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i Matki Bo¿ej Uzdrowienia Chorych w Katowicach

6 lutego 2022

13 paŸdziernika 1886 roku papie¿ Leon
XIII mia³ widzenie demonów, które gro-
madzi³y siê nad Rzymem. O tym wyda-
rzeniu tak wspomina o. Domenico Peche-
nimo:

„Pewnego rana wielki papie¿ Leon
XIII odprawia³ swoj¹ Mszê Œwiêt¹ i
uczestniczy³ w drugiej, w ramach dziêk-
czynienia, jak to mia³ zwyczaj czyniæ. W
pewnej chwili zobaczono, ¿e energicz-
nie podniós³ on g³owê, potem utkwi³
mocno wzrok w czymœ nad g³ow¹ cele-
bransa. Patrzy³ nieruchomo, bez poru-
szania powiekami, ale z uczuciem stra-
chu i zdziwienia, zmieniaj¹c kolor i rysy
twarzy... Wreszcie jakby wracaj¹c do sie-
bie, czyni¹c lekki, ale energiczny ruch
rêk¹, wsta³ i uda³ siê do swojej Bibliote-
ki Prywatnej”.

Widzenie musia³o byæ przera¿aj¹ce, bo
pod jego wp³ywem Ojciec Œwiêty napi-
sa³ modlitwê do œw. Micha³a Archanio-
³a. Pragn¹³, by kap³ani wraz z wiernymi
odmawiali j¹ po ka¿dej Mszy œwiêtej.

Leon XIII wiedzia³, ¿e walka pomiêdzy
z³ym a dobrym duchem toczy siê od mo-
mentu, kiedy szatan wraz z czêœci¹ anio-
³ów zbuntowa³ siê przeciwko Bogu, od-
rzuci³ Jego samego i Jego królestwo.

Tê modlitwê odmawiamy codziennie po
ka¿dej porannej Mszy œwiêtej. Bêdzie-
my prosiæ, by œw. Micha³ pomaga³ nam
w walce ze z³em. By pomaga³ nam w po-
rz¹dkowaniu naszego ¿ycia. Zw³aszcza
tam, gdzie po ludzku nie dajemy rady.

Modlitwa do œw. Micha³a Archanio³a

Œwiêty Michale Archaniele,
broñ nas w walce,

a przeciw niegodziwoœci
i zasadzkom z³ego ducha

b¹dŸ nam obron¹.
Niech go Bóg poskromiæ raczy,

pokornie prosimy,
a Ty, Ksi¹¿ê wojska niebieskiego,

szatana i inne z³e duchy,
które na zgubê dusz ludzkich

po tym œwiecie kr¹¿¹,
Moc¹ Bo¿¹ str¹æ do piek³a.

Amen.

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

  4. Prawnik dy¿uruje we wtorek od godz. 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej
  5.W œrodê (9.02), po Mszy œw. wieczornej zapraszamy na nabo¿eñstwo do MB Uzdrow.

Chor. z b³og. lourdzkim. W czasie Mszy œw. kazanie nt. Eucharystia jest czasem szcze-
gólnej formacji sumienia oraz okazj¹ do przyjmowania Bo¿ego S³owa przez wiarê i mo-
dlitwê. 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.

  6.W pi¹tek (11.02) obchodzimy XXX Œwiatowy Dzieñ Chorego. Ze wzglêdu na
pandemiê Msza œw. w intencji osób chorych bêdzie sprawowana przez Ksiêdza
Arcybiskupa w katerze katowickiej w pi¹tek (11.02) o godz. 12.00. Zachêcamy
do uczestnictwa dziêki transmisji radia eM i drog¹ internetow¹.

  7. Zapraszamy bierzmowañców oraz ca³¹ m³odzie¿ naszej parafii na Mszê œw.
m³odzie¿ow¹ w pi¹tek (11.02) o 18.00,  zaœ w czwartek (10.02) o godz. 17.00
odbêdzie siê rachunek sumienia i spowiedŸ dla kandydatów do bierzmowania.

