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

2 stycznia 2022

Migawki z ¿ycia naszej parafii

Od 1 stycznia 2022 roku zmienia siê
cena prasy katolickiej:

Goœæ Niedzielny  -  8,00 z³
Ma³y Goœæ Niedzielny - 6,00 z³
Byæ bli¿ej - dobrowolna ofiara
Apostolstwo Chorych  -  3,00 z³
L`osservatore Romano  -  8 z³

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.

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

21.12. – O godz.18.45 rozpoczê³a siê mo-
dlitwa uwielbienia, która by³a oparta na dziêk-
czynieniu i modlitwie proœby. Po odczytaniu
przez ks. Dawid Majkê fragmentu Ewange-
lii £k 1, 39-45 uwielbialiœmy Jezusa ukryte-
go w Najœwiêtszym Sakramencie w cichej
adoracji. Modlitwa zakoñczy³a siê apelem
Maryjnym.

22.12. – O godz.17.15 rozpoczê³o siê nabo-
¿eñstwo do Œw. Rity. Po odczytaniu próœb i
podziêkowañ z³o¿onych przez wiernych od-
mówiono litaniê do Patronki od spraw bez-
nadziejnych. Na zakoñczenie zosta³y pob³o-
gos³awione ró¿e oraz ks. Proboszcz udzieli³
indywidualnego b³ogos³awieñstwa relikwia-
mi Œw. Rity.

24.12. – Ze wzglêu na pandemiê o godz.
21.00 zosta³a odprawiona dodatkowa Msza
œw. (Pasterka), a nastêpnie o pó³nocy zosta³a
odprawiona tradycyjna Pasterka.

¯yczmy sobie nawzajem, abyœmy nie tylko
œwiêtowali Bo¿e Narodzenie raz w roku, ale
prze¿ywali je wci¹¿ na nowo ka¿dego dnia.

Bo¿ena S.

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

kich cz³onków diakonii i grup parafialnych prosz¹c o Bo¿e b³og. w s³u¿bie
dla naszej wspólnoty. Po Mszy spotkanie op³atkowe dla diakonii i grup.

  5.W I pi¹tek m-ca o godz. 16.30 zapraszamy wszystkie dzieci na Mszê œw. pierwszo-
pi¹tkow¹. Homilia: Jezus rodzi siê na Eucharystii. Wczeœniej o godz. 16.00 spowiedŸ
œw. dla dzieci. W tej Mszy œw. uczestnicz¹ dzieci przygotowuj¹ce siê do I Komunii
wraz z rodzicami. Wieczorem, o godz. 17.30 odprawimy nabo¿eñstwo do Serca Pana
Jezusa. O godz. 18.00 zapraszamy na Mszê œw. pierwszopi¹tkow¹ sprawowan¹ do
NSPJ w intencjach wszystkich rodzin. Homilia: Zrób jak Józef- Przyjaciel kochaj¹-
cych. Kolekta zbierana bêdzie przeznaczona na biedne rodziny.

  6.W sobotê (08.01) o godz. 16.00 Msza œw. chrzcielna oraz w intencji dzieci obcho-
dz¹cych I rocznicê Chrztu œw. Rodziców i chrzestnych zapraszamy na katechezê
w pi¹tek o godz. 19.15 do salki nr 2.

  7.Naszych starszych i chorych parafian odwiedzimy z pos³ug¹ sakramentaln¹ w sobotê -
08 stycznia. Zg³oszenia prosimy kierowaæ do czwartku w³¹cznie do kancelarii.

  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.
Intencje mszalne przyjmujemy indywidualnie w Kancelarii a nie przez telefon.

  9.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.

10.Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej do Parafian. W czasach pandemii ape-
lujemy 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!

11. Maj¹c na uwadze wzglêdy sanitarne rodzinne kolêdowanie „Betlejem w Pol-
sce” odbêdzie siê tym razem w plenerze. Zaplanowano je przed katowickim
Spodkiem w Uroczystoœæ Objawienia Pañskiego 6 stycznia 2022 r. od godz. 17.00.
Wstêp wolny z zachowaniem norm sanitarnych.

