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

13 lutego 2022

Drodzy Bracia i Siostry w wierze!

W naszej parafii dzia³aj¹ ro¿ne gru-
py modlitewne, jedn¹ z nich jest Gru-
pa Ró¿añca Œw. i ¯ywego Ró¿añca.

 W ka¿dy ostatni czwartek mie-
si¹ca o godz. 18.00 sprawowana
jest Msza œw., w intencji cz³onków
grupy, po której w salce odbywa
siê spotkanie formacyjne.

W wielu krajach na ca³ym œwiecie
od drugiej po³owy XIX w. rozwinê-
³a siê idea ¯ywego Ró¿añca. M³oda
Francuzka z Lyonu - S³uga Bo¿a Pau-
lina Maria Jaricot – zmobilizowa³a
ogromne rzesze ludzi do codzienne-
go odmawiania ró¿añca. Utworzono
ma³e grupy - 15 osobowe, zwane
„¿ywymi ró¿ami”, w których ka¿da
osoba indywidualnie (w wybranym
przez siebie miejscu i czasie) odma-
wia³a i rozwa¿a³a codziennie 1 dzie-
si¹tkê ró¿añca. Od 2002 roku, gdy
Ojciec Œw. Jan Pawe³ II wprowadzi³
tajemnice œwiat³a, „Ró¿e” ¯ywego
Ró¿añca sk³adaj¹ siê z 20 osób.

W Polsce ¯ywy Ró¿aniec istnieje
niemal w ka¿dej parafii. W naszej

parafii równie¿ oprócz Grupy Ró¿añ-
cowej, która modli siê codziennie
rano w koœciele, istniej¹ Ró¿e Ró-
¿añcowe. Ka¿da osoba ma przydzie-
lon¹ do rozwa¿enia na dany miesi¹c
jedn¹ z tajemnic ró¿añca œwiêtego.
Tajemnice zmieniaj¹ siê pierwszego
dnia kolejnego miesi¹ca: np. rado-
sna 1 zmienia siê na radosn¹ 2, po
tajemnicach radosnych nastêpuj¹ ta-
jemnice œwiat³a, nastêpnie bolesne i
w koñcu chwalebne. W ten sposób
ka¿de 20 osób odmawia ca³y ró¿a-
niec. Ka¿dy cz³onek „Ró¿y” otrzy-
muje kalendarzyk - terminarz, dziê-
ki któremu ³atwiej mo¿e zapamiêtaæ,
któr¹ dziesi¹tkê aktualnie odmawia.

Zapraszamy do w³¹czenia siê do
wspólnej modlitwy!

Diakonia Porz¹dkowa

Mi³o jest przyjœæ do lœni¹cego,
czystego koœcio³a.

Ktoœ to robi, sprz¹ta i dba o to,
by by³o tak, jak jest.

Jeœli chcesz pomóc, zapraszamy

przyjdŸ w soboty o godz. 7.30.
Zapraszamy

wszystkich chêtnych.
Mo¿na równie¿ przy³¹czyæ siê

do nas
bez deklarowania na sta³e

swojej obecnoœci.

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

i sympatyków po wieczornej Mszy œw. do salki nr 2 na comiesiêczne spotkanie.

  7. 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. Zbawiciel sam
do nas przemawia, gdy¿ jest zawsze obecny w swoim S³owie  g³oszonym podczas liturgii.
O godz. 17.30 w czasie nabo¿eñstwa odmówimy Koronkê do Mi³osierdzia Bo¿ego w intencji
dusz czyœæcowych. Wypominki za zmar³ych przynosimy do zakrystii 20 minut przed nabo-
¿eñstwem. Na zakoñczenie udzielimy b³ogos³awieñstwa relikwiami œw. Faustyny.

