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

16 stycznia 2022

04.01. - O godz.18.45 rozpoczê³a siê
modlitwa uwielbienia. Podczas modlitwy
ks. Dawid Majka wykorzysta³ piosenkê
pt. „Mario, czy ju¿ wiesz?” w wykona-
niu Kuby Badacha. Ks. Dawid zwróci³
uwagê, abyœmy ws³uchuj¹c siê w s³owa
piosenki, wpatrywali siê w Najœwiêtszy
Sakrament i kontemplowali Przenaj-
œwiêtsze Oblicze Jezusa oraz tajemnicê
Bo¿ego Narodzenia. Modlitwa zakoñ-
czy³a siê Apelem Maryjnym.

05.01. - O godz.18.45 rozpoczê³o siê
nabo¿eñstwo do Matki Bo¿ej Uzdrowie-
nia Chorych z b³ogos³awieñstwem lo-
urdzkim.

06.01. - O godz.9.30 zosta³a odprawio-
na Msza œw. w intencji wszystkich cz³on-
ków diakonii i grup parafialnych oraz ich
rodzin. Po Eucharystii, przy ¿³óbku od-
by³o siê spotkanie kolêdowe.

07.01. - O godz.18.00 zosta³a odprawio-
na Msza œw. „Kolêdowa” dla mieszkañ-
ców z ul. Tysi¹clecia 41, 47, 78 i Zawi-
szy Czarnego 2. Po Eucharystii rozpo-
czê³o siê krótkie nabo¿eñstwo do Œw.
Józefa oraz indywidualne b³ogos³awieñ-
stwo rodzin prze¿ywaj¹cych „kolêdê”.
Ka¿da rodzina otrzyma³a kredê, wodê
œwiêcon¹ oraz obrazek z modlitw¹ do Œw.
Józefa i obrazek z modlitw¹ do Œw. Tar-
sycjusza. Ks. Proboszcz prosi³, aby mo-
dliæ siê w intencji ministrantów oraz o
nowe powo³ania do wspólnoty mini-
stranckiej.

Bo¿ena S.

Migawki z ¿ycia naszej parafii

Informujemy, ¿e w naszym koœciele
mo¿na zape³niæ 30% miejsc. Limity
nie obowi¹zuj¹ dla osób zaszczepio-
nych. Pamiêtajmy jednak o dystan-
sie spo³ecznym, maseczkach i de-
zynfekcji r¹k. Prosimy parafian o
zrozumienie, odpowiedzialnoœæ za
siebie i pomoc w zachowaniu wszyst-
kich 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.

Apel Parafialnej Rady Ekonomicz-
nej do Parafian. W czasach pande-
mii apelujemy o przekazywanie finan-
sowego wsparcia poprzez wp³aty bez-
poœrednio 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 reli-
gijnego”. Ka¿dy mo¿e wspomóc pa-
rafiê przez z³o¿enie dobrowolnej
ofiary za poœrednictwem systemu
wp³at internetowych znajduj¹cej siê
na stronie internetowej. Bóg zap³aæ
za przekazanie darowizn!

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

  5.W pi¹tek (III pi¹tek miesi¹ca) zapraszamy na Mszê œw. w intencji czcicieli Mi³osierdzia
Bo¿ego, któr¹ odprawimy o godz. 18.00. Podczas Eucharystii rozwa¿ymy homiliê nt.
Otrzymaliœmy obfitoœæ Mi³osierdzia Chrystusa i bez ¿adnych ograniczeñ powinniœmy siê
Nim dzieliæ z innymi. O godz. 17.30 w czasie nabo¿eñstwa odmówimy Koronkê do Mi³o-
sierdzia Bo¿ego w intencji dusz czyœæcowych. Wypominki za zmar³ych przynosimy do
zakrystii 20 minut przed nabo¿eñstwem.

  6.W sobotê  (22.01) o godz. 18.00 odprawimy Mszê œw. w intencji czcicieli œw. Rity,
patronki 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¿eñstwie udzielimy b³og. relikwiami œw. Rity.

  7.Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje mszalne na ca³y 2022 r. Zadbajmy o to,
by w niedziele rezerwowaæ intencje mszalne za ¿ywych, a wiêc urodziny, jubile-
usze itp. Intencje mszalne przyjmujemy indywidualnie w Kancelarii Para-
fialnej a nie przez telefon.