12.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   (03 - 09 STYCZEÑ 2022)

PONIEDZIA£EK (03.01.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za dusze w czyœæcu cierpi¹ce (intencje ze skarbonki)

2/za + Beatê Jacko z proœb¹ o radoœæ nieba
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za ++ Józefa i Waleriê Adamików

2/za ++ rodziców: Bronis³awê i Stanis³awa Kowalskich oraz ++ Jana Madej-
skiego, Paw³a Ol-czyka i Antoniego Kowalskiego

3/za + Mariê Palka w 22 r. œm., + mê¿a Józefa, ++ córkê, syna oraz ++ wnuki:
Janinê, Mateusza i Wojciecha

4/ intencja wolna
WTOREK (04.01.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/z proœb¹ o Bo¿e b³ogos³awieñstwo, dary Ducha œw. i potrzebne ³aski dla Anny

2/intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/z proœb¹ o Mi³osierdzie Bo¿e i radoœæ nieba dla + mê¿a Mieczys³awa Na-

czas we wspomnienie urodzin, ++ rodziców, teœciów i braci z obu stron
2/za + Henryka Bara w 5 r. œm. i ++ z pokrewieñstwa
3/za + Zofiê Porêbsk¹ prosz¹c o Mi³osierdzie Bo¿e i radoœæ ¿ycia wiecznego
4/intencja wolna

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŒRODA (05.01.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/intencja wolna

2/intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za + mamê Wandê Janik we wspomnienie urodzin

2/za ++ Edwarda i £ucjana oraz ++ ich rodziców: Stanis³awê i Franciszka,
Mariê i W³adys³awa z proœb¹ o radoœæ nieba

3/za + mamê W³adys³awê w kol. r..œm. ++ jej rodziców i rodzeñstwo z proœb¹
o radoœæ zycia wiecznego

4/intencja wolna
Homilia: Wszyscy wierz¹cy s¹ zaproszeni, aby staæ siê Chrystusowymi

uczniami i iœæ za Nim
18.30 - Nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Chorych z b³og. lourdzkim
CZWARTEK (06.01.2022 r.) - UROCZYSTOŒÆ OBJAWIENIA PAÑSKIEGO
  7.30 - intencja wolna
  9.30 - w intencji wszystkich cz³onków diakonii i grup parafialnych oraz ich rodzin,

prosz¹c o Bo¿e b³og. w Nowym 2022 Roku w s³u¿bie dla naszej wspólnoty
11.00 - z proœb¹ o wstawiennictwo MB Nieust.Pom. w intencji Bogny i Krzysztofa z ok.

kol. r. ur., dziêkuj¹c za otrzymane ³aski, z proœb¹ o zdrowie, b³og. Bo¿e, dary Ducha
œw. i opiekê Anio³ów Stró¿ów dla Julii i Miko³aja

12.30 - intencja wolna
17.00 - Msza œw. „Kolêdowa” w intencji mieszkañców bloków przy ul. Zawiszy

Czarnego 4, 6, 9, 10
20.00 - za Parafian
PI¥TEK (07.01.2022 r.) - Dzieñ powszedni     
  7.00 1/intencja wolna 2/ intencja wolna 7.30 - Ró¿aniec

16.30 - Msza œw. szkolna: intencja wolna
Homilia:  Jezus rodzi siê na Eucharystii

17.30 - Nabo¿eñstwo do NSPJ  
18.00 1/do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin 

2/Msza œw. „Kolêdowa” w intencji mieszkañców bloków przy ul. Tysi¹c-
lecia 41, 47, 78; Zawiszy Czarnego 2

3/za + Jadwigê w kol. r.œm. + jej mê¿a Antoniego i ++ z pokrewieñstwa
Homilia: Zrób jak Józef- Przyjaciel kochaj¹cych.