  8.Przypominamy o koniecznoœci potwierdzenia zamówionej intencji najpóŸniej na
trzy tygodnie przed terminem Mszy œw. Brak takiego potwierdzenia jest równo-
znaczny z rezygnacj¹ z intencji, a termin Mszy œw. przekazywany jest innym zainte-
resowanym osobom. Intencje mszalne przyjmujemy indywidualnie w Kancelarii
Parafialnej a nie przez telefon.

  9.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.

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 zachowani wszystkich obostrzeñ. Wyznaczyliœmy  w naszym koœciele dol-
nym oznaczone miejsce, przy ekranie z pieœniami w którym mo¿na przyj¹æ Komu-
niê do ust. W pozosta³ych miejscach ksiê¿a udzielaj¹ Komunii Œw. na rêkê.

11. 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”. 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!

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 koœcio³a.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW  (14 - 20 LUTY 2022)

PONIEDZIA£EK (14.02.2022 r.) - ŒWIÊTO ŒWIÊTYCH CYRYLA, MNICHA I METODE-
      GO, BISKUPA, patronów Europy

  7.00 - do Opatrznoœci B. w int.Marii, Katarzyny, Iwony i Paw³a z rodzinami oraz ich przy-
jació³ z podziêk. za otrzymane ³aski z proœb¹ o b³og. B., dary Ducha œw. i opiekê MB

  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/w intencji wszystkich cz³onków diakonii i grup parafialnych oraz ich rodzin

2/za + ojca Antoniego Duniê w 1 r. œm., + jego ¿onê Anielê oraz ++ z pokrewieñ-
stwa  z obu stron

3/intencja wolna
Homilia: „Wiara staje siê kultur¹” - Eucharystia  a codzienne ¿ycie

WTOREK (15.02.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 - za ++ matkê Jadwigê Potrawa, ojca Józefa i ++ rodziców i krewnych z obu stron
 7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/w intencji Zdzis³awy Kot z ok. 80 r. ur., dziêkuj¹c Bogu za dar ¿ycia i opie-

kê Matki Bo¿ej prosz¹c o b³og. Bo¿e dla niej i dzieci
2/za + Zbigniewa Pasiecznego w 1 r. œm.,
3/ za ++ Piotra i Zofiê Lejkowskich (od rodzin Cieciorów i Makarów)

18.45 - Modlitwa Uwielbienia

ŒRODA (16.02.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 - za + Zofiê B³achut
  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za + Adelajdê Suchanek we wspomnienie urodzin

2/za ++ rodziców: Emiliê i Wilhelma oraz ++ Waleriê, Józefa i Miros³awa Czermak
3/za ++ Monikê i Stanis³awa Bizoñ

CZWARTEK (17.02.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/intencja wolna

2/intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/za + mê¿a Józefa Pupkowskiego oraz ++ rodziców: Kowalskich i Pupkow-

skich oraz ++ z rodziny Paruchów
2/za + Erwina Cio³kê w 1 r. œm.

PI¥TEK (18.02.2022 r.) - Dzieñ powszedni    
  7.00 - za + Gertrudê Nowak w 9 r. œm. oraz ++ rodziców: Halinê i Huberta
  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo do Mi³osierdzia Bo¿ego   
18.00 1/w intencji czcicieli Mi³osierdzia Bo¿ego

2/za + tatê i dziadka Bronis³awa Pruchnika w 14 r. œm. oraz wszystkich ++ z rodziny
3/za ++ rodziców: Zofiê i Mieczys³awa Nowak w kol. r. œm. oraz ++ brata

Józefa i siostrê Mariê z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego

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

SOBOTA (19.02.2022 r.) - Dzieñ powszedni

  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/za + Bart³omieja Parafiniuka

2/za ++ z rodzin: Habryka, Bednorz, Zajutro i W¹sik
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 - za + mê¿a, ojca i dziadka Ludwika Jaroszka w 1 r. œm. oraz ++ rodziców z obu stron

i ++ z rodziny

NIEDZIELA (20.02.2022 r.) - VII NIEDZIELA ZWYK£A

  7.30 - za ++ Piotra i Zofiê Lejkowskich (od Jana i Bo¿eny Hendzel z rodzin¹)
  9.30 - za + Bogumi³ê Kalisz (od s¹siadów z ul. Mieszkas I 15)
11.00 - intencja wolna
12.30 - intencja wolna
17.00 - za + Jerzego Locha z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego
20.00 - za + mê¿a i ojca Stanis³awa Grabowskiego w 6 r. œm.