  8.Doros³ych zapraszamy do Sakramentu Pokuty i Pojednania codziennie pó³
godziny przed Msz¹ œw. (w czwartki i soboty od 17.00-18.00). Kap³ani nie bêd¹
spowiadaæ po rozpoczêciu Mszy œw.

  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 blo ków oraz wybranych dni znajduje siê na stronie internetowej, fa-
cebooku, w gablotach oraz
w gazetce parafialnej. Zapraszamy na Eucharystiê „Kolêdow¹”:
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
Zebrana w czasie Mszy œw. kolekta bêdzie ofiar¹ kolêdow¹ przeznaczon¹ na
utrzymanie naszego koœcio³a. Bóg zap³aæ za ka¿dy dar serca.

12.Dziêkujemy wszystkim osobom za s³u¿bê w naszej wspólnocie. Szczególne po-
dziêkowania dla Diakonii Porz¹dkowej oraz wszystkich osób, które sprz¹ta³y ko
œció³. W sobotê o godz.7.30 zapraszamy chêtnych do sprz¹tania koœcio³a.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW  (17 - 23 STYCZEÑ 2022)

PONIEDZIA£EK (17.01.2022 r.) - Wspomnienie œw. Antoniego, opata
  7.00 1/za ++ mê¿a Romualda i rodziców z obu stron, z proœb¹ o radoœæ nieba

2/za ++ rodziców: Mariê i Aleksandra oraz ++ rodzeñstwo
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za + Irenê Gierlotka, ++ rodziców: Cecyliê i Stanis³awa oraz + brata Brunona

2/za + szwagierkê Joannê Gros, + mê¿a Andrzeja Grosa, ++ teœciów: Apolo-
niê i Piotra oraz ++ ciocie: Gertrudê i Annê Janas

3/za + ojca i mê¿a Piotra Sawczuka w 2 r. œm., + Edwarda Paw³owskiego w 2 r. œm.
4/intencja wolna

WTOREK (18.01.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/w intencji Remigiusza z proœb¹ o Bo¿e b³og., dary Ducha œw., zdrowie du-

szy i cia³a, zachowanie od z³ej przygody w podró¿y i potrzebne ³aski
2/intencja wolna

 7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/w intencji Dawida z ok. 30 r. ur., z podziêk. za dotychczasowe ³aski, pro-

sz¹c przez wstaw. MB o Bo¿e b³og. i dar wiary dla niego i rodziny
2/za + mê¿a Jana, ++ rodziców: Janinê i Stanis³awa, ++ teœciów: Zofiê i Sta-

nis³awa, ++ braci: Andrzeja i Józefa oraz + babciê Mariê
3/za + £ucjê w 10 r. œm. z proœb¹ o radoœæ nieba
4/intencja wolna

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŒRODA (19.01.2022 r.) - Wspomnienie œw. Józefa Sebastiana Pelczara, bpa
  7.00 1/o Bo¿e b³og., dary Ducha œw. i potrzebne ³aski dla Klaudii

2/za + Helenê Hajduk w 8 r. œm., + mamê Annê Mol i + brata Tadeusza
  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za + mê¿a Henryka Korzeniowskiego

2/za + Helenê Uchnast w 6 m-cy po œm., ++ Józefa Uchnasta i Tadeusza Œwiebodê
3/za + Stefana P³aweckiego w 1 r. œm.
4/intencja wolna

CZWARTEK (20.01.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/ w intencji Lucyny dziêkuj¹c za wszystkie otrzymane ³aski

2/intencja wolna
3/intencja wolna

 7.30 - Ró¿aniec
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/w intencji Katarzyny Ksi¹dz z ok. 50 r. ur., z podziêkowaniem za dotych-

czasowe ³aski z proœb¹ o Bo¿¹ opiekê, b³og. i zdrowie
2/do Jezusa Chrystusa z podziêkowaniem za ³askê uzdrowienia Ma³gosi,

z proœb¹ o b³og. oraz dalsze uleczanie duszy i cia³a
3/ za ++ Stanis³awa, Ryszarda i Marcina Dziêgielewskich