SOBOTA (08.01.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/za + Mariannê Staroñsk¹

2/intencja wolna
3/intencja wolna

16.00 - Msza œw. Chrztów: K³osiñska Dorota oraz w I rocz. sakr. Chrztu:
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/Msza œw. „Kolêdowa” w intencji mieszkañców bloków przy ul. Tysi¹c-

lecia 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24
2/za + Waldemara Maronia

NIEDZIELA (09.01.2022 r.) - ŒWIÊTO CHRZTU PAÑSKIEGO
   7.30 - za ++ Piotra i Zofiê Lejkowskich (od Lidii i Marka M³odeckich z rodzin¹)
  9.30 - intencja wolna
11.00 - w intencji El¿biety w dniu ur., z podziêkowaniem za otrzymane ³aski i dary

Ducha œw., z proœb¹ o zdrowie i Bo¿e b³og. w pos³udze dla koœcio³a
12.30 - w intencji Zofii z ok. 85 r. ur., dziêkuj¹c Bogu za otrzymane ³aski, prosz¹c

o zdrowie, b³og. Bo¿e i opiekê MB Uzdrowienia Chorych (Te Deum)
17.00 - Msza œw. „Kolêdowa” w intencji mieszkañców bloków przy ul. Tysi¹c-

lecia 23, 25, 29, 33, 35, 37, 39
20.00 - intencja wolna    Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (2 stycznia 2022)

  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.Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne sk³adane dzisiaj na ogrzewanie naszego ko-
œcio³a. Przy wyjœciu z koœcio³a mo¿na odebraæ deklaracjê na potrzeby naszego ko-
œcio³a - 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 - 9 stycznia.

  3.W œrodê (05.01), po Mszy œw. wieczornej zapraszamy na nabo¿eñstwo do MB Uzdro-
wienia Chorych z b³ogos³awieñstwem lourdzkim. Homilia nt. Wszyscy wierz¹cy s¹
zaproszeni, aby staæ siê Chrystusowymi uczniami i iœæ za Nim. Czuwanie modlitewne
zakoñczymy Apelem Jasnogórskim. Przy tablicy og³oszeñ, ka¿dego dnia, mo¿na sk³adaæ
do skarbony podziêkowania i proœby, które bêd¹ odczytane w czasie nabo¿eñstwa. Na
nabo¿eñstwo prosimy przynieœæ œwiece z okapnikiem.

  4.W czwartek (6.01) obchodzimy Uroczystoœæ Objawienia Pañskiego (Trzech
Króli). Kolekta bêdzie zbierana na Misje. W tym dniu Msze œw. odprawiamy jak
w niedzielê. W tym dniu o godz. 9.30 odprawimy Mszê œw. w intencji wszyst-
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Eucharystia daje ¿ycie

ROK 2022
POS£ANI W POKOJU CHRYSTUSA

Tematy kazañ w czasie Mszy œw. w intencji czcicieli Mi³osierdzia Bo¿ego
Niedzielna Eucharystia w centrum naszego ¿ycia

(III pi¹tek miesi¹ca, godz. 18.00)

Styczeñ: Otrzymaliœmy obfitoœæ Mi³osierdzia Chrystusa i bez ¿adnych ograni-
czeñ powinniœmy siê Nim dzieliæ z innymi

Luty: Zbawiciel sam do nas przemawia, gdy¿ jest zawsze obecny w swoim
S³owie g³oszonym podczas liturgii

Marzec: Udzia³ w Eucharystii przynagla nas do podejmowania wszelkich dzie³
mi³oœci, aby dawaæ œwiatu œwiadectwo chrzeœcijañskiego ¿ycia

Kwiecieñ: Msza œw jest uobecnieniem ofiary krzy¿owej Zbawiciela,
któr¹ z³o¿y³ „Na odpuszczenie grzechów”

Maj: Najœwiêtsza Ofiara jest najwy¿szym wyrazem mi³oœci Boga wobec cz³o-
wieka i domaga siê odpowiedzi z naszej strony

Czerwiec: Jesteœmy wezwani do odpowiedzi na Bo¿¹ £askê przez wspó³dzia³anie
z Jego Mi³oœci¹

Lipiec: Jesteœmy wezwani, aby ¿yæ wiar¹, wyznawaæ j¹ i odwa¿nie œwiadczyæ
o niej

Sierpieñ: Bóg jest kochaj¹cym Ojcem, który nie odmawia swoim dzieciom da-
rów potrzebnych do Zbawienia

Wrzesieñ: Niedzielna Eucharystia jest okazj¹ do z³o¿enia na o³tarzu wszystkich
trudów minionego tygodnia

PaŸdziernik: Œwiêtowanie Dnia Pañskiego jest œwiadectwem nadziei na ¿ycie wieczne
Listopad: Poprzez udzia³ w Eucharystii otrzymujemy owoce Odkupienia,

które przyniós³ nam Chrystus
Grudzieñ: Przyjœcie Chrystusa w Chwale jest bliskie, mo¿e wype³niæ siê w ka¿dej chwili

