ok. 92 r. ur. oraz ca³ej rodziny z podziêk. za otrzymane ³aski,

z proœb¹ o zdrowie i dalsz¹ opiekê MB Nieust. Pomocy tak¿e dla dobroczyñców
12.30 - w intencji Igi Cokot w 1 r. ur., dziêkuj¹c za dar ¿ycia, z proœb¹ o Bo¿¹ opiekê
16.30 - Nabo¿eñstwo adwentowe
17.00 - za + mamê Wandê Królik we wspomnienie urodzin oraz ++ ojca Ewalda,

mê¿a Horsta Selkê, Jana Niedba³ê i ++ z rodziny
20.00 - intencja wolna    Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (12 grudnia 2021)
  1.Msze œw. - online z naszego koœcio³a: w niedzielê o 9.30 a w tygodniu o 18.00.
  2.Serdecznie zapraszamy dzieci na tegoroczne roraty "w drodze do Betlejem".

Roraty dla dzieci od poniedzia³ku do pi¹tku o godz. 18.00.  Doros³ych zaœ
i m³odzie¿ zapraszamy na roraty w soboty o godz. 7.00.

  3.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 przysz³¹
niedzielê (19.12) kolekta bêdzie przeznaczona na paczki œwi¹teczne dla biednych.
Jeœli w swoim s¹siedztwie zauwa¿amy ubogich to prosimy zg³aszaæ ich do wtorku
(21.12) w zakrystii.

  4.Dzisiaj zapraszamy o godz. 16.30 na nabo¿eñstwo adwentowe.
  5.Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje mszalne na ca³y 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
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Cykl „Pos³ani w pokoju Chrystusa”  (2)
Eucharystia – miejsce spotkania z Bogiem

W sakramencie O³tarza, Pan przycho-
dzi do cz³owieka, stworzonego na obraz
i podobieñstwo Bo¿e (por. Rdz 1, 27),
staj¹c siê jego towarzyszem w drodze.

Œwiêty Augustyn napisa³: „Chleb ten,
który widzicie na o³tarzu, poœwiêcony
s³owem Bo¿ym, jest Cia³em Chrystusa.
Kielich ten, a raczej to, co jest w kieli-
chu, poœwiêcone s³owem Bo¿ym, jest
Krwi¹ Chrystusa. W ten sposób chcia³
Chrystus Pan daæ Cia³o swe i Krew
swoj¹, któr¹ wyla³ za nas na odpuszcze-
nie grzechów”.

„Za poœrednictwem kap³ana sam
Chrystus w sposób tajemniczy sk³ada
siebie w ofierze, oddaj¹c Ojcu dar w³a-
snego ¿ycia, z³o¿ony ongiœ na krzy¿u.
W Eucharystii nie zawiera siê jedynie
wspomnienie Ofiary z³o¿onej raz na
zawsze na Kalwarii. Ta ofiara powra-
ca jako aktualna, ponawiaj¹c siê sa-
kramentalnie w ka¿dej wspólnocie,
która j¹ sk³ada przez rêce konsekro-
wanego szafarza” (œw. Jan Pawe³ II, dn.
1 VI 1983 r.).

Bardzo wa¿ne jest uœwiadomienie so-
bie, ¿e przebywamy w obecnoœci nie-
skoñczonego majestatu Boga.

Czy uczestnicz¹c we mszy œwiêtej, pa-
miêtam o tym? Czy zawsze mam œwia-
domoœæ tajemnicy, która jest celebrowa-
na? Czy mo¿e jest to tylko spe³nienie
obowi¹zku religijnego?

Papie¿ Benedykt XVI w Adhortacji
„Sacramentum Caritatis” wzywa wier-
nych, by nie uczestniczyli w liturgii eu-
charystycznej „jak obcy i milcz¹cy wi-
dzowie”, ale by „w œwiêtej czynnoœci
uczestniczyli œwiadomie, pobo¿nie i ak-
tywnie”.

W Adhortacji papie¿ Benedykt XVI
wskazuje jakie warunki powinniœmy
spe³niæ, by nasze uczestnictwo w Eucha-
rystii by³o owocne. S¹ to miêdzy inny-
mi:

- SpowiedŸ sakramentalna (jeœli jest
konieczna)

- „Serce pojednane z Bogiem uzdalnia
do prawdziwego uczestnictwa”.

