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26 grudnia 2021

CO TO JEST RODZINA?
Rodzina to grupa osób powi¹zanych ze

sob¹ dziêki pokrewieñstwu, powinowac-
twu lub adopcji. Jest to równie¿ podsta-
wowa komórka spo³eczna, na której opie-
ra siê ca³e nasze spo³eczeñstwo. Rodzi-
na rozumiana jako instytucja spo³eczna
charakteryzuje siê szeregiem cech i funk-
cji np. stosunkiem pokrewieñstwa, dzie-
dziczenia, zaspokajaniem potrzeb oraz
wspólnym zamieszkiwaniem. Stanowi o
trwa³oœci spo³eczeñstwa, jest kolebk¹
obowi¹zuj¹cych w danym
spo³eczeñstwie norm,
wzorców i wartoœci.

Wyró¿niamy trzy podsta-
wowe funkcje rodziny:
prokreacyjn¹, wycho-
wawcz¹ i gospodarcz¹.
Funkcja prokreacyjna za-
pewnia trwa³oœæ biolo-
giczn¹ rodzinie i spo³e-
czeñstwu. Funkcja wycho-
wawcza polega na stwo-
rzeniu przez cz³onków ro-
dziny optymalnych warun-
ków do rozwoju i socjali-
zacji dzieci. Funkcja ekonomiczna to
utrzymanie dobrobytu oraz dbanie o re-
alizacjê aspiracji ¿yciowych poszczegól-
nych cz³onków. 

Rodzina stanowi dla ka¿dego z nas
pierwsze i najwa¿niejsze œrodowisko wy-
chowawcze. To w³aœnie ona kreuje nasz¹
osobowoœæ i wywiera istotny wp³yw na
nasz rozwój i przysz³oœæ. Postawa i rela-
cje rodziców kszta³tuj¹ nasz stosunek do
siebie i innych, oraz wp³ywaj¹ na prawi-
d³ow¹ równowagê uczuciow¹ i spo-
³eczn¹. Przeprowadzone badania do-

wodz¹, ¿e ró¿ne postawy rodziców wo-
bec dziecka oraz siebie nawzajem, wy-
wo³uj¹ okreœlone formy jego zachowa-
nia i prowadz¹ do ukszta³towania takich,
a nie innych cech osobowoœci. Cz³owiek
wywodz¹cy siê z domu, w którym wszy-
scy kochaj¹ i szanuj¹ siê wzajemnie, a w
trudnych chwilach nie za³amuj¹ siê, lecz
modl¹ siê razem pok³adaj¹c nadziejê w
Bogu, nie bêdzie mia³ w przysz³oœci trud-
noœci w zachowaniu postawy, która p³y-

nie z przykazania mi³oœci.
Bêdzie mia³ silny krêgos³up
moralny i bêdzie wiedzia³,
gdzie szukaæ oparcia w trud-
nych momentach swojego
¿ycia. 

Wspó³czesne media propa-
guj¹c egoizm, wyzwolenie
seksualne oraz samozadowo-
lenie, przyczyniaj¹ siê do
wzrostu liczby dokonywa-
nych aborcji i rozpadu ro-
dzin, co sprawia, ¿e m³odzi
ludzie maj¹ zaburzone po-
strzeganie dobra i z³a i s¹ o

wiele bardziej nara¿eni na konsekwen-
cje z³ych decyzji, samobójstwo oraz de-
presjê. W tak zagmatwanych moralnie
czasach, ciep³y, bezpieczny dom  i opar-
cie w ramionach kochaj¹cych rodziców,
którzy wiedz¹ ¿e to Bóg jest najwa¿niej-
szy i dbaj¹ o rozwój duchowy zarówno
swój, jak i swoich dzieci, jest prawdzi-
wym azylem.

Wiara jest potê¿n¹ si³¹ rodziny, dlatego
powinna byæ pielêgnowana i strze¿ona
niczym najcenniejszy skarb.

Agnieszka K.
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chowne w Katowicach. 1 stycznia o godz. 12.30 zapraszamy na Mszê ma³¿eñstwa
obchodz¹ce rocznice ma³¿eñstw w 2022 r. Nieszpory kolêdowe o godz. 16.30.

  7.W przysz³¹ niedzielê (Pierwsza niedziela miesi¹ca) po Mszy œw. o godz. 11.00 zo-
stanie udzielone specjalne b³ogos³awieñstwo dla matek oczekuj¹cych potomstwa.