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (13 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.Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne i kopertowe sk³adane dzisiaj na po-
trzeby naszego koœcio³a - na prace remontowe - kolejne stacje Drogi Krzy¿o-
wej w koœciele górnym, remont schodów wyjœciowych oraz remont konch
dachowych. W przysz³¹ niedzielê (20.02) kolekta bêdzie przeznaczona na ogrze-
wanie koœcio³a i zakup nowych ³awek w koœciele dolnym.

  3.Wszystkich, którzy pragn¹ s³u¿yæ w Zespole Charytatynym w naszej parafii
zapraszamy na spotkanie w poniedzia³ek o godz. 16.30.

  4.W poniedzia³ek (14.02) o godz. 18.00 zapraszamy na Eucharystiê wszystkich
cz³onków diakonii i grup parafialnych. Mszê œw. odprawimy za nich, prosz¹c
o b³ogos³awieñstwo Bo¿e w ich s³u¿bie dla naszej wspólnoty. Podczas Euchary-
stii Homilia nt. „Wiara staje siê kultur¹” - Eucharystia a codzienne ¿ycie. Po
Mszy œw spotkanie formacyjne w koœciele.

  5. We wtorek (15.02), po Mszy œw. wieczornej odbêdzie siê w koœciele spotkanie
Diakonii Liturgicznej. Osoby, które pragn¹ czytaæ S³owo Bo¿e i œpiewaæ psalm
w czasie liturgii zapraszamy na spotkanie Diakonii Liturgicznej.

  6.W œrodê (16.02) grupa parafialna Klubu Inteligencji Katolickiej zaprasza cz³onków
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Metanoia. cz. IV

Maj¹c nowe ¿ycie wystarczy, by nawró-
cony wytrwa³ na tej drodze, na której siê
znalaz³, wspó³pracuj¹c z Bogiem. Nie-
zaprzeczalnym faktem jest nasze zejœcie
z drogi uœwiêcenia czy to z w³asnej g³u-
poty lub na w³asne ¿yczenie. Nawróce-
nie to droga przygotowana tylko dla chêt-
nych i zainteresowanych w najwiêkszym
stopniu, gotowych do przyjêcia Jego wa-
runków. Bóg nigdy nikogo nie zmusza
do nawrócenia ale oferuje mu „mo¿li-
woœæ”. Nie da siê zatem utrzymaæ prze-
konania, ¿e krn¹brnoœæ i zadufa³oœæ
mog¹ przy koñcu wêdrówki spotkaæ siê
z automatu z mi³osierdziem. Wst¹pienie
na drogê procesu uœwiecania dokonuje
siê w Chrystusie poprzez trwanie w Jego
Obecnoœci. Mo¿na tu zapytaæ – „czy to
ju¿ wystarczy?”, by znaleŸæ siê w Króle-
stwie Bo¿ym. Ze s³ów samego Jezusa
wynika, ¿e nie. Potrzebne  jest jeszcze
faktyczne pe³nienie woli Ojca, niezale¿-
nie od duchowej czy religijnej dzia³alno-
œci. Kluczowe jest osobiste pos³uszeñ-
stwo Bo¿emu S³owu. W opisie przysz³e-
go s¹du znajdujemy stwierdzenie, ¿e
samo wzywanie Jezusa jako Pana jest nie-
wystarczaj¹ce. Tak samo niewystarcza-
j¹cymi mog¹ okazaæ siê praktyki religij-
ne, œlepa wiara,  magiczne traktowanie
rozlicznych liturgii lub obrzêdów – oka¿¹
siê bezwartoœciowe. Apokalipsa potwier-
dza s³owa, ¿e zbawienia dost¹pi¹ ci, któ-
rzy pe³nili wolê Ojca.

