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

19 grudnia 2021

CZWARTA  NIEDZIELA  ADWENTU

„Odnów nas, Bo¿e, i daj nam
 Zbawienie” Ps 80(79)

To ju¿ ostatnia, czwarta niedziela Ad-
wentu. Œwiêta Bo¿ego Narodzenia tu¿,
tu¿. Na wieñcu adwentowym zapalamy
czwart¹ œwiecê  zwan¹ „Œwiec¹ Anio-
³ów” (Œwieca Mi³oœci), która zapalana w
IV niedzielê Adwentu symbolizuje anio-
³ów, którzy objawili siê pasterzom w gro-
cie betlejemskiej, og³aszaj¹c im narodzi-
ny Dzieci¹tka Jezus.

W dzisiejszym pierwszym czytaniu pro-
rok Micheasz precyzyjnie podaje miej-
sce narodzenia Mesjasza - urodzi siê w
mieœcie judzkim, w Betlejem. Mesjasz
bêdzie tym – jak z kolei podkreœla autor
Listu do Hebrajczyków – który przyjdzie
spe³niaæ wolê Bo¿¹. W dzisiejszej Litur-
gii S³owa zanosimy zatem ufny œpiew do
Boga, aby przez przyjœcie Chrystusa od-
nowi³ nas i da³ nam swoje zbawienie.
Naszej modlitwie towarzyszy Maryja,
Niepokalana Matka Koœcio³a, która
uwierzy³a, ¿e spe³ni¹ siê s³owa powie-
dziane jej od Pana.

Niew¹tpliwie, ostatnie dni przed œwiê-
tami to czas niezwykle intensywny i przez
wielu z nas prze¿ywany w poœpiechu. I
nale¿y zadaæ sobie pytanie, ku czemu ten
poœpiech zmierza? Czy poœpiech, który
nam towarzyszy, jest „Bo¿y”? O takim
„Bo¿ym” poœpiechu czytamy w dzisiej-
szym fragmencie ewangelii: „Maryja
wybra³a siê i posz³a z poœpiechem w góry
do pewnego miasta w ziemi Judy”. Œwiê-
ty £ukasz ukazuje nam Matkê Bo¿¹ œpie-
sz¹c¹ z pomoc¹, œpiesz¹c¹ by s³u¿yæ swej
krewnej El¿biecie – œpiesz¹c¹ bez wzglê-

du na trud podró¿o-
wania wynikaj¹cy z
koniecznoœci prze-
mierzania nie³atwych
górskich szlaków, bez wzglêdu na trud
wynikaj¹cy z jej b³ogos³awionego stanu.
Poœpiech Maryi wynika z mi³oœci. Kto ma
mocn¹ wiarê, ten z mi³oœci¹ niesie Chry-
stusa innym.

Czas Adwentu powoli dobiega koñca.
Wkrótce zasi¹dziemy wspólnie przy wi-
gilijnym stole, by radowaæ siê przyjœciem
Chrystusa na Ziemiê. Przed nami jesz-
cze ostatnie przygotowania. W tym
przedœwi¹tecznym zabieganiu spróbujmy
zatrzymaæ siê na chwilê, aby rozwa¿yæ
fragment dzisiejszej ewangelii  „B³ogo-
s³awiona jest, która uwierzy³a, ¿e spe³-
ni¹ siê s³owa powiedziane Jej od Pana”.
Pan Bóg jest wierny swoim obietnicom,
On nigdy nie zawodzi. Jeœli w to napraw-
dê uwierzymy, nic nie bêdzie mog³o po-
zbawiæ nas nadziei i radoœci. W tych
ostatnich dniach Adwentu proœmy
o siln¹, niezachwian¹ wiarê oraz o to,
byœmy pozwolili Chrystusowi narodziæ
siê w naszych sercach.