  8.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. Intenc
je mszalne przyjmujemy indywidualnie w Kancelarii Parafialnej a nie przez telefon.

  9.Z powodu pandemii nie odbêd¹ siê tradycyjne odwiedziny „Kolêdowe”. Dla
tego pragniemy serdecznie zaprosiæ wszystkich parafian, na uroczyste Msze œwiête
„Kolêdowe” i nabo¿eñstwa, sprawowane w intencji mieszkañców poszczegól-
nych bloków. Po uroczystej Eucharystii, powierzymy siê opiece œw. Józefa jak
równie¿ otrzymamy poœwiêcone pami¹tki: obrazek œw. Józefa z modlitw¹ za swoj¹
rodzinê oraz kredê i wodê œwiêcon¹. Zwieñczeniem nabo¿eñstwa, bêdzie przyjê-
cie rodzinnego i indywidualnego kap³añskiego b³ogos³awieñstwa na nowy rok.
Lista bloków oraz wybranych dni znajduje siê na stronie internetowej, face-
booku, w gablotach oraz w gazetce parafialenj.

10.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.

11. Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej do Parafian. Apelujemy o przekazywanie finan-
sowego wsparcia poprzez wp³aty bezpoœrednio na  konto parafii.  Nr konta Parafii Pod-
wy¿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 znaj-
duj¹cej siê na stronie internetowej. Bóg zap³aæ za przekazanie darowizn!

12.Od 1 stycznia 2022 roku zmienia siê cena prasy katolickiej:
Goœæ Niedzielny  -  8,00 z³
Ma³y Goœæ Niedzielny - dla dzieci  -  6,00 z³
Byæ bli¿ej - Gazetka Parafialna  -  dobrowolna ofiara
Apostolstwo Chorych  -  3,00 z³
L`osservatore Romano  -  8 z³

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



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (27 GRUDZIEÑ 2021 - 02 STYCZEÑ 2022)

PONIEDZIA£EK (27.12.2021 r.) - ŒWIÊTO ŒW. JANA, APOSTO£A I EWANGELISTY
  7.00 1/za + Jana Olko we wspomnienie imienin

2/w intencji Dominiki z ok. ur., z podziêk. za dotychczasowe ³aski prosz¹c
przez wstawiennictwo MB o Bo¿e b³og. i dar wiary dla niej i rodziny

  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za + mê¿a Jana Wiechoczek w 9 r. œm., ++ jego rodziców, pokrewieñstwo

i dusze w czyœæcu cierpi¹ce
2/za + mê¿a Mieczys³awa i ++ rodziców z obu stron z proœb¹ o ³askê zbawienia
3/za + Mariê Cholewa (od rodziców i braci z rodzinami)

WTOREK (28.12.2021 r.) - ŒWIÊTO ŒW. M£ODZIANKÓW, MÊCZ.
  7.00 1/za ++ Miros³awa i Lidiê Król

2/za + mamê Wandê Ogórek we wspom. ur., + ojca Czes³awa, ++ rodziców
i rodzeñstwo z obu stron

  7.30 - Ró¿aniec
  9.00 - Msza œw. w b³ogos³awieñstwem dzieci
18.00 1/za ++ mê¿a Ludwika w 6 r. œm., syna Andrzeja, ++ rodziców: Mariê i Józefa Kolon,

++ teœciów:  Jana i Franciszkê Ko³odziej, ++ siostrê Mariê i szwagra Franciszka,
++ siostrê Cecyliê i szwagra Alojzego, ++ bratow¹ Ma³gorzatê i siostrzenicê Beatê

2/za ++ Józefa Kowalskiego, jego ¿onê Annê, ++ rodziców, rodzeñstwo i dal-
szych krewnych  oraz dusze w czyœæcu cierpi¹ce

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŒRODA (29.12.2021 r.) - V DZIEÑ W OKTAWIE BOZEGO NARODZENIA
  7.00 1/za ++ ¿onê Leokadiê, siostrê Cecyliê, brata Mieczys³awa i ++ z rodziny Piwko,

++Jana, Józefa i Bronis³awê z rodziny Ga³an,+ rodz. z obu stron i + Józefa Wszo³ka
2/intencja wolna

  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za + Zofiê Czenczek z proœb¹ o ³askê zbawienia

2/za + brata Andrzeja Godulê w 1 r. œm. oraz ++ z rodziny
3/za ++ Józefê i Stanis³awa Miœkiewiczów