PI¥TEK (21.01.2022 r.) - Wspomnienie œw. Agnieszki, dz. i mêcz.    
  7.00 1/za ++ babciê Czes³awê Kurdubsk¹ i dziadka Mieczys³awa (od Agnieszki

z Bartkiem i Tymusiem)
2/w intencji Bogu wiadomej

  7.30 - Ró¿aniec

17.30 - Nabo¿eñstwo do Mi³osierdzia Bo¿ego  
18.00 1/w intencji czcicieli Mi³osierdzia Bo¿ego

2/Msza œw. „Kolêdowa” w intencji mieszkañców bloków przy ul. Piastów
18,  22, 24, 26,

3/za + mê¿a Ryszarda Pó³torak w 1 r. œm. i + Urszulê Dudek w 15 r. œm.
4/za + Dariusza Jantosza

Homilia: Otrzymaliœmy obfitoœæ Mi³osierdzia Chrystusa i bez ¿adnych
ograniczeñ powinniœmy siê Nim dzieliæ z innymi

SOBOTA (22.01.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/za ++ rodziców: Franciszka i Helenê Stasiaków, + mê¿a Romana Wojtowi-

cza i ++ z rodzin: Stasiak, Wojtowicz i Mila
2/za + Mariannê Nowak w kol. r. œm., ++ Helenê i Franciszka Nowak, Jacka

£osika, Stanis³awa i Grzegorza Drab i ++ z rodziny: Nowak i Wiêc³aw
3/za + Mariê Cholewa w dniu urodzin, z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego

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

2/Msza œw. „Kolêdowa” w intencji mieszkañców bloków przy ul. Piastów
3, 5, 7, 9,

3/za dusze w czyœæcu cierpi¹ce

NIEDZIELA (23.01.2022 r.) - III NIEDZIELA ZWYK£A
  7.30 - za + Józefê Dubiel w 2 r. œm. (od Marka i Beaty)
  9.30 - dziêkczynna za 40 lat ¿ycia syna Emila Sobieszczañskiego oraz ¿ycie i zdrowie jego

¿ony Joanny i dzieci: Liliany i Bruna, z proœb¹ o dary Ducha œw. i dalsz¹ opiekê MB
nad rodzin¹ (Te Deum)

11.00 - w intencji Sabiny w 50 r. ur., prosz¹c o b³og. Bo¿e, zdrowie, wiarê i nieusta-
j¹c¹ obecnoœæ Pana Jezusa w kolejnych latach ¿ycia (Te Deum)

12.30 - w intencji Jana Turuli z ok. 18 r. ur., dziêkuj¹c za dotychczasowe ³aski
z proœb¹ o Bo¿e b³og. i dary Ducha œw. w doros³ym zyciu

17.00 - Msza œw. „Kolêdowa” w intencji mieszkañców bloków przy ul. Piastów
10, 11, 12, 16,

20.00 - intencja wolna
Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (16 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 potrzeby archidiecezji.
W przysz³¹ niedzielê (23.01) kolekta na budowê naszego cmentarza parafialnego.

  3.We wtorek rozpoczyna siê Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan, który bêdzie
trwa³ do 25 stycznia.

  4.W œrodê (19 stycznia) grupa parafialna Klubu Inteligencji Katolickiej zaprasza
cz³onków i sympatyków po wieczornej Mszy œw. do salki nr 2 na comiesiêczne
spotkanie.

2 5



Chrzest dziecka

Chrzest jest bram¹, która wprowadza cz³owieka do wspólnoty Koœcio³a oraz otwiera
mo¿liwoœæ przyjêcia kolejnych sakramentów. Chrystus zleci³ swoim uczniom oby id¹c w
œwiat udzielali chrztu "W imiê Ojca i Syna i Ducha œw." Woda chrzcielna obmywa z
grzechu pierworodnego pozwala, by cz³owiek wzrasta³ w ³asce u Boga i ludzi rozwijaj¹c
w sobie dar wiary, nadziei i mi³oœci.