„Bez Jezusa nie ma Bo¿ego Narodze-
nia, to inne œwiêta, ale z pewnoœci¹ nie
Bo¿e Narodzenie. A jeœli w centrum
jest On, to wówczas ca³a otoczka, czy-
li œwiat³a, dŸwiêki, ró¿ne tradycje lo-
kalne, w tym charakterystyczne potra-
wy, przyczyniaj¹ siê do stworzenia at-
mosfery œwiêta, ale z Jezusem w cen-
trum. Jeœli Go usuniemy - to œwiat³o
gaœnie, a wszystko staje siê sztuczne,
pozorne” – papie¿ Franciszek  Joasia

  9.W sobotê (25.12) obchodzimy uroczystoœæ Narodzenia Pañskiego. Porz¹dek
niedzielny Mszy œw. Nieszpory kolêdowe o godz. 16.30.

10.W niedzielê (II dzieñ œwi¹t Bo¿ego Narodzenia) - 26.12 - obchodzimy œwiêto œw.
Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Msze œw. w tym dniu bêdziemy odprawiaæ tak jak
w niedziele. Kolekta bêdzie zbierana na Wydzia³ Teologiczny Uniwersytetu Œl¹skiego.

11. 25.12.21 o godz. 12.30 zostanie odprawiona msza œw. na której bêdziemy dziêkowaæ
Bogu za wszystkich którzy przyst¹pili do Duchowej Adopcji Dziecka Poczêtego Zagro-
¿onego Zag³ad¹. Pragniemy zachêciæ do kolejnego Uroczystego Przyrzeczenia Ducho-
wej Adopcji Dziecka Poczêtego Zagro¿onego ¯yciem które odbêdzie siê w naszym ko-
œciele 25.03.2022 r w uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego.

12.W dzisiejsz¹ niedzielê, po Mszy œw. do godz. 13.30 w salce nr 1, a w tygodniu
w zakrystii mo¿na nabyæ op³atki, œwiece wigilijne „Caritas” - dzie³o pomocy bied-
nym dzieciom oraz kartki œwi¹teczne.

13.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.

14.Z powodu pandemii nie odbêd¹ siê tradycyjne odwiedziny „Kolêdowe”. Dlatego
pragniemy serdecznie zaprosiæ wszystkich parafian, na uroczyste Msze œwiête „Kolêdo-
we” i nabo¿eñstwa, sprawowane w intencji mieszkañców poszczególnych bloków. Po-
uroczystej Eucharystii, powierzymy siê opiece œw. Józefa  jak równie¿ otrzymamy po
œwiêcone pami¹tki: obrazek œw. Józefa z modlitw¹ za swoj¹ rodzinê oraz kredê i wodê
œwiêcon¹. Zwieñczeniem nabo¿eñstwa, bêdzie przyjêcie rodzinnego i indywidualnego
kap³añskiego b³ogos³awieñstwa na nowy rok. Lista bloków oraz wybranych dni znaj-
duje siê na stronie internetowej, facebooku oraz w gablotach.

15.Informujemy, ¿e w naszym koœciele mo¿na zape³niæ 30% 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.

16.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”. Bóg zap³aæ za
przekazanie darowizn!

17.W czwartek o godz.7.30 zapraszamy wszystkich chêtnych do sprz¹tania naszego
dolnego koœcio³a.

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



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW  (20 - 26 GRUDZIEÑ 2021)

PONIEDZIA£EK (20.12.2021 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za ++ Piotra i Zofiê Lejkowskich (od Krzysztofa i Marii Raœ z rodzin¹)

2/za + Paulinê Godula w 10 r. œm. i ++ z rodziny
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za ++ rodziców: Urszulê i Waldemara Maroniów

2/za + Irenê Kulejewsk¹ w 8 r. œm., z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego
3/intencja wolna

WTOREK (21.12.2021 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + siostrê Barbarê

2/za + ¿onê Mariê, ++ rodziców z obu stron i + szwagra Tadeusza
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za + mamê Jolantê Mosur w 8 m-cy po œm.