W nawróceniu wa¿n¹ rolê odgrywa
przestrzeñ jaka rozlega siê miedzy ser-
cem a duchem cz³owieka – mowa o su-
mieniu. W tej przestrzeni dokonujemy
interpretacji Bo¿ego prawa moralnego
jakie mamy zapisane w sercu. Sumienie
dokonuje interpretacji tego co nagroma-
dziliœmy w sercu, oceniamy w³asne po-
stêpowanie. Nasze sumienie kszta³towa-
ne jest przez: system wartoœci oraz to
wszystko co na nie wp³ywa uwzglêdnia-

j¹c ten system, poczucie winy oraz po-
kój serca. Sumienie nazywane jest cza-
sami „G³osem Boga” lub jak chc¹ inni
„wewnêtrznym przekonaniem”. Sumie-
nie jest wa¿nym drogowskazem kieruj¹-
cym cz³owieka do Chrystusa. Samo jed-
nak stosowanie siê do sumienia nie daje
zbawienia ale jest wytycz¹ pozwalaj¹c¹
unikaæ grzechu. Istnieje jednak jeszcze
powa¿ne zagro¿enie jakie stwarza œwiat
lub si³y ciemnoœci przeciwstawiaj¹ce siê
Bogu, a w rezultacie mog¹ doprowadziæ
do st³umienia g³osu sumienia lub jego
zbrukania i zafa³szowania. Takie wykrzy-
wione sumienie prowadzi na manowce.
Sumienie jest miar¹ naszej wewnêtrznej
spójnoœci w postawie wzglêdem Boga,
jak i wzglêdem ludzi. Sumienie przema-
wia do cz³owieka poprzez wewnêtrzne
myœli, mo¿e œwiadczyæ, oskar¿aæ unie-
winniaæ ale w ostatecznym rozrachunku
sêdzi¹ jest Bóg. W rozumieniu biblijnym
i spo³ecznym kontekœcie mo¿na mieæ
sumienie dobre lub skalane, czyste lub
zbrukane, wra¿liwe lub nieczu³e. Martwe
uczynki, tzn. nie dokonywane w Bogu
nie maja duchowego  znaczenia i s¹ mu
tylko balastem.

Gdy w sercu dokonaliœmy wyboru i
wiemy jak¹ droga pod¹¿aæ chcemy, sta-
jemy przed pokut¹. Wielu chodz¹cych do
koœcio³a jak wierz¹cych ma przekonanie,
¿e pokuta to kara za grzechy, co gorsza
nak³adan¹ przez ksiêdza. Czym zatem
ona jest? Pokuta to zmiana nastawienia.
Do owej zmiany dochodzimy poprzez
dostrze¿enie i uznanie w³asnej u³omno-
œci moralnej, cierpliwego znoszenia prze-
ciwnoœci i nieustannego szukania poko-
ju wewnêtrznego, pragnienie bojaŸni i
mi³osci  Bo¿ej. Pokuta to nawrócenie-
napiêcie ku Bogu i Jego królestwu. Po-
mijam tu rozwa¿anie pokuty jako umar-
twiania siê cielesnego, co siê tyczy zmy-
s³ów to niejednokrotnie z wielkim po¿yt-
kiem dla duszy ale równie¿ dla zdrowia
psychicznego by³aby rezygnacja z po¿¹-
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Król Jerzy, Piastów 16
Mnich Eugenia, Tysi¹clecia 1
Œmieja Anita, B.Chrobrego 9
Dewalski Jerzy, B.Chrobrego 9
Fedor Marianna, Piastów 22
Œwistek Jan, Tysi¹clecia 41
Kalisz Bogumi³a, Mieszka I 15
Ambro¿kiewicz Barbara, B.Chrobrego 9
Mendecki Kurt, Tysi¹clecia 15
Radziejewska Barbara, Piastów 26
GwioŸdzik Ewald, Tysi¹clecia 6
Rogier Genowefa, Mieszka I 5
Gola Jerzy, Tysi¹clecia 7
Brachaczek Krystyna, B.Chrobrego 2
Kamiñska Pelagia, Tysi¹clecia 6