  8.W pi¹tek, o godz. 17.30 odprawimy nabo¿eñstwo Via lucis, czyli Drogi Œwia-
t³a. Na nabo¿eñstwo prosimy przynieœæ œwiece z okapnikiem. Po nabo¿eñstwie
udzielimy b³ogos³awieñstwo relikwiami Krzy¿a œw.

  9.Ze wzglêdu na pandemiê w lutym nie bêdzie obchodu chorych.
10.Przypominamy o koniecznoœci potwierdzenia zamówionej intencji najpóŸ-

niej na trzy tygodnie przed terminem Mszy œw. Brak takiego potwierdzenia
jest równoznaczny z rezygnacj¹ z intencji, a termin Mszy œw. przekazywany
jest innym zainteresowanym osobom. Intencje mszalne przyjmujemy indy-
widualnie w Kancelarii Parafialnej a nie przez telefon.

11. 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.

13.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!

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



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW  (07 - 13 LUTY 2022)
PONIEDZIA£EK (07.02.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za dusze w czyœæcu cierpi¹ce (intencje ze skarbonki)

2/za + Irenê Bury we wspomnienie urodzin oraz ++ z rodziny Bury i Orliñski
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za + Zdzis³awa Jarzynkê w 11 r. œm., ++ Tadeusza i Mariê Gomu³ka

oraz ++ z rodziny Jarzynka
2/za ++ ojca Stanis³awa w 23 r. œm., matkê Stefaniê we wspomnienie urodzin, ++ ich

rodziców, rodzeñstwo i dusze w czyœæcu cierpi¹ce z proœb¹ o dar  nieba
3/za ++ dziadk.: Franciszkê i Piotra, ++ rodz.: Janinê i Boles³awa, ++ z rodziny Wnuk

WTOREK (08.02.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + brata Andrzeja, ++ rodziców: Zofiê i Józefa Wilk, + mê¿a Józefa Dudê

oraz ++ dziadków Froñ i Wilk
2/za + mê¿a Zdzis³awa Grajkowskiego w kol. r.œm. i ++ rodz: Zofiê i Józefa Piszczek

 7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za + ojca Boles³awa Janik w 3 r. œm., + jego ¿onê Wandê i ++ pokrew. z obu stron

2/za + mamê Mariannê Staroñsk¹
3/za + Danutê Panek w 3 r. œm., z proœb¹ o radoœæ nieba (od kole¿anek

i kolegów z PKP Cargo)
4/za ++ cz³onków rodzin pracowników M³odzie¿owego Domu Kultury

w Zespole Szkó³ i Placówek nr 2 w Katowicach, z proœb¹ o ¿ycie wieczne
18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŒRODA (09.02.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + Jacka Matusiewicza w 1 r. œm.

2/intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/z podziêkowaniem za wszelkie otrzymane ³aski, dar zdrowia, mi³oœci,

z  proœb¹ o ci¹g³e prowadzenie przez ¿ycie, Bo¿e b³og. oraz nieustaj¹c¹
opiekê Matki Najœwiêtszej dla Agaty, Oskara, Alicji i Mateusza

2/za + Zygfryda Krenza (od przyjació³)
3/za + Aleksandrê Sikora w 1 r. œm. (od mê¿a Zenona i syna Zbigniewa z rodzin¹)
4/intencja wolna

Homilia: Eucharystia jest czasem szczególnej formacji sumienia oraz okazj¹
       do przyjmowania Bo¿ego S³owa przez wiarê i modlitwê.