2/za + mê¿a Kazimierza, ++ rodziców: Zofiê i Stanis³awa oraz + brata Zbigniewa
3/za ++ Stanis³awê Kasprzyk, jej mê¿a Piotra i ++ z rodziny

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŒRODA (22.12.2021 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/w intencji El¿biety z ok. ur., z podziêkowaniem Bogu za otrzymane ³aski,

zdrowie, prze¿yty rok, z proœb¹ o Bo¿e b³og. i opiekê MB dla rodziny
2/za + Joannê Baranowsk¹ w 4 r. œm. (od syna, synowej i wnuka)

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

2/za + ojca Bohdana Marzec w 1 r. œm. oraz + jego ¿onê Helenê
3/za + mamê Mariê Erenfeld

CZWARTEK (23.12.2021 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + Irenê Lesiak

2/intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/za ++ rodziców: Edytê i Huberta Wójcik

2/za ++ mamê Mariannê w 56 r. œm., ojca Stanis³awa Kustrów, ++ teœciów: Katarzynê
i W³adys³awa Choinków, ++ mê¿a Floriana, syna Piotra, wszystkich ++ z rodziny

3/w intencji Wojciecha prosz¹c Mi³osierdzie Bo¿e o zdrowie duszy i cia³a
i opiekê Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy

PI¥TEK (24.12.2021 r.) - Dzieñ powszedni     
  7.00 1/do Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa przez wstawiennictwo Niepokalanego

Serca NMP o Bo¿e b³og. dla wszystkich kap³anów z naszej parafii
2/za œp. mamê Anielê oraz w intencji rodziny z podziêk. i z proœb¹ o dar zdrowia
3/za + Adama Lewandowskiego
4/za + mê¿a Romualda, ++ rodziców z obu stron, z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego

  7.30 - Ró¿aniec
21.00 - Msza œw. Wigilijna w intencji Parafian - PASTERKA I
24.00 - Msza œw. Wigilijna w intencji Parafian - PASTERKA II
SOBOTA (25.12.2021 r.) - UROCZYSTOŒÆ NARODZENIA PAÑSKIEGO
  7.30 - w intencji ofiarodawców i budowniczych naszego koœcio³a i w int. ks. P. Furczyka
  9.30 - za + Janusza Twaroga (od mamy Stanis³awy)

11.00 - w intencji Ireny z ok. 87 r. ur., dziêkuj¹c za dotychczasowe ³aski i zdrowie,
z proœb¹ o Bo¿e b³og. i opiekê MB dla solenizantki, jej dzieci i wnuków

12.30 - w intencji wszystkich, którzy podjêli dzie³o Duchowej Adopcji Dziecka Po-
czêtego, z podziêkowaniem Bogu i Maryi za dar ich narodzenia i otrzymane
³aski, z proœb¹ o dalsz¹ opiekê MB dla nich oraz ich rodzin

16.30 - Nieszpory kolêdowe
17.00 - za + Stanis³awa Suszek (od rodziny Wojcieszaków i Gizów)
20.00 - za Parafian
NIEDZIELA (26.12.2021 r.) - ŒWIÊTO ŒW. RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
   7.30 - za + Andrzeja Halembê w 3 r. œm.
  9.30 - za ++ Urszulê i Zdzis³awa Wojteckich, + brata Bogdana, ++ rodziców: Edwarda

i Jadwigê Macherskich, Feliksa i Stefaniê Liszków, ++ z pokrewieñstwa z obu stron
11.00 - za + ojca Micha³a Czyrycê (od syna Andrzeja z rodzin¹)
12.30 - w intencji Wies³awy z ok. kol. r. ur., z podziêkowaniem za dotychczasowe

³aski, z proœb¹ o zdrowie i Bo¿e b³og. dla solenizantki, rodziny i przyjació³
17.00 - za + mê¿a Bernarda Chudziñskiego z proœb¹ o dar nieba
20.00 - intencja wolna       Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (19 grudnia 2021)
  1.Serdecznie zapraszamy dzieci na tegoroczne roraty "w drodze do Betlejem". Roraty dla

dzieci od poniedzia³ku do czwartku o godz. 18.00. Plansze z obrazkami mo¿na sk³adaæ
w zakrystii do niedzieli 26.12. Nagrody zostan¹ uroczyœcie rozdane w œwiêto œwiêtych
m³odzianków, we wtorek (28.12) na Mszy œw. o godz. 9.00.