W styczniu odeszli do Pana:

Wieczny odpoczynek
racz im daæ Panie. A
œwiat³oœæ wiekuista
niechaj im œwieci..
Niech odpoczywaj¹ w
pokoju wiecznym.
Amen.

Haberla Roman, Piastów 11
Grechuta Helena, B.Chrobrego 13
Michalski Jan, Piastów 22
Henkelmann Franciszek, B.Chrobrego 13
Wawrzynek Krystyna, B.Chrobrego 37
Skiba Anna, Tysi¹clecia 41
Regiec Jan, Tysi¹clecia 6

wania, Eucharystii, ma³¿eñstwa i ka-
p³añstwa.

04.02. - O godz.18.00 podczas homilii
zosta³ rozwa¿ony temat: ,,Zrób jak Józef
- Przyjaciel pracuj¹cych”. Ks. Dawid
nawi¹zuj¹c do Ewangelii z dnia (Mk 6,
14-29) zwróci³ uwagê, ¿e zawarte w niej
s³owa odpowiadaj¹ tematowi, czyli temu,
co siê dzieje w przestrzeni pracy. Jeœli
zaprosimy do naszego ¿ycia przepe³nio-
nego prac¹ -  Œw. Józefa, to mo¿emy od-
mieniæ swoje spojrzenie na codziennoœæ
naszej pracy. Ks. Dawid podkreœli³ bar-
dzo wa¿n¹ sprawê - wielkoœæ pracy jest
w tym, ¿e wykonuje j¹ cz³owiek, który
bierze udzia³ w stwarzaniu. Powo³uj¹c siê
na s³owa Œw. Jana Paw³a II przypomnia³,
¿e nie cz³owiek jest dla pracy, ale praca
jest dla cz³owieka, aby cz³owiek móg³ siê
uœwiêcaæ. Ks. Dawid nawi¹zuj¹c do dzi-
siejszych czasów - do ludzi zapracowa-
nych, zwróci³ równie¿ uwagê, ¿e Œw.
Józef  pracuj¹c i buduj¹c przede wszyst-
kim stwarza³ dom - swoj¹ rodzinê, pod-
kreœlaj¹c, aby budowaæ to, co nieprzemi-
jaj¹ce. Na zakoñczenie ks. Dawid pro-
si³, abyœmy uœwiadomili sobie, ¿e nasze
powo³anie przekracza ¿ycie zawodowe,
a nasza praca bez mi³oœci staje siê nie-
wolnictwem.        Bo¿ena S.

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
Jezus ukryty w Najœwiêtszym Sakra-
mencie. Dlatego te¿ ka¿dego dnia od
rana do wieczora na zmiany trwaj¹
przy Jezusie. Serdecznie zapraszamy
wszystkich chêtnych do w³¹czenia
siê w nasze Bractwo.

Nasze spotkania formacyjne
rozpoczynamy Msz¹ œwiêt¹ w
ka¿dy pierwszy czwartek miesi¹-
ca o godz. 18.00. Po Mszy zapra-
szamy na spotkanie informacyj-
no - formacyjne do salki.
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Œwiêci  Cyryl i Metody
– patroni Europy

14 lutego w Koœciele katolickim wspo-
minani s¹ Œwiêci Cyryl i Metody, Apo-
sto³owie S³owian, twórcy pierwszego al-
fabetu s³owiañskiego, patroni Europy,
którym Jan Pawe³ II poœwiêci³ encyklikê
„Slavorum Apostoli”. Mimo przeciwno-
œci niestrudzenie g³osili Ewangeliê.