18.30 - Nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Chorych z b³og. lourdzkim
CZWARTEK (10.02.2022 r.) - Wspomnienie œw. Scholastyki, dz.
  7.00 1/o szczêœliwy przebieg operacji Emilki i jej powrót do zdrowia

2/w intencji El¿biety z ok. 80 r. ur., dziêkuj¹c Bogu za otrzymane ³aski
z proœb¹ o zdrowie i dalsz¹ Bo¿¹ opiekê dla niej i rodziny

3/intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/za + Jana Wachowiaka (od Duszpasterstwa Ma³¿eñstw)

2/za + Ma³gorzatê Milejsk¹ w kol. r. œm. i ++ z rodziny
3/za + ojca Stanis³awa Czubalê i + siostrê Agnieszkê Pomiet³o (od Adama z rodzin¹)

PI¥TEK (11.02.2022 r.) - Dzieñ powszedni    
  7.00 1/w intencji Katarzyny i jej rodziny dziêkuj¹c za otrzymane ³aski z proœb¹

o Bo¿e b³og., zdrowie i opiekê Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy

2/w intencji Bogu wiadomej
  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo Drogi Œwiat³a  
18.00 1/w intencji m³odzie¿y  

2/za + mê¿a Aleksandra Tyra³ê, ++ brata Józefa i jego ¿onê Ernê Sosna, ++ siostrê
Gertrudê i jej mê¿a Rudolfa Tomaszek, ++ rodziców: Paw³a i Genowefê Sosna oraz
Wincentego i Wiktoriê Tyra³a, z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego

3/Mariusz prosi aby Pan Jezus otoczy³ go swoj¹ opiek¹ w nowym przedsiêwziêciu
zawodowym, daj¹c potrzebne si³y i zdrowie do pracy, a Duch œw. obdarowa³ m¹dro-
œci¹ i umiejêtnoœciami niezbêdnymi do wype³niania swoich zawod. obowi¹zków

4/za + Krystynê Brachaczek (od Grupy¯ywego Ró¿añca)
SOBOTA (12.02.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/za + Marcina Jaworskiego w 1 r. œm.

2/intencja wolna
3/intencja wolna

17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/za ++ mê¿a Stanis³awa i mamê Reginê w 19 r. ich œm., + ojca Mieczys³awa

w 4 r. œm., ++ teœciów, dziadków z obu stron, z proœb¹ o ¿ycie wieczne
2/za ++ rodziców: Irenê i Jana Praczyk oraz + brata Andrzeja (od syna Toma-

sza z ¿on¹ i wnuka Micha³a z ¿on¹)
3/za ++ s¹siadów z ul. Tysi¹clecia 47: Stanis³awê Pacu³ê i jej mê¿a, Annê Lubczak,

Zofiê Banot, Józefa Frankowicza, W³adys³awa B¹ka i Ludwika Sarackiego
NIEDZIELA (13.02.2022 r.) - VI NIEDZIELA ZWYK£A
  7.30 - za + Mariê Cholewa (od Józefy Miœ)
  9.30 - w intencji Krystyny w 80 r. ur., dziêkuj¹c za dotychczasowe ³aski, z proœb¹

o Bo¿e b³og. i zdrowie dla solenizantki i syna z rodzin¹
11.00 - za + babciê Helenê Rusin w 15 r. œm.
12.30 - w intencji Andrzeja Gêbali z ok. 58 r. ur., z podziêkowaniem za otrzymane

³aski, z proœb¹ o dar zdrowia i opiekê Matki Bo¿ej
17.00 - za + Romana Muzyk z proœb¹ o ³askê zbawienia
20.00 - intencja wolna

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (6 luty 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.Zakoñczyliœmy „Msze œw. Kolêdowe”. Dziêkujemy wszystkim za udzia³ i przyjêcie
b³ogos³awiañstwa indywidualnego. Bóg zap³aæ wszystkim, którzy sk³adali ofiary ko-
lêdowe przeznaczone na utrzymanie naszej parafii. S³owa podziêkowania kieruje-
my do wszystkich mê¿czyzn, którzy pomogli przy rozbieraniu stajenki.