  3.Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne sk³adane dzisiaj na paczki œwi¹tecz-
ne dla biednych.

  4.Dzisiaj zapraszamy o godz. 16.30 na nabo¿eñstwo adwentowe.
  5.Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje mszalne na ca³y 2022 r.
  6.W œrodê (22.12) o godz. 18.00 odprawimy Mszê œw. w intencji czcicieli œw. Rity, patron-

ki spraw beznadziejnych. Wczeœniej, o godz. 17.15 nabo¿eñstwo po³¹czone z obrzêdem
poœwiêcenia ró¿. Do skrzynki przy figurze œw. Rity mo¿na sk³adaæ kartki z wypisanymi
proœbami i podziêkowaniami, które bêd¹ odczytane w czasie nabo¿eñstwa. Po nabo¿eñ-
stwie udzielimy b³og. relikwiami œw. Rity. Natomiast nie bêdzie nabo¿eñstwa do Matki
Bo¿ej Uzdrowienia Chorych

  7.Zapraszamy do sakramentu pokuty i pojednania przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia:
w niedzielê (19.12) przed ka¿d¹ Msz¹ œw.
w poniedzia³ek (20.12) 16.00-17.00 dla dzieci oraz 17.00-19.00
we wtorek (21.12) 17.00-19.00
w œrodê (22.12) 17.00-19.00
w czwartek (23.12) 17.00-19.00
w pi¹tek (24.12) 7.30-12.00  Wigilia
W czasie spowiedzi zachowujemy dystans 1,5 m

  8.W pi¹tek (24.12) przypada Wigilia. Z powodu ograniczeñ w koœciele zapra-
szamy w tym roku na Mszê wigilijn¹ (pasterkê) o godz. 21.00 oraz tradycyj-
nie na godz. 24.00. Msze œwiête wigilijne odprawione zostan¹ w intencji wszyst-
kich parafian. Zebrana w czasie Pasterki kolekta bêdzie przeznaczona na Fun-
dusz Obrony ¯ycia. W tym dniu Kancelaria Parafialna bêdzie nieczynna.
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Jak  dobrze prze¿yæ wieczerzê wi-
gilijn¹ Bo¿ego Narodzenia, czyli
o czym nie mo¿na zapomnieæ….

Wieczerza
Wigilijna po-
winna odby-
waæ siê przy
stole nakrytym
bia³ym obru-
sem. Na stole
centralne, miejsce powinno zaj¹æ Pismo
Œwiête. Najlepiej zaznaczyæ sobie w nim
fragment o Bo¿ym Narodzeniu(£k 2,1–
14) Obok Biblii k³adziemy krzy¿ oraz
œwiêcê (Wigilijne Dzie³o Pomocy Dzie-
ciom, lub inna). Zapalona œwieca sym-
bolizuje obecnoœæ Jezusa Chrystusa, a
krzy¿ przypomina nam o Jego ogromnej
mi³oœci do ka¿dego z nas. Obok œwiecy
mo¿na po³o¿yæ figurkê Dzieci¹tka Je-
zus, le¿¹cego na sianie,bo  wieczór wi-
gilijny poprzedza dzieñ Jego narodzenia
w betlejemskim ¿³obie.  Na talerzyku, na
³adnej serwetce k³adziemy poœwiêcony
op³atek- specjalnie wypiekany chleb.
Taki sam chleb, podczas Przeistoczenia
na Mszy Œwiêtej, dziêki ³asce Ducha
Œwiêtego, zamienia siê w Cia³o Chrystu-
sa.

Pamiêtajmy o pozostawieniu miejsca
dla zb³¹kanego wêdrowca(lub jako znak
pamiêci o kimœ, kto prze¿ywaæ bêdzie z
nami wieczerzê wigilijn¹ spogl¹daj¹c z
Ojczyzny Niebieskiej) Zasiadamy do sto-
³u najlepiej po ujrzeniu na niebie pierw-
szej gwiazdy - to przypomnienie Gwiaz-
dy Betlejemskiej, która prowadzi³a trzech
Mêdrców do narodzonego w stajence
Zbawiciela.