Œwiêty Metody urodzi³ siê miêdzy 815
a 820 rokiem. Na chrzcie otrzyma³ on
imiê Micha³, które zmieni³, wstêpuj¹c do
zakonu. Ju¿ w m³odoœci posiada³ wybit-
ne uzdolnienia prawnicze, dlatego posta-
nowi³ rozpocz¹æ karierê urzêdnicz¹.
Szybko zosta³ archontem – zarz¹dc¹ ce-
sarskim w jednej ze s³owiañskich prowin-
cji. Z czasem zrezygnowa³ z urzêdu i
wst¹pi³ do klasztoru w Bitynii, gdzie
szybko zosta³ prze³o¿onym. 

Cyryl urodzi³ siê w 826 roku w Tesalo-
nikach. Jego w³aœciwe imiê to Konstan-
ty. Po studiach w Konstantynopolu zo-
sta³ bibliotekarzem przy koœciele Hagia
Sophia. Imiê Cyryl przyj¹³ pod koniec
¿ycia, wstêpuj¹c do zakonu. W 855 r. uda³
siê na górê Olimp do klasztoru w Bity-
nii, gdzie przebywa³ ju¿ jego starszy brat
– œw. Metody.

Najpierw na ¿¹danie cesarza obaj wy-
ruszyli do kraju Chazarów, aby pomóc

dliwoœci oczu i uszu. Nie wszystko mu-
simy widzieæ i o wszystkim te¿ nie musi-
my s³yszeæ.

Na drodze nawrócenia spotkamy wiele
trudnoœci, co wcale nie jest powodem do
ustania w wysi³ku. Plastycznie o tych
zmaganiach pisze œw. Pawe³ (Rz 7 14-
24) przedstawiaj¹c rozdarcie jakiego do-
znaje ka¿dego dnia; „..Mój czyn jest dla
mnie zagadk¹- bo nie czyniê tego, czego
bym pragn¹³, ale to czego nienawidzê..”

Beder

rozwi¹zaæ spory religijne miedzy chrze-
œcijanami, ¯ydami i Saracenami. Cyryl
przygotowuj¹c siê do tej misji nauczy³
siê jêzyka hebrajskiego i syryjskiego.
Potem decyzj¹ patriarchy – œw. Ignace-
go udali siê do Bu³garii, gdzie pracowali
przez 5 lat. Nastêpnie ksi¹¿ê Roœcis³aw
zwróci³ siê do nich z proœb¹ o rozpoczê-
cie misji chrystianizacyjnej na Mora-
wach. Tam wprowadzili do liturgii jêzyk
s³owiañski, pisany alfabetem greckim. Po
przekszta³ceniach dokonanych przez jed-
nego z uczniów œw. Metodego pismo to
nazwano cyrylic¹. Œw. Cyryl zas³yn¹³ tak-
¿e z przet³umaczenia Pisma Œwiêtego na
jêzyk starocerkiewno-s³owiañski. Pocz¹t-
kowo œwiêci za swoje dzia³ania byli prze-
œladowani, jednak po wyborze na papie-
¿a Hadriana II sytuacja uleg³a polepsze-
niu. Ich uczniom zosta³y udzielone œwiê-
cenia kap³añskie, a ich s³owiañskie ksiê-
gi rozpowszechniane. Pod koniec ¿ycia
Cyryl wst¹pi³ do jednego z greckich za-
konów, gdzie zmar³ 14 lutego 869 r. Po
jego œmierci Hadrian II konsekrowa³ Me-
todego na arcybiskupa Moraw i Panonii
oraz dal mu uprawnienia legata. Metody
kontynuowa³ swoje misyjne dzie³o, na-
wet podczas narastaj¹cych napiêæ miê-
dzy Rzymem a Konstantynopolem oraz
papie¿em a w³adcami œwieckimi. Zmar³
dopiero 6 kwietnia 885 r. 