- Duch ci¹g³ego nawracania siê.
„Nie mo¿na oczekiwaæ czynnego

uczestnictwa w liturgii eucharystycznej,
jeœli przystêpuje siê do niej w sposób p³yt-
ki, bez stawiania sobie pytañ dotycz¹cych
w³asnego ¿ycia”.

- Skupienie i cisza, przynajmniej przez
chwilê przed rozpoczêciem liturgii.

- Przyst¹pienie do sto³u Eucharystycz-
nego i przyjêcie Komunii œw. a jeœli to
jest niemo¿liwe, to wzbudzenie pragnie-
nia pe³nego zjednoczenia z Chrystusem
i przyjêcie komunii duchowej.

- Czynne uczestnictwo w ¿yciu Koœcio³a
jako ca³oœci np. zaanga¿owanie misyjne,
wprowadzanie mi³oœci Chrystusa w ¿ycie
spo³eczne.

Na zakoñczenie rozwa¿añ o Euchary-
stii papie¿ napisa³: „Zachêcam wszyst-
kich œwieckich, a w szczególnoœci ro-
dziny, by w sakramencie mi³oœci Chry-
stusa nieustannie znajdowa³y energie
potrzebne do przemiany swego ¿ycia
w autentyczny znak obecnoœci zmar-
twychwsta³ego Pana”.    D.M.

Parafia - czym jest w istocie?
Parafia w tekstach œw. Paw³a czêsto

okreœlana jest jako koœció³ domowy, a
nawet jako dom. Parafia od pocz¹tku by³a
odpowiedzi¹ na szczególn¹ potrzebê
duszpastersk¹, aby Ludowi Bo¿emu
przybli¿yæ Ewangeliê przez g³oszenie
S³owa Bo¿ego oraz celebracjê sakramen-
tów.

Koœció³ zatem jest dziœ wezwany przede
wszystkim do tego, by wspólnoty chrze-
œcijañskie w coraz wiêkszym stopniu
umo¿liwia³y innym prawdziwe i g³êbo-
kie spotkanie z Chrystusem.
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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

zef uczy nas wiary opartej na tradycji, a
w³aœnie takiej wiary brakuje dzisiejszej
m³odzie¿y. Ks. Dawid zwróci³ równie¿
uwagê, ¿e Józef  jest przyk³adem mêskiej
wiary, opartej na ca³kowitym zaufaniu oraz
pe³nieniu woli Bo¿ej. ¯ycz¹c ka¿demu
wiary Œw. Józefa zakoñczy³ homiliê mo-
dlitw¹ do Œw. Józefa. Po Eucharystii od-
by³a siê konferencja przybli¿aj¹ca postaæ
Œw. Estery. Nastêpnie  m³odzie¿, rodziny i
kap³ani Ruchu Œwiat³o - ̄ ycie udali siê na
Agapê.

04.12. - O godz.7.00 rozpoczê³y siê Ro-
raty dla m³odzie¿y i doros³ych. Przy wej-
œciu do koœcio³a ka¿da osoba otrzyma³a
karteczkê ze s³owem Bo¿ym, które ma byæ
dla nas œwiat³em w Adwentowej drodze do
Betlejem.

Równie¿ w tym dniu o godz. 9.00 ks.
Proboszcz odprawi³ Mszê œw. w intencji
górników i ich rodzin. ¯yczymy wszyst-
kich górnikom, zarówno czynnym zawo-
dowo jak  i w stanie spoczynku, b³ogos³a-
wieñstwa Bo¿ego, potrzebnych ³ask oraz
orêdownictwa patronki Œw. Barbary. Pa-
miêtajmy o nich w modlitwie.     Bo¿ena S.