  3.Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne sk³adane dzisiaj na potrzeby archidiecezji: na
utrzymanie, remont i dzia³alnoœæ domów rekolekcyjnych..Przy wyjœciu z koœcio³a mo¿-
na odebraæ deklaracjê na potrzeby naszego koœcio³a - na prace remontowe - kolejne
stacje Drogi Krzy¿owej w koœciele górnym, remont schodów wyjœciowych oraz re-
mont konch dachowych. Bêdzie je mo¿na z³o¿yæ w przysz³¹ niedzielê - 13 lutego.
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25.01. – O godz.18.45 rozpoczê³a siê
modlitwa uwielbienia, podczas której
modliliœmy siê o jednoœæ w rodzinach,
narodzie oraz o jednoœæ wyznawców
Chrystusa. Ks. Piotr we wprowadzeniu
do modlitwy podkreœli³, ¿e zawsze mu-
simy zaczynaæ od jednoœci swojego ser-
ca, a tak¿e zwróci³ uwagê, ¿e wol¹ Boga
jest zawsze jednoœæ, pomimo ró¿norod-
noœci. Po odczytaniu  listu  Œw. Paw³a do
Kolosan (Kol 3, 5-17) adorowaliœmy w
ciszy Jezusa ukrytego w Najœwiêtszym
Sakramencie, a nastêpnie uwielbialiœmy
Go w modlitwie spontanicznej.

27.01. – O godz.18.45 w salce nr 1 roz-
poczê³o siê spotkanie ¯ywego Ró¿añca
i Apostolstwa  Dobrej Œmierci. Ks. Artur
rozpocz¹³ spotkanie od informacji doty-
cz¹cej beatyfikacji s³ugi Bo¿ej Pauliny
Jaricot, która ma siê odbyæ 22.05.2022 r.
w Lyonie. Wydarzenie to zbiegnie siê z
jubileuszem 200-lecia powstania pierw-
szego dzie³a Pauliny: „Papieskie dzie³o
rozkrzewiania wiary”. Ca³e Stowarzysze-
nie ̄ ywego Ró¿añca podjê³o decyzjê, ¿e
jubileusz bêdzie œwiêtowany przez 4 lata
(a¿ do roku 2026). Kolejna informacja
dotyczy³a X Ogólnopolskiej Pielgrzym-
ki ¯ywego Ró¿añca, która odbêdzie siê
4.06.2022 r. na Jasnej Górze. Podczas
pielgrzymki bêdzie mia³o miejsce spotka-
nie z misjonarzami. Nastêpnie ks. Artur
przedstawi³ ¿yciorys S³ugi Bo¿ej Pauli-
ny Jaricot. Spotkanie zakoñczy³o siê mo-
dlitw¹ oraz b³ogos³awieñstwem.

30.01. – O godz.17.00 odby³a siê ostat-
nia Msza „kolêdowa”.

Odwiedziny duszpasterskie, czyli tzw.
kolêda kojarzy nam siê z wizyt¹ kap³a-
na w naszym domu. Od dwóch lat jest
inaczej. Mieszkañcy danych bloków
spotykali siê na wspólnej Eucharystii,
a po niej uczestniczyli w krótkim na-

Migawki z ¿ycia naszej parafii bo¿eñstwie i otrzymuj¹c rodzinne i in-
dywidualne b³ogos³awieñstwo kap³añ-
skie.

Czy taka forma kolêdy odpowiada
nam bardziej, czy têsknimy za trady-
cyjnymi odwiedzinami duszpasterski-
mi? Oto kilka wypowiedzi mieszkañ-
ców naszego osiedla.

- „Z pocz¹tku wydawa³o mi siê to dziw-
ne, ¿e mam przyjœæ na Eucharystiê, za-
braæ wodê œwiêcon¹, kredê, obrazek i
sama poœwiêciæ sobie mieszkanie, wypi-
saæ na drzwiach i pomodliæ siê. Jednak
kiedy prze¿y³am Eucharystiê z s¹siada-
mi, to stwierdzi³am, ¿e to najpiêkniejsza
forma odwiedzin”.

- „Chcia³abym, ¿eby ka¿dego roku by³a
Msza „kolêdowa”. Jednak brakuje tego
spotkania z kap³anem w domu. Jak ma-
wiali moi rodzice: kap³an w dom, Bóg w
dom”.