CZWARTEK (30.12.2021 r.) - VI DZIEÑ W OKTAWIE BOZEGO NARODZENIA
  7.00 1/za + brata Jana Wróbla w 18 r.œm. ++ z rodziny: Wróblów, Majewskich,

Kukuczków i + siostrê W³adys³awê Bryl
2/intencja wolna
3/intencja wolna

  7.30 - Ró¿aniec
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
17.30 - Nabo¿eñstwo Apostolstwa Dobrej œmierci
18.00 1/za zmar³ych w grudniu:

2/w intencji cz³onków ¯ywego Ró¿añca oraz Apostolstwa Dobrej œmierci
3/w intencji Anny w dniu urodzin, z podziêkowaniem za dotychczasowe ³aski

z proœb¹ o Bo¿¹ opiekê, dary Ducha œw. dla niej oraz dla Marcina
PI¥TEK (31.12.2021 r.) - VII DZIEÑ W OKTAWIE BOZEGO NARODZENIA
  7.00 1/intencja wolna

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

  7.30 - Ró¿aniec
16.00 1/za Parafian

2/w intencji Jadwigi oraz Teresy i Zofii z rodzinami, dziêkuj¹c Bogu za b³og.
Bo¿e i wszelkie  ³aski otrzymane w minionym roku

SOBOTA (01.01.2022 r.) - UROCZYSTOŒÆ ŒWIÊTEJ BOZEJ RODZICIELKI MARYI
  7.30 - za Parafian
  9.30 - do Opatrznoœci Bo¿ej za wstawiennictwem Matki Bo¿ej, z proœb¹ o Bo¿e

b³og., zdrowie, dary Ducha œw. dla Jadwigi, Teresy i Zofii z rodzinami
11.00 - intencja wolna
12.30 - w intencji ma³¿eñstw obchodz¹cych rocznice ma³¿eñskie w 2022r
16.30 - Nieszpory kolêdowe
17.00 - intencja wolna
20.00 - intencja wolna
NIEDZIELA (02.01.2022 r.) - II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAÑSKIM
   7.30 - za + mê¿a Huberta Kempnego w 5 r. œm., ++ rodziców z obu stron z proœb¹

o radoœæ ¿ycia wiecznego
  9.30 - intencja wolna
11.00 - w intencji Mieczys³awa z ok. 75 r. ur., dziêkuj¹c Bogu za 75 lat ¿ycia i wszelkie

otrzymane ³aski, z proœb¹ o dary Ducha œw. opiekê MB, ³askê zdrowia, Bo¿e b³og.
i wszelk¹ pomyœlnoœæ dla ca³ej rodziny (Te Deum)
B³ogos³awieñstwo dla matek oczekuj¹cych potomstwa

12.30 - intencja wolna
17.00 - intencja wolna
20.00 - intencja wolna

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE   (26 grudnia 2021)

  1.Dzisiaj obchodzimy œwiêto Œw. Rodziny. Zapraszamy na nabo¿eñstwo do œw.
Rodziny o godz. 16.30.

  2.Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne sk³adane dzisiaj na Wydzia³ Teolo-
giczny Uniwersytetu Œl¹skiego. W przysz³¹ niedzielê (2.01) kolekta bêdzie
przeznaczona na ogrzewanie koœcio³a.

  3.We wtorek(28.12) obchodzimy œwiêto Œwiêtych M³odzianków. Zapraszamy
wszystkie dzieci na Mszê  œw. o godz. 9.00. Po Eucharystii udzielimy dzieciom
specjalnego b³ogos³awieñstwa i rozdamy nagrody za udzia³ w Roratach.

  4.W czwartek (30.12), o godz. 16.00 odprawimy Mszê œw. w intencji cz³onków ¯ywego
Ró¿añca oraz Apostolstwa Dobrej Œmierci. Wczeœniej o godz. 17.30 nabo¿eñstwo.

  5.W pi¹tek (31.12) przypada ostatni dzieñ roku kalendarzowego. O godz. 16.00
zapraszamy wiernych na Mszê œw. po³¹czon¹ z nabo¿eñstwem ekspiacyjnym
i dziêkczynnym oraz z duszpasterskim sprawozdaniem na zakoñczenie starego
roku. W tym dniu odpust zupe³ny zyskuje ka¿dy, kto spe³ni zwyk³e jego warunki
i w ostatnim dniu roku odmówi pobo¿nie i publicznie hymn: „Ciebie, Boga, wy-
s³awiamy”. Kancelaria Parafialna w tym dniu bêdzie nieczynna.