Warto, by nasz odœwiêtny strój tak¿e
wyra¿a³ szacunek do niezwyk³ych wyda-
rzeñ Betlejemskiej nocy. Zadbajmy o to,
by Wieczerzê Wigilijn¹ rozpocz¹æ oraz
zakoñczyæ wspóln¹ modlitw¹ (najlepiej,
by poprowadzi³ j¹ ojciec rodziny)

Mile widziane wspólne odœpiewanie
kilku  piêknych kolêd. Agata

Przyk³adowy przebieg modlitwy
przed Wieczerz¹ Wigilijn¹

  I. Zapalenie œwiecy
 II. Znak krzy¿a
III. Odczytanie fragmentu z Pisma

Œwiêtego (£k 2,1–14)
W owym czasie wysz³o rozporz¹dze-

nie cezara Augusta, ¿eby przeprowa-
dziæ spis ludnoœci w ca³ym œwiecie
Pierwszy ten spis odby³ siê wówczas,
gdy wielkorz¹dc¹ Syrii by³ Kwiry-
niusz. Pod¹¿ali wiêc wszyscy, aby siê
daæ zapisaæ, ka¿dy do swego miasta.
Uda³ siê tak¿e Józef z Galilei, z miasta
Nazaret, do Judei, do miasta Dawido-
wego zwanego Betlejem, poniewa¿
pochodzi³ z domu i rodu Dawida,¿eby
siê daæ zapisaæ z poœlubion¹ sobie Ma-
ryj¹, która by³a brzemienna.Kiedy
tam przebywali, nadszed³ dla Maryi
czas rozwi¹zania. Powi³a swego pier-
worodnego Syna, owinê³a Go w pie-
luszki i po³o¿y³a w ¿³obie, gdy¿ nie by³o
dla nich miejsca w gospodzie. W tej
samej okolicy przebywali w polu pa-
sterze i trzymali stra¿ nocn¹ nad swoj¹
trzod¹ .Wtem stan¹³ przy nich anio³
Pañski i chwa³a Pañska zewsz¹d ich
oœwieci³a, tak ¿e bardzo siê przestra-
szyli. I rzek³ do nich anio³: «Nie bójcie
siê! Oto zwiastujê wam radoœæ wielk¹,
która bêdzie udzia³em ca³ego naro-
du:dziœ bowiem w mieœcie Dawida na-
rodzi³ siê wam Zbawiciel, którym jest
Mesjasz, Pan. A to bêdzie znakiem dla
was: znajdziecie Niemowlê owiniête w
pieluszki i le¿¹ce w ¿³obie». nagle przy-
³¹czy³o siê do anio³a mnóstwo zastêpów
niebieskich, które wielbi³y Boga s³owa-
mi: «Chwa³a Bogu na wysokoœciach
a na ziemi pokój ludziom, w których
sobie upodoba³».

IV. Odmówienie modlitwy wspólnej:

Bo¿e, nasz Ojcze, w tej uroczystej go-
dzinie wychwalamy Ciê i dziêkujemy za
noc, w której posia³eœ nam swojego Syna
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07.12. – O godz.18.45 rozpoczê³a siê
modlitwa uwielbienia. Pochyliliœmy siê
nad Kantykiem Zachariasza (£k 1, 68-79).
Modlitwa oparta by³a na modlitwie echa
(wypowiadanie zdañ, s³ów, które poruszy³y
nasze serca czytaj¹c w/w fragment Ewan-
gelii).

08.12. – W uroczystoœæ Niepokalanego
Poczêcia NMP o godz.11.30 zosta³ odmó-
wiony Ró¿aniec, a nastêpnie o godz.12.00
w „Godzinie £aski” rozpoczê³a siê Msza
œw. Nie zapominajmy, ¿e ka¿da Euchary-
stia jest równie¿ „Godzin¹ £aski”.