Nie chodzi o to by byæ
w Odnowie, ale by Odnowa
by³a w nas
Odnowa w Duchu Œwiêtym powsta³a w

Sercu samego Boga. To wylewaj¹ca siê
nieustannie na Koœció³ Mi³oœæ Ojca i
Syna w Osobie Ducha Œwiêtego trwaj¹-
ca od ponad 2000 lat. W naszej Parafii
Wspólnota Odnowy w Duchu Œwiêtym

mia³a w tym roku swój jubileusz 35 lecia
i z tej okazji trwaliœmy na Czuwaniu
przed Uroczystoœci¹ Zes³ania Ducha
Œwiêtego oraz prze¿ywaliœmy Wspólno-
towy Archidiecezjalny Dzieñ Jednoœci z
Eucharysti¹ w centrum, której przewod-
niczy³ biskup Adam Wodarczyk odpo-
wiedzialny za ewangelizacjê oraz s³ucha-
liœmy piêknych konferencji  znanego na
ca³ym œwiecie rekolekcjonistê z Malty z
misj¹ papiesk¹ o. Hayden Wiliams. Prze-
kaz dla nas t³umaczy³ z jêzyka w³oskie-
go ks. Artur Grabiec. Owocem tych wy-
darzeñ jest wiele œwiadectw, które mo¿-
na poznaæ wchodz¹c na nasz¹ stronê
www.katowice.odnowa.org. We wrze-
œniu tego roku podczas Ogólnopolskie-
go Czuwania Wspólnot Odnowy w Pol-
sce bsp Andrzej Przybylski odpowie-
dzialny z ramienia Episkopatu Polski za
Odnowê poda³ nam punkty w dzia³aniu.
Koordynacja – Duch Œwiêty – Formacja.

Zaœ podczas listopadowych rekolekcji
dla koordynatorów, w których wziê³am
udzia³ z ramienia naszej archidiecezji
przekaza³ nam w punktach zadanie jako
proœbê papie¿a Franciszka przekazana ze
spotkania z biskupami w Rzymie. Komu-
nia – Uczestnictwo –Misja.

To piêkne wyzwania i zadania, które
mog¹ byæ zrealizowane przez Wspólno-
ty Koœcio³a tylko we wzajemnej Komu-
nii ze sob¹ i w mocy samego Ducha Œwiê-
tego. Duchu Œwiêty nawracaj, uzdrawiaj,
przemieniaj, o¿ywiaj nas wszystkich i
dzia³aj w nas i przez nas. Amen.

Ela Zackiewicz
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Parafia jest znakiem sta³ej obecnoœci
Zmartwychwsta³ego Pana poœród Ludu
Bo¿ego.

Z dokumentów Soboru Watykañskiego
II  dowiadujemy siê, ¿e duszpasterstwo
powinno byæ prowadzone w duchu mi-
syjnym; Œwiêty Jan Pawe³ II podkreœla³,
¿e "parafia musi zostaæ udoskonalona w
wielu formach, lecz posiada pierwszo-
rzêdne znaczenie w widzianych struktu-
rach Koœcio³a". Papie¿ Benedykt XVI
natomiast pisa³, ¿e" parafia jest latarni¹,
która promieniuje œwiat³em wiary, a tym
samym spe³nia najg³êbsze i najprawdziw-
sze pragnienia serca cz³owieka, nadaj¹c
sens i nadziejê w ¿yciu rodzin".

Dobry Bo¿e spraw, by nasz koœció³
parafialny sta³ siê prawdziwie domem
dla ka¿dego z nas. Amen.

Czym jest Ewangelizacja?
Misj¹ parafii jest poszukiwanie nowych

form Ewangelizacji w tym celu, aby tra-
fiæ do jak najwiêkszej liczby wiernych, (
tak¿e poza terytorium parafii). Kluczow¹
rol¹ w Ewangelizacji oraz szeroko pojê-
tej opiece duszpasterskiej powinna staæ
siê lektura Pisma Œwiêtego, która doko-
nuje prawdziwej przemiany serc. Szcze-
gólnie polecana jest Ksiêga Dziejów
Apostolskich, która ukazuje prawdziwe
¿ycie pierwszych chrzeœcijan. Koniecz-
ne jest, aby parafia uczy³a czytania oraz
rozwa¿ania S³owa Bo¿ego, poprzez ró¿-
norodne formy przekazu, które u³atwi³y-

by zrozumienie kim by³ Jezus, lecz za-
wsze zgodnie z Ewangeli¹.