  6.W sobotê  (1.01) rozpoczyna siê 2022 rok. Tego dnia obchodzimy Uroczystoœæ
Œwiêtej Bo¿ej Rodzicielki Maryi oraz Œwiatowy Dzieñ Modlitw o Pokój. Koñ-
czy siê te¿ oktawa Bo¿ego Narodzenia. W tym dniu Msze œw. odprawiamy jak
w niedzielê, zaœ kolekta bêdzie przeznaczona na Wy¿sze  Œl¹skie Seminarium Du-
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Po co Chrystus Pan mia³ przyjœæ na œwiat?

Proroctwa zawarte w Starym Testamen-
cie mówi¹ jasno, ¿e Mesjasz narodzi siê
w Betlejem po to, by zbawiæ œwiat od
grzechów, by wyzwoliæ NAS od ciem-
noœci grzechów.

Myœlê jednak, ¿e gdyby zadaæ to pyta-
nie samemu Panu Jezusowi, odpowie-
dzia³by:

Przyszed³em na œwiat z mi³oœci dla
Ciebie.

Poni¿szy wiersz Lambert’a Noben’a
pomo¿e nam g³êbiej zrozumieæ odpo-
wiedŸ Jezusa, a tak¿e (mam tak¹
ogromn¹ nadziejê), zachêci  do  spêdze-
nia czasu z Panem na modlitwie, by Mu
z serca podziêkowaæ.

Orêdzie z Groty Betlejemskiej

Narodzi³em siê NAGI,
mówi Bóg, abyœ ty potrafi³
wyrzekaæ siê samego siebie.
Narodzi³em siê UBOGI,
abyœ ty móg³ uznaæ mnie
za jedyne bogactwo.
Narodzi³em siê W STAJNI,
abyœ ty nauczy³ siê uœwiêcaæ
ka¿de miejsce.
Narodzi³em siê BEZSILNY,
abyœ ty nigdy siê
mnie nie lêka³.
Narodzi³em siê Z MI£OŒCI,
abyœ ty nigdy nie zw¹tpi³
w moj¹ mi³oœæ.
Narodzi³em siê W NOCY,
abyœ ty uwierzy³,

i¿ mogê rozjaœniæ ka¿d¹
rzeczywistoœæ spowit¹
ciemnoœci¹.
Narodzi³em siê
W LUDZKIEJ POSTACI,
mówi Bóg, abyœ ty nigdy nie
wstydzi³ siê byæ sob¹.
Narodzi³em siê JAKO CZ£OWIEK,
abyœ ty móg³ siê staæ
synem Bo¿ym.
Narodzi³em siê
PRZEŒLADOWANY
OD POCZ¥TKU,
abyœ ty nauczy³ siê przyjmowaæ
wszelkie trudnoœci.
Narodzi³em siê W PROSTOCIE,
abyœ ty nie by³
wewnêtrznie zagmatwany.
Narodzi³em siê
W TWOIM LUDZKIM ¯YCIU,
mówi Bóg, aby wszystkich
ludzi zaprowadziæ do domu Ojca.

Agata
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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

KR¥G BIBLIJNY

Biblia jest dla nas ksiêg¹ œwiêt¹. Nie-
stety czêsto ws³uchujemy siê w jej s³o-
wa tylko i wy³¹cznie wtedy, gdy bie-
rzemy udzia³ w nabo¿eñstwach litur-
gicznych. Dlatego te¿ zapraszamy do
spotkañ w ramach Krêgu Biblijnego.
Pragniemy wraz z duszpasterzem siê-
gn¹æ po Pismo Œwiête. Chcemy w tym
roku wspólnie przeczytaæ i rozwa¿aæ
S³owo Boga.

Do wspólnego pochylania siê nad
S³owem Bo¿ym zapraszamy w ponie-
dzia³ki ka¿dego miesi¹ca po Mszy œw.
wieczornej /oko³o 18.45/ do salki nu-
mer 2.

BRACTWO ADORACJI
NAJŒWIÊTSZEGO

SAKRAMENTU
Tomasz Merton napisa³ „Nikt z nas

nie jest samotn¹ wysp¹”.
Cz³onkowie Bractwa Adoracji Naj-

œwiêtszego Sakramentu pragn¹, aby tej
samotnoœci nie odczuwa³ sam Pan Je-
zus ukryty w Najœwiêtszym Sakramen-
cie. Dlatego te¿ ka¿dego dnia od rana
do wieczora na zmiany trwaj¹ przy Je-
zusie. Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich chêtnych do w³¹czenia siê w na-
sze Bractwo.