1. Do wspólnoty Koœcio³a mo¿e byæ w³¹czone dziecko, którego rodzice prosz¹ o chrzest
i zapewniaj¹, ¿e bêd¹ je wychowywaæ w wierze katolickiej. Nie wolno udzieliæ chrztu
dziecku, co, do którego wiadomo, ¿e nie bêdzie mia³o mo¿liwoœci wychowywania
siê w atmosferze religijnej. (por. Kodeks Prawa Kanonicznego Kan. 868, par 1, pkt
2). Rodzice ¿yj¹cy w wolnym zwi¹zku, a niemaj¹cy jakichkolwiek przeszkód by
zawrzeæ sakramentalny zwi¹zek ma³¿eñski bêd¹ proszeni o od³o¿enie chrztu dziec-
ka do momentu zawarcia takiego zwi¹zku. Wynika to z samej istoty sakramentu
chrztu i przyrzeczeñ, jakie sk³adaj¹ rodzice w trakcie liturgii sakramentu.

2. Przygotowanie rodziców do chrztu ich dziecka.

a. Rodzice wype³niaj¹ formularz chrzcielny. NajpóŸniej „tydzieñ przed chrztem”
wype³niony formularz nale¿y dostarczyæ do kancelarii parafialnej.

b. W razie, gdy rodzice nie mieszkaj¹ na terenie naszej parafii dostarczaj¹ pozwole-
nie proboszcza parafii, do której przynale¿¹ rodzice dziecka.

c. Oboje rodzice uczestnicz¹ w naukach przed chrztem. Termin nauki podawany
jest w momencie zg³aszania dziecka do chrztu. (KPK kan. 851, pkt 2)

d. Przygotowuj¹ œwiece chrzcieln¹ i bia³¹ szatê chrzcieln¹ dla dziecka.
e. Rodzice przystêpuj¹ do sakramentu pokuty i pojednania wczeœniej a nie w dniu

chrztu (do tego sakramentu nie mog¹ przystêpowaæ osoby ¿yj¹ce w zwi¹zku cy-
wilnym, b¹dŸ te¿ w wolnym zwi¹zku!)

f. W kancelarii parafialnej sk³adaj¹ dobrowoln¹ ofiarê.
g. W razie braku dostarczenia dokumentów, b¹dŸ te¿ braku obecnoœci obojga rodzi-

ców na nauce chrzcielnej - chrzest zostanie od³o¿ony.

3. Przygotowanie rodziców chrzestnych do sakramentu chrztu.

a. Chrzestnym mo¿e byæ osoba daj¹ca swoim ¿yciem przyk³ad wiary chrzeœcijañ-
skiej. Przyjê³a sakrament bierzmowania. (KPK kan. 874, pkt 3)

b. Nie mo¿e byæ chrzestnym osoba ¿yj¹ca w zwi¹zku cywilnym lub w wolnym
zwi¹zku!

c. Dostarczaj¹ „tydzieñ przed chrztem” stosowne zaœwiadczenia o mo¿liwoœci pia-
stowania godnoœci  chrzestnego z parafii, do której nale¿¹.

d. Uczestnicz¹ w naukach przed chrztem. Je¿eli nie mog¹ uczestniczyæ w naszej
parafii, uczestnicz¹ w takich naukach w swojej parafii i dostarczaj¹ stosowne
zaœwiadczenie najpóŸniej „tydzieñ przed chrztem”.

e. Rodzice chrzestni przystêpuj¹ do sakramentu pokuty i pojednania wczeœniej a nie
w dniu chrztu (do tego sakramentu nie mog¹ przystêpowaæ osoby ¿yj¹ce w zwi¹z-
ku cywilnym, b¹dŸ te¿ w wolnym zwi¹zku!)

f. W razie braku dostarczenie dokumentów, b¹dŸ te¿ braku obecnoœci na nauce
chrzcielnej, rodzice dziecka, które ma przyj¹æ Sakrament Chrztu œw. zostan¹ po-
proszeni o wybór innego rodzica chrzestnego.
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Przygotowanie do Sakramentu Ma³¿eñstwa
(zasady obowi¹zuj¹ce od 01.01.2020 r.)

Zgodnie z Instrukcj¹ Arcybiskupa Me-
tropolity Katowickiego dotycz¹c¹ przy-
jêcia narzeczonych i towarzyszenia im w
procesie przygotowania do Sakramentu
Ma³¿eñstwa  - od dnia 01.01.2020 r. obo-
wi¹zuj¹ nowe zasady przygotowania do
Sakramentu Ma³¿eñstwa.