- „Na ten moment nie ma lepszej formy
odwiedzin duszpasterskich, jednak chcia-
³abym wróciæ do tradycyjnej kolêdy. W
domu mo¿na porozmawiaæ z kap³anem,
w koœciele nie ma takiej mo¿liwoœci”.

- „No có¿, przez te Msze kolêdowe wi-
daæ jak na d³oni, jak ludzie s¹ zaintere-
sowani odwiedzinami duszpasterskimi, a
przede wszystkim przyjêciem b³ogos³a-
wieñstwa Bo¿ego. Jeœli ksi¹dz ma cho-
dziæ po bloku i odwiedziæ na ponad 200
mieszkañców tylko 10 rodzin, to mo¿e
lepiej pozostaæ przy obecnej formie ko-
lêd. Przynajmniej ci, którzy s¹ naprawdê
zainteresowani mog¹ wspólnie zgroma-
dziæ siê przy stole Eucharystycznym”.

- „Trudno mi powiedzieæ, wydaje mi siê,
¿e to ksiê¿a powinni podj¹æ decyzjê, czy
zostajemy przy obecnym charakterze
kolêd, czy te¿ wracamy do tradycyjnej
formy. Ja ucieszê siê z ka¿dego spotka-
nia, bo przecie¿ chodzi o Bo¿e b³ogos³a-
wieñstwo.

- „Myœlê, ¿e podczas tradycyjnych od-
wiedzin duszpasterskich jest wiêksza fre-
kwencja, wiêc powinniœmy wróciæ do
wczeœniejszej formy odwiedzin”.
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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 na-
szym 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.

rzy siebie nazywali „wierz¹cymi”, by w
¿aden sposób sami siebie nie ³udzili i  nie
poszli – nawet przypadkiem- za jak¹kol-
wiek nowoczesna „doktryn¹” czy „teo-
logi¹”, która deprecjonuje temat osobi-
stego opamiêtania siê i wzrastania w
uœwiêceniu, a zamiast tego akceptuje
panosz¹cy siê wokó³ grzech. Ca³a Apo-
kalipsa jest wezwaniem Bo¿ego S³owa
do opamiêtania siê, bo „skoro prawym
jest trudno przejœæ proces zbawienia, có¿
czeka grzeszników oraz nikczemników?”
(1 P 4,18).

Nawrócenie siê, przy za³o¿eniu, ¿e wie-
my, gdzie chcemy iœæ, jednak  dla wielu
wygodna jest rola korka bujaj¹cego siê
na fali. Przyjemnie, nie tonê, ale te¿ ni-
gdzie nie dop³ynê i wszystko to jest bez-
wartoœciowe. Czy staæ nas na zatrzyma-
nie siê w pustym koœciele i uczciwe za-
danie sobie pytania, dok¹d ja zd¹¿am, co
gromadzê, jakie mam priorytety i warto-
œci. Bez tych pytañ, jak¿e osobistych, nie
znajdziemy naszego celu. Staæ nas na si-
³owniê, biegamy, joga, fitness, ale to
wszystko dla cia³a, nie docieraj¹ do nas
s³owa „prochem jesteœ i w proch siê ob-
rócisz”. Co robimy dla swojej duszy, czy
ona jest dla nas wa¿na, jakie skarby gro-
madzimy aby stan¹æ na s¹dzie z narêczem
dobrych uczynków. Coraz czêœciej daje
siê s³yszeæ o czasie, który siê rzekomo
jeszcze ma, albo czytaæ artyku³y „m¹-
drych g³ów” o pustym Piekle, no bo Bóg
jest mi³osierny i nie pozwoli na potêpie-
nie wieczne. Jak skromna jest wiedza
tych ludzi, brak znajomoœci katechizmu.
Te fa³szywe nuty ³atwo wpadaj¹ do  uszu
wielu ludzi, pos³uch jest przeogromny,
chêæ wysi³ku duchowego ¿adna.  Reko-
lekcje, Msza œw., modlitwa, ró¿aniec -
pos³uchamy o tym innym razem.