Fundamentem ¿ycia parafialnego jest
pe³ne uczestnictwo w Eucharystii, „któ-
ra jest Ÿród³em i szczytem ¿ycia chrze-
œcijañskiego” - mojego osobistego ¿ycia.
Jak przypomnia³ Papie¿ Franciszek war-
to zwróciæ na dwa” zafa³szowania œwiê-
toœci”, które powsta³y w pierwszych wie-
kach chrzeœcijañstwa, ale wci¹¿ s¹ nie-
stety „alarmuj¹co aktualne” - gnostycyzm
oraz pelagianizm. W przypadku gnosty-
cyzmu chodzi o wiarê opart¹ na wiedzy,
abstrakcyjn¹, wy³¹cznie intelektualn¹,
która nie ma nic wspólnego z ¿yciem
cz³owieka. Natomiast pelagianizm sk³a-
nia cz³owieka do polegania wy³¹cznie na
w³asnych si³ach, ignoruj¹c dzia³anie Du-
cha  Œwiêtego.

Wspólnota parafialna jest wezwana do
rozwijania g³êbokich relacji miêdzy ludŸ-
mi. Pomaga przezwyciê¿aæ samotnoœæ,
obecn¹ dzisiaj w codziennoœci wielu
osób.

Przedmiotem misji i Ewangelizacji Ko-
œcio³a jest zawsze Lud Bo¿y jako ca³oœæ.
Parafia w œwietle prawa kanonicznego ,
to nie budynek czy struktura, lecz przede
wszystkim wspólnota wiernych, nad
któr¹ pastersk¹ pieczê sprawuje Ksi¹dz
Proboszcz.

Panie - Dobry Pasterzu - spraw pro-
simy, by nasza parafia stawa³a siê miej-
scem nauki i pog³êbiania cnót wiary,
nadziei oraz mi³oœci. Agata

Wojtala El¿bieta, Piastów 11
¯elazny Piotr, Piastów 11
Siejak Klara, Piastów 22/32
Habrat Franciszek, B.Chrobrego 32
Ciongwa Regina, Mieszka I 1
Karhan Robert, Piastów 12
Kasprzyk Stanis³awa, Piastów 7
Krzemiñski Tadeusz, B.Chrobrego 2
Bartosz Honorata, Tysi¹clecia 78
Kubica El¿bieta, Tysi¹clecia 6
Namys³owska Alicja, B.Chrobrego 26

W listopadzie odeszli do Pana:

Wieczny odpoczynek
racz im daæ Panie. A
œwiat³oœæ wiekuista nie-
chaj im œwieci.. Niech
odpoczywaj¹ w pokoju
wiecznym. Amen.

Cholewa Maria, Tysi¹clecia 1
Szimpel Bronis³aw, Mieszka I 5
Duda Ryszard, B.Chrobrego 9
Marek Henryk, B.Chrobrego 9

Migawki z ¿ycia naszej parafii

30.11. - O godz.18.00 rozpoczê³a siê
pierwsza Msza roratnia dla dzieci. Tema-
tem tegorocznych Rorat jest „Droga do
Betlejem”, a has³em: „Nie bêdê leniem -
idê do Betlejem”. Ks. Piotr wraz z grupk¹
dzieci - „pielgrzymów” udaj¹ siê do Be-
tlejem, przemierzaj¹c wa¿ne miejsca w
Ziemi Œwiêtej. Na pocz¹tku zatrzymali siê
w Nazarecie oraz Kanie Galilejskiej. Prze-
wodnikiem podró¿y jest Archanio³ Gabriel
oraz nawigacja GPS (jak powiedzia³ ks.
Piotr, skrót GPS oznacza - Gabriel Prowa-
dzi Skutecznie). Kochani Rodzice pozwól-
cie dzieciom prze¿yæ niezwyk³¹ przygodê
i przygotowaæ siê rodzinnie na spotkanie
z Jezusem - CELEM RORATNIEJ WÊ-
DRÓWKI!

Po Mszy œw. rozpoczê³a siê modlitwa
uwielbienia. Ks. Dawid Majka wprowa-
dzaj¹c do modlitwy nawi¹za³ do s³ów ks.
Piotra, który podkreœli³ jak wielkie znacze-
nie maj¹ s³owa: „S³owo sta³o siê Cia³em -
TUTAJ”. Ks. Dawid zwróci³ uwagê na s³o-
wo: „Tutaj”, co oznacza, ¿e podczas ka¿-
dej Eucharystii w naszym parafialnym
„Nazarecie” dokonuje siê cud - S³owo staje
siê Cia³em. Modlitwa oparta by³a na dziêk-
czynieniu oraz proœbie, a zakoñczy³a siê
indywidualnym b³ogos³awieñstwem i ape-
lem Maryjnym.