Nasze spotkania
formacyjne rozpo-

czynamy Msz¹
œwiêt¹ w ka¿dy
pierwszy czwar-
tek miesi¹ca o
godz. 18.00. Po
Mszy zapraszamy
na spotkanie infor-

macyjno - forma-
cyjne do salki nr 1.
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Œwiêto  Œwiêtych  M³odzianków – Dzieci Betlejem,  mêczenników

„Wtedy spe³ni³y siê s³owa proroka Je-
remiasza: Krzyk us³yszano w Rama,
p³acz i jêk wielki. Rachel op³akuje swe
dzieci i nie chce utuliæ siê w ¿alu, bo ich
ju¿ nie ma.” (Mt 2, 17-18)

28 grudnia, czwarty dzieñ w Oktawie
Bo¿ego Narodzenia, to liturgiczne œwiê-
to Œwiêtych M³odzianków, mêczenni-
ków. Upamiêtnia ono RzeŸ Niewini¹tek
dokonan¹ na rozkaz namiestnika Galilei
Heroda w Betlejem. Pierwsze wzmianki
o œwiêcie Œwiêtych M³odzianków po-
chodz¹ z roku 550, z Kartaginy.

Wœród Ewangelistów jedynie œw. Ma-
teusz przekaza³ nam informacjê o tym
wydarzeniu (Mt 2, 1-16). Kiedy król
Herod dowiedzia³ siê od Mêdrców ze
Wschodu, ¿e narodzi³ siê przepowiada-
ny przez proroków król ¿ydowski, prze-
razi³ siê, ¿e straci w³adzê, dlatego posta-
nowi³ zabiæ nowo narodzonego Mesja-
sza. Mêdrcy mieli odnaleŸæ Dzieci¹tko i
donieœæ Herodowi, gdzie ono przebywa.
Ostrze¿eni jednak przez anio³a, nie za-
wiadomili Heroda i omijaj¹c Jerozolimê
powrócili do swojej ojczyzny. Rozwœcie-
czy³o to króla, dlatego rozkaza³ zabiæ
wszystkie dzieci w Betlejem poni¿ej 2.
roku ¿ycia, licz¹c, ¿e w ten sposób za-
morduje równie¿ Jezusa. Historia po-

twierdza, ¿e Herod by³ wyj¹tkowo am-
bitny, ¿¹dny w³adzy i podejrzliwy.

Ewangelista Mateusz nie podaje do-
k³adniejszej liczby zamordowanych dzie-
ci. Bibliœci zastanawiaj¹ siê nad tym, ile
mog³o byæ zamordowanych niemowl¹t?
W tamtych czasach w Betlejem miesz-
ka³o oko³o 1000 mieszkañców. Dzieci do
lat dwóch mog³o byæ oko³o 100, a ch³op-
ców z 50. Dla nas o wiele cenniejsza od
liczby jest jednak wskazówka dotycz¹ca
wieku M³odzianków, bo pozwala nam w
przybli¿eniu okreœliæ datê narodzin Je-
zusa.

Œwiêci M³odziankowie ponieœli œmieræ
nie bezpoœrednio za Pana Jezusa jak na
przyk³ad œw. Szczepan, ale przypadko-
wo i nieœwiadomie. Dlatego czcimy ich
jako „flores martyrum” – „pierwiosnki
mêczeñstwa”. Tradycja chrzeœcijañska
podkreœla, ¿e choæ dzieci z Betlejem nie
zosta³y ochrzczone, jednak mêczeñstwo
przy³¹czy³o je do Chrystusa, dlatego
mówi siê, ¿e otrzyma³y chrzest krwi.

Œwiêci Ireneusz, Cyprian, Augustyn i
inni ojcowie Koœcio³a uwa¿aj¹, ¿e ch³op-
cy zamordowani w Betlejem s¹ prawdzi-
wie mêczennikami. Ich kult rozpo-
wszechni³ siê w Koœciele od samego po-
cz¹tku. Do kalendarza liturgicznego M³o-
dziankowie zostali wpisani w V wieku.

„RzeŸ Niewini¹tek” by³a czêstym tema-
tem prac artystów, malarzy i rzeŸbiarzy.
Wielokrotnie wykorzystywana by³a tak-
¿e w literaturze.

Œw. Augustyn pisa³ o najm³odszych
mêczennikach, ¿e "s¹ to pierwsze p¹ki
Koœcio³a rozwiniête wœród niewiary, a
przedwczeœnie zwarzone mroŸn¹ zawi-
œci¹ przeœladowania".