Doœæ czasu tracimy na marazm i byle-
jakoœæ, nie dokonujemy korekty naszej
drogi (lub staczania siê) w odpowiednim
czasie. Kierowca, gdy na czas nie doko-
na odpowiedniego manewru szybko prze-
kona siê o swojej pomy³ce lub nonsza-

lancji, dla niejednego ju¿ nie bêdzie cza-
su na rozpamiêtywanie , ¿al albo nawet
pretensje. Czy z tego jak¿e ziemskiego
doœwiadczenia chcemy skorzystaæ w po-
ruszaniu siê w innym wymiarze.

W Piœmie Œwiêtym czytamy takie s³o-
wa: „Ktokolwiek przyk³ada rêkê do p³u-
ga. a wstecz siê ogl¹da, nie nadaje siê do
królestwa Bo¿ego” (£k 9, 62). Jezus w
tej przypowieœciprosi nas o jedno, o  ra-
dykalizm. Musimy byæ na tyle stanow-
czymi aby naszym œcie¿kom powiedzieæ
dowidzenia. Nie mamy czule siê rozsta-
waæ, ale obróciæ siê na piêcie i ruszyæ
œcie¿k¹ bo¿¹. Na pewno po drodze na-
trafimy na liczne rozstaje, trudnoœci
wspinaczki, ale wiemy jedno, ¿e mamy
powstawaæ i d¹¿yæ wytrwale do celu. Ta
zdolnoœæ powstania i podejmowanie tru-
du wêdrowania to nasze nawrócenie. Na-
wrócenie, uœwiêcenie; to kierunek, bez
obrania którego nikt nie mo¿e ujrzeæ Je-
zusa. Nasze nawrócenie mo¿na porów-
naæ do wci¹gniêcia na listê Bo¿ego pro-
gramu uœwiecania. Cz³owiek otrzymuje
status sprawiedliwego w Chrystusie i
zostaje objêty „programem uœwiecania”,
Grzesznik otrzymuje w Chrystusie pe³ne
anulowanie wszystkich swoich win,
now¹ to¿samoœæ, nowe miejsce zamiesz-
kania, ochronê jednym s³owem – otrzy-
muje nowe ¿ycie. Cdn. Beder
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- „Ja jestem szczêœliwa, ¿e kolêdê mo-
g³am prze¿ywaæ na Eucharystii. Jak dla
mnie mog³oby tak pozostaæ na zawsze, a
ksiêdza mo¿na sobie zaprosiæ dodatko-
wo do domu w innej porze roku”.

Czy obecna forma odwiedzin dusz-
pasterskich, czy tradycyjna, musimy
pamiêtaæ, ¿e kolêda jest spotkaniem
modlitewnym, wyrazem naszej wiary
i przywi¹zania do Koœcio³a. Jednocze-
œnie jest dziêkczynieniem za otrzyma-
ne ³aski, a zarazem proœb¹ o b³ogos³a-
wieñstwo na ca³y rok.

Ka¿dy kto zrozumie istotê kolêdy (wi-
zyty duszpasterskiej), bêdzie jej ocze-
kiwa³ z radoœci¹, bez wzglêdu na for-
mê jej przeprowadzenia, wykorzystu-
j¹c ten czas dla w³asnego dobra i do-
bra swojej rodziny. Oby spotkania
kolêdowe zacieœnia³y kontakty ludzi z
duszpasterzami, i aby to przyczynia³o
siê do naszego coraz wiêkszego zaan-
ga¿owania w ¿ycie parafii.

Kim by³ œw. Ignacy Loyola?