10.12. – O godz. 19.00 w kaplicy Œw.
Józefa zosta³a odprawiona Msza œw. w in-
tencji wszystkich  solenizantów z miesi¹-
ca grudnia nale¿¹cych do Duszpasterstwa
Ma³¿eñstw. Po Eucharystii wraz z ks. Da-
widem Szpekiem spotkaliœmy siê w sali
Œw. Jana Paw³a II na poczêstunku oraz
dzieliliœmy siê wra¿eniami po obejrzeniu
filmu pt. „Teraz i w godzinê Œmierci”, a
tak¿e codziennym ¿yciem. Zosta³a równie¿
ustalona data spotkania kolêdowego.

Drodzy Ma³¿onkowie naszego osiedla,
czekamy na Was w pi¹tek 14.01.2022 r
o godz.18.45 w koœciele na wspólnym ko-
lêdowaniu.

11.12. – O godz. 7.00 zosta³a odprawio-
na Msza œw. roratnia dla m³odzie¿y i doro-
s³ych. Po postaci Jana Chrzciciela, nad
któr¹ pochylaliœmy siê podczas pierwszych
Rorat, ks. Dawid Szpek skoncentrowa³
nasz¹ uwagê na Maryi i scenie Zwiasto-
wania. Ks. Dawid zwróci³ równie¿ uwagê
na nasze oczekiwanie – nadziejê. Uczest-
nicz¹c w Mszy roratniej trudno zauwa¿yæ,
¿eby m³odzie¿ naszej parafii z têsknot¹
oczekiwa³a Jezusa. Czy rodzice nastolat-
ków nie maj¹ ju¿ wp³ywu na to, aby za-
chêciæ swoje dziecko do uczestnictwa w
Roratach – do duchowego przygotowania
siê na spotkanie z Jezusem? A mo¿e nasza
m³odzie¿ bierze przyk³ad z nas doros³ych?

Zmobilizujmy siê przez ten ostatni ty-
dzieñ  i przygotujmy nasze serca na spo-
tkanie z Nowo Narodzonym Chrystusem.

                                               Bo¿ena S.

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



Cykl „Pos³ani w pokoju Chrystusa”  (3)

¯yæ Eucharysti¹ znaczy ¿yæ ni¹ tak-
¿e poza liturgi¹!

Eucharystia to osobiste spotkanie z
Bogiem, ale równie¿ zadanie i motywa-
cja do dzia³alnoœci apostolskiej.

„¯yæ liturgi¹, która jest celebrowana,
oznacza ¿yæ tym, co liturgia wnosi do
¿ycia: przebaczeniem, o które prosimy i
którym obdarzamy innych; s³owem Bo-
¿ym, którego s³uchamy; dziêkczynie-
niem, jakie sk³adamy; Eucharysti¹ przyj-
mowan¹ jako Komuniê” powiedzia³ abp
Marini w homilii w czasie Miêdzynaro-
dowego Kongresu Eucharystycznego w
Budapeszcie (wrzesieñ 2021).

Œwiêty Jan Pawe³ II naucza³: „Praw-
dziwa czeœæ dla Eucharystii staje siê
szko³¹ czynnej mi³oœci bliŸniego. (…)
Je¿eli praktykujemy autentyczny kult
eucharystyczny, w oczach naszych
musi rosn¹æ godnoœæ ka¿dego cz³owie-
ka. A poczucie tej godnoœci staje siê
najg³êbszym motywem naszego odnie-
sienia do bliŸnich.

Musimy te¿ wówczas stawaæ siê
szczególnie wra¿liwi na ka¿de ludzkie
cierpienie i niedolê, na ka¿d¹ niespra-
wiedliwoœæ i krzywdê, szukaj¹c, w jaki
sposób praktycznie jej zaradziæ. Uczy-
my siê z szacunkiem odkrywaæ praw-
dê o cz³owieku wewnêtrznym, bo prze-
cie¿ w³aœnie to wnêtrze staje siê sakra-
mentalnym mieszkaniem Boga w Eu-
charystii. Chrystus przychodzi do serc
i nawiedza sumienia naszych braci i
sióstr. Jak¿e odmienia siê obraz
wszystkich i ka¿dego, gdy sobie to
uœwiadomimy, gdy uczynimy to przed-
miotem refleksji! Tajemnica euchary-
styczna staje siê szko³¹ mi³oœci bliŸnie-
go, mi³oœci cz³owieka” (1980).