Przygotowanie do zawarcia sakramen-
tu ma³¿eñstwa zaczyna siê 12-10 miesiê-
cy (minimum 6 miesiêcy) przed plano-
wan¹ dat¹ zawarcia œlubu koœcielnego.

Osoby, które nie ukoñczy³y katechezy
na poziomie szko³y œredniej oraz Ci na-
rzeczeni, którzy chc¹ pog³êbiæ swoj¹
wiêŸ z Bogiem – powinni uczestniczyæ
w Katechumenacie przedma³¿eñskim
sk³adaj¹cym siê z czterech spotkañ ewan-
gelizacyjnych.

Osoby, które ukoñczy³y katechezê na
poziomie szko³y œredniej – powinny
uczestniczyæ w Naukach przedma³¿eñ-
skich po³¹czonych z dniem skupienia. W
naszej parafii nauki przedma³¿eñskie re-
alizowane s¹ wg. Programu „Œlubujê Ci”
i sk³adaj¹ siê z czterech cotygodniowych
spotkañ.

Po skoñczonych naukach przedœlub-
nych narzeczeni zobowi¹zani s¹ do 3 in-
dywidualnych (dla ka¿dej pary) spotkañ
z doradc¹ ¿ycia rodzinnego w poradni.
W naszej parafii spotkania z doradc¹
¿ycia rodzinnego odbywaj¹ siê co wto-
rek o godz. 16.00 – po wczeœniejszej re-
jestracji wg zasad okreœlonych w pkt. 5.

Aby u³atwiæ narzeczonym sprawne
znajdowanie dogodnych miejsc i termi-
nów nauk przedœlubnych oraz spotkañ w
poradni ¿ycia rodzinnego, od 1 stycznia
2020 r. na stronie Wydzia³u Duszpaster-
stwa Rodzin zosta³ uruchomiony pro-
gram u³atwiaj¹cy narzeczonym wyszuki-
wanie dogodnych terminów i miejsc nauk
przedœlubnych oraz poradni ¿ycia rodzin-
nego. W zwi¹zku z powy¿szym na nauki
przedœlubne oraz do poradni ¿ycia ro-

dzinnego mo¿na zapisywaæ siê jedynie
drog¹ elektroniczn¹ korzystaj¹c z adre-
su internetowego: http://narzeczenikato-
wicka.pl/

Od 1 stycznia 2020 r. narzeczeni bêd¹
proszeni o z³o¿enie ofiary 100 z³. W tym
50 z³ - jako udzia³ w kosztach materia-
³ów pomocniczych do nauk przedœlub-
nych (p³atne przy zapisywaniu siê na na-
uki przedœlubne) oraz 50 z³ - jako ofiara
na funkcjonowanie Parafialnej Poradni
¯ycia Rodzinnego (p³atne przy zapisy-
waniu siê do poradni). Narzeczeni przy-
chodz¹c na spotkania przynosz¹ dowód
wp³aty, a je¿eli tego nie zrobili, mog¹
dokonaæ wp³aty na miejscu, otrzymuj¹c
druczek KP. Zaproponowane kwoty
mog¹ zostaæ zmniejszone lub ca³kowicie
zniesione w przypadku, gdy narzeczeni
znajduj¹ siê w trudnej sytuacji material-
nej, np. nie organizuj¹ ¿adnej uroczysto-
œci weselnej, itp. Zwolnienia z op³at do-
konuje ks. Proboszcz.

Ok. 6 miesiêcy przed zawarciem sakra-
mentu ma³¿eñstwa narzeczeni przy-
chodz¹ na spisanie protoko³u przedma³-
¿eñskiego, przynosz¹c aktualny akt
chrztu (wa¿ny 6 miesiêcy, bior¹c pod
uwagê datê spisywania protoko³u), œwia-
dectwo ukoñczenia katechizacji w zakre-
sie szko³y œredniej, oraz potwierdzone
spotkania z nauk przedma³¿eñskich i po-
radni.

Szczegó³owe informacje znajduj¹ siê w
Instrukcji przygotowania do sakramentu
ma³¿eñstwa: https://rodzina.archidiece-
zjakatowicka.pl/images/pdf/Instruk-
cja.pdf
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