Œwiêci M³odziankowie s¹ czczeni jako
patroni chórów koœcielnych. W tym dniu
szczególn¹ uwag¹ otaczamy dzieci, któ-
re w Œwiêto Œwiêtych M³odzianków pod-
czas mszy œwiêtej mog¹ otrzymaæ indy-
widualne b³ogos³awieñstwo.  Joasia

Migawki z ¿ycia naszej parafii

13.12. - O godz. 18.00 Msz¹ roratni¹
rozpocz¹³ siê trzeci i ostatni tydzieñ Ro-
rat dla naszych dzieci. Drodzy Rodzice,
czy pozwoliliœmy lub zachêciliœmy swo-
je dzieci do wyruszenia „szlakiem piel-
grzymkowym” na spotkanie z Jezusem,
najwa¿niejszym momentem prze¿ywania
Bo¿ego Narodzenia?

W tym dniu przypada³a 40 rocznica
poœwiêcenia naszego koœcio³a dolnego.
Pamiêtajmy w modlitwie o naszej para-
fii, duszpasterzach oraz wszystkich, któ-
rzy budowali nasz koœció³ na czele z ks.
Paw³em Furczykiem.

14.12. - O godz.18.45 rozpoczê³a siê
modlitwa uwielbienia. Ks. Dawid Majka
przygotowa³ pod rozwagê Kantyk Maryi
(£k 1, 46-51). Nastêpnie modlitw¹
„echa” uwielbialiœmy Jezusa. Modlitwa
zakoñczy³a siê b³ogos³awieñstwem S³o-
wem Bo¿ym (Pismem Œw.) oraz apelem
Maryjnym.

15.12. - O godz. 18.45 w salce nr 2 od-
by³o siê comiesiêczne spotkanie grupy
KIK. Goœciem naszego spotkania by³ ks.
dr hab Józef Niesyto, nasz emeryt-senior,
który podzieli³ siê swoimi doœwiadcze-
niem misyjnym w pracy duszpasterskiej
na Madagaskarze i w Kanadzie. Ks. Jó-
zef opowiada³ o problemach misyjnych
w swojej pracy na Madagaskarze i trud-
noœciach koœcio³a kanadyjskiego. Barw-
nie opowiedzia³ o wszystkich pozytyw-

nych aspektach, które mile go zaskoczy-
³y i dzieli³ siê jednoczeœnie wszystkim,
co by³o dla niego trudne. Omówi³ swoje
doœwiadczenia z pracy w parafii, które
go spotka³y, mile zaskakuj¹c, ale i takie
z którymi siê nie zgadza³, b¹dŸ im sprze-
ciwia³. Omówi³ wspó³pracê z biskupem
diecezjalnym w Kanadzie i przedstawi³
doœæ obszernie problem wychowania i
rodziny kanadyjskiej. Po bardzo cieka-
wej prelekcji wywi¹za³a siê dyskusja.

AP/AG

18.12. - O godz. 7.00 zosta³a odprawio-
na ostatnia Msza roratnia dla m³odzie¿y
i doros³ych. Dziêki ks. Dawidowi Szpe-
kowi tegoroczne Roraty mogliœmy  prze-
¿yæ z Janem Chrzcicielem, Maryj¹ i Œw.
Józefem. Jak przygotowaliœmy siê do
prze¿ywania tajemnicy Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia - mo¿e ostatniego w moim
¿yciu?        Bo¿ena S.

Czy nie pomóg³byœ Mi
kochaæ ludzi?

To pytanie Chrystus dzisiaj kie-
ruje do Ciebie.

Kochaæ mo¿na na wiele sposo-
bów: s³u¿¹c przy o³tarzu jako mi-
nistrant, ¿yj¹c na wzór matki Je-
zusa jako Dzieci Maryi, zmieniaæ
œwiat wraz z innymi, nale¿¹c do
Oazy M³odzie¿owej.

W naszej wspólnocie dzia³aj¹
równie¿: Bractwo Adoracji, Dia-
konia Porz¹dkowa, ¯ywy Ró¿a-
niec, Apostolstwo Dobrej Œmier-
ci, Odnowa w Duchu œw., Diako-
nia S³owa, Diakonia Liturgiczna,
Zespó³ Charytatywny, KIK,
Duszpasterstwo Ma³¿eñstw.......

PrzyjdŸ, zobacz, w której diako-
nii móg³byœ siebie widzieæ.
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