Co zrobiæ, aby bardziej ¿yæ Euchary-
sti¹?

To nie jest ³atwe. To proces, który ro-
dzi siê ze s³uchania S³owa Bo¿ego, z po-
znawania osoby Jezusa Chrystusa, z

Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zba-
wiciela i prosimy Ciê:

Udziel naszej rodzinie daru mi³oœci,
zgody i pokoju.

(wszyscy) Ciebie prosimy, wys³uchaj
nas Panie.

Obdarz naszych s¹siadów, przyjació³ i
znajomych pokojem tej nocy.

Ciebie prosimy, wys³uchaj nas Panie.
Wszystkich opuszczonych, samotnych,

chorych, biednych, g³odnych na ca³ym
œwiecie pociesz i umocnij Dobr¹ Nowin¹
tej œwiêtej nocy.

Ciebie prosimy, wys³uchaj nas Panie.
Naszych zmar³ych (imiona...) obdarz

szczêœciem i œwiat³em Twej chwa³y.
Ciebie prosimy, wys³uchaj nas Panie.
Wszyscy odmawiaj¹ modlitwê „Ojcze

nasz”.

V. Modlitwa po wieczerzy:

Dziêkujemy Ci, Bo¿e, nasz dobry Ojcze,
za Syna Twego Jezusa Chrystusa, dziê-
kujemy za mi³oœæ do wszystkich ludzi,
za ten b³ogos³awiony wieczór i dary, któ-
re spo¿ywaliœmy. Tobie chwa³a na wie-
ki. Amen. Agata

Myœl o Bo¿ym Narodzeniu

Przed nami kolejne Œwiêta, które prze-
¿ywane bêd¹ w warunkach pandemii.
Wielu utraci³o swoich bliskich, wiele
osób nie wróci³o do pe³ni si³ po choro-
bie, nie wiadomo, czy bêdzie mo¿na spo-
tkaæ siê w gronie najbli¿szych. Jednak
œwiêta Bo¿ego Narodzenia to œwiêtej
nadziei.

Jesteœmy ludŸmi wierz¹cymi i jesteœmy
przekonani, ¿e œwiat jest w d³oniach Pana
Boga. Maryja podczas zwiastowania
us³ysza³a s³owa: „Dla Boga bowiem nie
ma nic niemo¿liwego” (£k 1,37).

Czy pamiêtamy o tym, co siê wydarzy-
³o ponad 2000 lat temu i jakie ten fakt
ma dla nas znaczenie?

W œwiêt¹ noc Jezus narodzi³ siê na Zie-
mi, aby ludzie narodzili siê dla Nieba.

Bo¿e Narodzenie to przede wszystkim
dotkniêcie Tajemnicy Wcielenia. „Syn
Bo¿y sta³ siê cz³owiekiem”!  Przyszed³
na œwiat, aby nieœæ ze sob¹ przes³anie
mi³oœci i odkupiæ grzechy ludzkie. Jezus
zosta³ z nami w Eucharystii, byœmy nie
byli samotni, byœmy siê nie lêkali.

Odwiedzaj¹c Bo¿e Dzieci¹tko z³o¿one
w ¿³obie, warto siê zastanowiæ nad t¹ ta-
jemnic¹ wiary.

Ksi¹dz Jan Twardowski napisa³:
Dlaczego jest œwiêto Bo¿ego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy siê w gwiazdê na
niebie?
Dlaczego œpiewamy kolêdy?
Dlatego, ¿eby siê uczyæ mi³oœci do Pana
Jezusa.
Dlatego, ¿eby podawaæ sobie rêce.
Dlatego, ¿eby siê uœmiechaæ do siebie.
Dlatego, ¿eby sobie przebaczaæ.