Niech ten Adwent rozbudza w nas têsk-
notê za jak najczêstszym spotkaniem z
Tym, którego oczekujemy.

02.12. - O godz.18.45 w salce nr 1 odby-
³o siê spotkanie Bractwa Adoracji Naj-
œwiêtszego Sakramentu. Na pocz¹tku po-
ruszane by³y sprawy bie¿¹ce dotycz¹ce ad-
oracji oraz przygotowania siê do stycznio-
wego spotkania kolêdowego. Nastêpnie ks.
Piotr w swojej konferencji poruszy³ temat
Adwentu - sk¹d siê wzi¹³ i jaka jest jego
istota. O Adwencie by³a ju¿ wzmianka w
945 numerze gazetki „Byæ bli¿ej”. Jednak
ks. Piotr podkreœli³ bardzo istotn¹ sprawê,
¿e „ka¿dy rok liturgiczny, a w nim Adwent

jest taki sam, ale nie ten sam”. Uk³ad osta-
teczny Adwentu (czêœæ pierwsza - pokut-
na, przygotowanie nas na powtórne przyj-
œcie Jezusa, s¹d ostateczny oraz czêœæ dru-
ga - radosna, bezpoœrednie przygotowanie
na Bo¿e Narodzenie) zawdziêczamy Pa-
pie¿owi Grzegorzowi Wielkiemu. Ks. Piotr
zwróci³ uwagê, ¿e Adwent charakteryzuje
siê takimi postaciami jak: Izajasz, Jere-
miasz i Jan Chrzciciel. Ewangelia Œw.
Mateusza (Mt 1, 1-17), w której odczyty-
wany jest rodowód Jezusa wprowadza nas
w drug¹ czêœæ Adwentu i ma nam uœwia-
domiæ, ¿e przodkami Jezusa nie by³y tyl-
ko nieskalane postaci. Pomimo to Pan Bóg
chce pokazaæ, ¿e jest w stanie wyci¹gn¹æ
dobro nawet z najtrudniejszych historii
¿ycia. Ks. Piotr zwróci³ równie¿ uwagê,
¿e Adwent jest radosnym oczekiwaniem,
przepe³nionym têsknot¹ za Zbawicielem.
Na zakoñczenie spotkania, przytaczaj¹c
przyk³ad maleñkiego ch³opca stoj¹cego
przy ¿³óbku i wo³aj¹cego „przyjdŸ”, pod-
da³ wszystkim pod rozwagê - czy w nas
jest równie¿ taka dzieciêca têsknota za Je-
zusem? ̄ yczy³ równie¿ wszystkim dobre-
go prze¿ycia Adwentu i wytrwa³oœci w po-
stanowieniach adwentowych. Spotkanie
zakoñczy³o siê wspóln¹ modlitw¹ oraz
Bo¿ym b³ogos³awieñstwem.

Równie¿ w tym dniu, w kaplicy Œw. Jó-
zefa spotkali siê Nadzwyczajni Szafarze
Komunii Œw., którzy wraz z ks. Probosz-
czem odmówili modlitwê brewiarzow¹ i
omówili sprawy bie¿¹ce.

03.12. - O godz.18.00 zosta³a odprawio-
na Msza œw. do NSPJ w intencji wszyst-
kich rodzin naszej parafii. Na Mszy œw.
goœciliœmy moderatora diecezjalnego Ru-
chu Œwiat³o - ¯ycie ks. Waldemara Ma-
ciejewskiego oraz moderatora dekanatu
Katowice - Za³ê¿e ks. Mateusza Iwanec-
kiego. Wraz z m³odzie¿¹ Oazow¹ i rodzi-
nami Domowego Koœcio³a prze¿ywali
swój Dzieñ Wspólnoty. Ks. Dawid Majka
podczas homilii nt. ,,Zrób jak Józef - Przy-
jaciel wierz¹cych” podkreœli³, ¿e Œw. Jó
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