Tematy kazañ w czasie Nabo¿eñstw Fatimskich w 2022 r.
Maryja nie przestaje byæ „Gwiazd¹ Przewodni¹”

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

Maj: Matka mi³osierdzia
Czerwiec: Matka nadziei
Lipiec: Pociecha migrantów
Sierpieñ: Ucieczka grzesznych
Wrzesieñ: Pocieszycielka strapionych
PaŸdziernik: Przyczyna naszej radoœci

Tematy kazañ w czasie Nabo¿eñstw do Matki Bo¿ej Uzdrowienia Chorych
Z Maryj¹ idziemy na Eucharystiê

(œroda po I Niedzieli miesi¹ca o godz.18.00)

Styczeñ: Wszyscy wierz¹cy s¹ zaproszeni, aby staæ siê Chrystusowymi ucznia-
mi i iœæ za Nim
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Luty: Eucharystia jest czasem szczególnej formacji sumienia oraz okazj¹ do
przyjmowania Bo¿ego S³owa przez wiarê i modlitwê

Marzec: Eucharystia uczy nas ofiarowaæ samych siebie za poœrednictwem Chrystusa
Kwiecieñ: Wyznawcy Chrystusa s¹ wezwani do wyznawania wiary i dawania

odwa¿nego œwiadectwa, nawet wobec sprzeciwu najbli¿szych
Maj: Wiara jest woln¹ odpowiedzi¹ cz³owieka na inicjatywê Boga, który siê

objawia
Czerwiec: Pokora wobec Boga pozwala otworzyæ siê na przyjêcie daru

prawdziwego spotkania z Nim
Lipiec: Królestwo Chrystusa przychodzi do nas podczas ka¿dej Eucharystii
Sierpieñ: Wiara Eucharystyczna Maryi
Wrzesieñ: Magnificat w perspektywie Eucharystycznej
PaŸdziernik: Królowa Ró¿añca œwiêtego prowadzi do Eucharystii
Listopad: Pobo¿noœæ Eucharystyczna przyczyni³a siê do pe³ni ¿ycia wielu œwiêtych
Grudzieñ: Matka Eucharystii wnosi radoœæ i wesele

Tematy kazañ w czasie Mszy œw. do NSPJ
Œw. Józef wzorem dla ca³ego œwiata

(I pi¹tek miesi¹ca, godz. 18.00)

Styczeñ: Zrób jak Józef- Przyjaciel kochaj¹cych.
Luty: Zrób jak Józef- Przyjaciel pracuj¹cych.
Marzec: Zrób jak Józef- Przyjaciel modl¹cych siê.
Kwiecieñ: Zrób jak Józef- Przyjaciel ojców.
Maj: Zrób jak Józef- Przyjaciel pielgrzymuj¹cych.
Czerwiec: Zrób jak Józef- Twój przyjaciel.

Tematy kazañ w czasie Mszy œw. dla dzieci
Msza œw w moim ¿yciu

(I pi¹tek miesi¹ca, godz. 16.30)

Styczeñ: Jezus rodzi siê na Eucharystii
Luty: Ofiarujemy siebie Bogu na Mszy œw.
Marzec: Msza œw. uczy nas pojednania
Kwiecieñ: Na Eucharystii spotykamy Zmartwychwsta³ego
Maj: Przynosimy Bogu swoje dary
Czerwiec: Pan Jezus posy³a nas do ludzi

Tematy kazañ w czasie spotkañ formacyjnych grup parafialnych
Eucharystia - tajemnica œwiêtowania i apostolatu

(II poniedzia³ek miesi¹ca, godz. 18.00)

Styczeñ: Spotkanie op³atkowe - 6 stycznia.
Luty: „Wiara staje siê kultur¹” - Eucharystia a codzienne ¿ycie
Marzec: Udzia³ Eucharystii w przemianie moralnej
Kwiecieñ: Wartoœci œwiêtowania Eucharystii
Maj: •ród³o nowoœci ¿ycia chrzeœcijañskiego w Eucharystii
Czerwiec: Eucharystia uzdalnia nas do œwiadectwa
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