Pomódlmy siê w Noc Betlejemsk¹,
w Noc Szczêœliwego Rozwi¹zania,
by wszystko siê nam rozplata³o,
wêz³y, konflikty, powik³ania.

„Niech spotkanie z Dzieci¹tkiem Je-
zus uczyni z nas osoby, które nie myœl¹
jedynie o samych sobie, lecz otwieraj¹
siê na oczekiwania i potrzeby braci. W
ten sposób staniemy siê tak¿e my
œwiadkami œwiat³a, jakie Bo¿e Naro-
dzenie rzuca na ludzkoœæ trzeciego ty-
si¹clecia. Proœmy Najœwiêtsz¹ Mary-
jê, bêd¹c¹ tabernakulum S³owa wcie-
lonego, i œwiêtego Józefa, milcz¹cego
œwiadka wydarzeñ zbawienia, aby
przekazali nam uczucia, jakie ¿ywili,
oczekuj¹c narodzin Jezusa, abyœmy
mogli przygotowaæ siê do pobo¿nego
obchodzenia najbli¿szego Bo¿ego Na-
rodzenia, w radoœci wiary i o¿ywieni
zobowi¹zaniem do szczerego nawróce-
nia” (Benedykt XVI 2008 r.).   D.M.

uœwiadamiania sobie Jego obecnoœci.
Myœlê, ¿e trzeba wyzbyæ siê rutyny i na-
uczyæ siê na nowo przezywaæ Euchary-
stiê. Trzeba prze¿ywaæ Mêkê Pana na-
szego Jezusa Chrystusa, ale tak¿e prze-
¿ywaæ radoœæ Zmartwychwstania. Prze-
¿ywaæ mêkê, to prze¿ywaæ z³o naszych
win. Ka¿dy cz³owiek potrzebuje inspira-
cji i si³y, aby wyzwoliæ siê od z³a, grze-
chów, wad i zniewoleñ.

„Eucharystia uzdrawia, poniewa¿
jednoczy z Jezusem – sprawia, ¿e przy-
swajamy sobie Jego sposób ¿ycia, Jego
zdolnoœæ ³amania siê i dawania siebie
braciom, odpowiadania na z³o dobrem.
Daje nam odwagê do wychodzenia
poza w³asne „ja” i pochylania siê z
mi³oœci¹ nad s³aboœciami drugiego
cz³owieka. Podobnie jak Bóg postêpu-
je z nami. To jest logika Eucharystii –
przyjmujemy Jezusa, który nas kocha
i leczy nasze s³aboœci, ¿ebyœmy kocha-
li innych i pomagali im w ich s³abo-
œciach” - powiedzia³ papie¿ Franciszek
podczas modlitwy Anio³ Pañski w czerw-
cu 2021 r.

„Oby Eucharystia uczyni³a nas da-
rem dla wszystkich innych”.    D.M.

4 5

Migawki z ¿ycia naszej parafii

06.12. – O godz.18.00 rozpoczê³a siê
Msza œw. rozpoczynaj¹ca nowy tydzieñ
Rorat. Nasi mali „wêdrowcy” wraz z ks.
Piotrem pod¹¿aj¹ do Betlejem. W tym ty-
godniu zatrzymali siê na  Górze Tabor, nad
Jeziorem Galilejskim oraz nad Morzem
Martwym. Po Eucharystii czeka³a na dzieci
jeszcze jedna niespodzianka – odwiedzi³
ich Œw. Miko³aj, który obdarowa³ wszyst-
kich s³odkoœciami.

To ju¿ ostatni etap pielgrzymowania do
Betlejem na spotkanie z Jezusem. Drodzy
Rodzice pozwólcie dzieciom przejœæ ten
ostatni odcinek „drogi do Betlejem” z ks.
Piotrem i innymi uczestnikami, aby praw-
dziwie œwiêtowaæ Bo¿e Narodzenie w
swojej rodzinie.