Inigo, bo takie jego by³o imiê jakie
otrzyma³ na chrzcie œwiêtym, pochodzi³
z bardzo licznej rodziny szlacheckiej w
kraju Basków w Hiszpanii. Mia³ 12stkê
rodzeñstwa. Jego przodkowie z nara¿e-
niem ¿ycia bronili króla Kastylii. W dzie-
ciñstwie i wczesnej m³odoœci otrzyma³

wychowanie religijne.
Na zamku w Arevalo przyuczano Iniga

do s³u¿by na dworze królewskim. Ju¿
wtedy marzy³ o ziemskiej s³awie. Chcia³
o¿eniæ siê z dam¹ serca, nale¿¹c¹ do ksi¹-
¿êcego  rodu. Ignacy napisa³ swoj¹ auto-
biografiê pt. „ Opowieœæ Pielgrzyma”.
Przyzna³ w niej,  ¿e prowadzi³ ¿ycie nie-
uporz¹dkowane. Kiedy zosta³ rycerzem
i z nara¿eniem ¿ycia broni³ przed Fran-
cuzami twierdzy Pampeluny(1521) , kula
armatnia roztrzaska³a mu lew¹ nogê.
Przetransportowano go do domu rodzin-
nego, gdzie z wielkim trudem powraca³
do zdrowia. Prze³om nast¹pi³ w uroczy-
stoœæ œwiêtych aposto³ów Piotra i Paw³a.

Podczas rekonwalescencji, pragn¹³ czy-
taæ ksi¹¿ki, ale mia³ do wyboru jedynie
Ewangeliê oraz ¿ywoty œwiêtych. Zauwa-
¿y³ wtedy, ¿e pociecha p³yn¹ca z  czyta-
nia tych  lektur trwa d³u¿ej, ani¿eli ta
spowodowana przyziemnymi pragnienia-
mi. Pan Jezus coraz bardziej dotyka³ jego
serca pos³uguj¹c siê tak¿e jego wrodzon¹
ambicj¹ i chêci¹ dokonania czegoœ wiel-
kiego.

Myœla³ sobie w duszy: skoro œw. Domi-
nik i œw. Franciszek dokonali tak wiel-
kich rzeczy dla Boga, dlaczego i ja nie
mia³bym podobnych dokonaæ?

Pewnego dnia 1522 roku postanowi³ na
dobre zerwaæ z pró¿nym ¿yciem, by ca³-
kowicie nale¿eæ do Jezusa. Swój rycer-
ski strój zostawi³ ¿ebrakowi i w jego sza-
cie,  pieszo uda³ siê do sanktuarium Matki
Bo¿ej w Montserrat. Tam czuwa³ przez
ca³¹ noc, jak przysta³o na prawdziwego
rycerza swojej Pani. Otrzyma³ wtedy do-
zgonn¹ ³askê ca³kowitej wolnoœci od po-
kus cielesnych. Nastêpnie skierowa³ swo-
je kroki do Manresy, gdzie zamieszka³ w
szpitalu. Pos³ugiwa³ chorym, a w wol-
nych chwilach oddawa³ siê osobistej
modlitwie.

Toczy³ tam prawdziw¹ walkê duchow¹,
nêka³a go nawet pokusa samobójstwa.
Odby³ kilkudniow¹ spowiedŸ. Robi³ ju¿
wtedy notatki ze swych medytacji i prze-

¿yæ mistycznych, które sta³y siê w przy-
sz³oœci zrêbem dla jego Æwiczeñ du-
chownych zatwierdzonych póŸniej przez
papie¿a w 1548 roku.

Nad rzek¹ Cardoner, która p³ynê³a opo-
dal, w jednym momencie zosta³o mu dane
poj¹æ najwa¿niejsze tajemnice chrzeœci-
jañskiej wiary. W Manresie zapragn¹³
przez ca³e ¿ycie „byæ z Jezusem”, Kró-
lem wieków, by z ca³kowitym oddaniem
walczyæ pod Sztandarem Krzy¿a. Pra-
gnienie naœladowania Jezusa zaprowa-
dzi³o œw. Ignacego w 1523 roku do Jero-
zolimy.

Powróciwszy do Hiszpanii od 1526
roku zacz¹³ studiowaæ w Alkali. Jedno-
czeœnie udziela³ Æwiczeñ duchownych,
co spotka³o siê z trudnoœciami ze strony
inkwizycji. Sêdziowie zakazywali mu
prowadzenia rekolekcji do czasu gdy
ukoñczy studia filozoficzne i teologicz-
ne i otrzyma œwiêcenia kap³añskie. Inigo
uda³ siê wiêc na krótko do Salamanki a
nastêpnie w 1528 roku do Pary¿a, gdzie
jako doros³y mê¿czyzna (mia³ ponad trzy-
dzieœci lat) uczy³ siê z dzieæmi ³aciny.
Tam, urzeczony histori¹ mêczennika z
Antiochii, zmieni³ sobie imiê na Ignacy.
Szybko pozyska³ sobie pierwszych przy-
jació³: (b³. Piotra Favra i œw. Franciszka
Ksawerego a kilku innych towarzyszy),
z którymi 15 sierpnia 1534 roku z³o¿y³
œluby czystoœci i ubóstwa. Kilka lat póŸ-
niej, w 1537 roku przyjêli w Wenecji
œwiêcenia kap³añskie i rozpoczêli pracê
apostolsk¹.

W Uroczystoœæ Bo¿ego Narodzenia, 25
grudnia 1538 roku Ignacy odprawi³ swoj¹
Mszê œwiêt¹ prymicyjn¹. Pierwotnie
chcia³ to uczyniæ w Betlejem, w miejscu
narodzin Zbawiciela œwiata.

27 wrzeœnia 1540 roku zosta³o zatwier-
dzone zgromadzenie zakonne o nazwie
„Towarzystwo Jezusowe”,  którego
pierwszym genera³em, z niema³ymi opo-
rami zosta³ wybrany Ignacy Loyola.

Ignacy odszed³ do Pana 31 lipca 1556
roku. Zakon liczy³ ju¿ wtedy ok. 1000

jezuitów. Niektórzy z nich brali udzia³
jako eksperci na soborze Trydenckim.
Pierwsi jezuici dzia³ali we wszystkich
zak¹tkach œwiata podejmuj¹c pracê edu-
kacyjn¹ i misyjn¹. Jego najwiêksz¹
chlub¹ by³ œw. Franciszek Ksawery, mi-
sjonarz w Indiach, Japonii i na Molukach.
W 1567 roku do rzymskiego nowicjatu
jezuitów zapuka³ pierwszy Polak, œw.
Stanis³aw Kostka.

Œwiêty Ignacy zosta³ kanonizowany
przez  Papie¿a Grzegorza XV w 1622
roku.  Natomiast Ojciec Œwiêty Pius XI
og³osi³ go patronem WSZYSTKICH re-
kolekcji.

Najbardziej znan¹ modlitw¹, jak¹
napisa³ œw. Ignacy Loyola jest:

Duszo Chrystusowa, uœwiêæ mnie.
Cia³o Chrystusowe, zbaw mnie,
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego,
obmyj mnie.
Mêko Chrystusowa, pokrzep mnie.
O dobry Jezu, wys³uchaj mnie.
W ranach swoich ukryj mnie.
Nie dopuœæ mi oddaliæ siê od Ciebie.
Od z³ego ducha broñ mnie.
W godzinê œmierci-wezwij mnie.
I ka¿ mi przyjœæ do siebie,
Abym z œwiêtymi
Twymi chwali³ Ciê,
Na wieki wieków. Amen. Agata

Bo¿ena S.

Metanoia. cz III
Uczciwoœæ wobec innych wymaga g³o-

szenia prawdy bez cenzury. Prawdziwe
opamiêtanie siê zawsze prowadzi cz³o-
wieka do porzucenia grzechu, fa³szywe
– pozostawia wszystko po staremu. Fa³-
szywe nawrócenie, choæby najbardziej
religijne, pozostawia cz³owieka w jego
naturalnym œrodowisku, czyli poza Kró-
lestwem Bo¿ym. Jest to bardzo wa¿na
przestroga, jakiej udzieli³ œw. Pawe³ w
Pierwszym Liœcie do Koryntian, a skie-
rowana jest ona do ludzi w koœciele, któ
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