Obecnie ich jêzykiem w liturgii pos³u-
guje siê kilkadziesi¹t milionów prawo-
s³awnych i kilka milionów grekokatoli-
ków. Obaj œwiêci (nazywani Braæmi So-
³uñskimi – od So³unia, czyli obecnych
Salonik w Grecji) s¹ uwa¿ani za aposto-
³ów S³owian. W roku 1980 papie¿ Jan
Pawe³ II og³osi³ ich – obok œw. Benedykta
– wspó³patronami Europy, tym samym
podnosz¹c dotychczas obowi¹zuj¹ce
wspomnienie do rangi œwiêta. W czerw-
cu 1985 roku, Papie¿ Jan Pawe³ II og³o-
si³ swoj¹ czwart¹ encyklikê, która nosi³a

w³aœnie tytu³ Slavorum apostoli – Apo-
sto³owie S³owian.

Aktualnie Europie patronuj¹ równie¿:
œw. Brygida Szwedzka (1303-1373), œw.
Katarzyna ze Sieny (1347-1380) i œw.
Edyta Stein (1841-1942), któr¹ Jan Pawe³
II kanonizowa³ w 1998.

O œwiêtych Cyrylu i Metodym, dwóch
g³osicielach Ewangelii, mo¿na powie-
dzieæ, ¿e charakteryzowa³o ich umi³owa-
nie wspólnoty Koœcio³a powszechnego,
tak na Wschodzie, jak i na Zachodzie.
Od nich p³ynie tak¿e zachêta dla chrze-
œcijan i ludzi naszej epoki, aby razem
budowaæ jednoœæ. Joanna

Migawki z ¿ycia naszej parafii

01.02. -  O godz.18.45 rozpoczê³a siê
modlitwa uwielbienia. Ks. Dawid we
wprowadzeniu do modlitwy zwróci³ uwa-
gê na wiarê w Koœció³ pielgrzymuj¹cy i
tryumfuj¹cy oraz nasza wiarê „w œlepo”,
wiarê pomimo... Przed Najœwiêtszym Sa-
kramentem zosta³ odczytany fragment
Ewangelii z dnia Mk 5, 21-43, i w ciszy
rozwa¿ony. Nastêpnie w modlitwie spon-

tanicznej prosiliœmy Jezusa o uzdrowie-
nie. Modlitwa zakoñczy³a siê apelem
Maryjnym.

03.02. - O godz.18.45 w koœciele swo-
je comiesiêczne spotkanie mieli cz³onko-
wie Bractwa Adoracji Najœwiêtszego
Sakramentu. Ks. Piotr na pocz¹tku zwró-
ci³ uwagê na bogactwo pierwszego tygo-
dnia lutego, obfituj¹cego w wiele b³ogo-
s³awieñstw: b³ogos³awieñstwo œwiec -
gromnic (Ofiarowanie Pañskie), b³ogo-
s³awieñstwo Œw. B³a¿eja - patrona od
chorób gard³a, b³ogos³awieñstwo chleba
(Œw. Agaty). Dlatego tematem spotkania
by³y sakramentalia, Sakramentalia to
obrzêdy i czynnoœci ustanowione na po-
dobieñstwo sakramentów. Jak powiedzia³
ks. Piotr sakramentalia maj¹ uœwiêcaæ
zarówno nas jak i nasz¹ codziennoœæ.  Ks.
Piotr zwróci³ równie¿ uwagê na ró¿nicê
pomiêdzy sakramentaliami,  a sakramen-
tami. Sakramenty zosta³y ustanowione
przez Chrystusa w sposób bezpoœredni -
Eucharystia, Sakrament Bierzmowania
lub poœredni - Sakrament Chrztu, Sakra-
ment Ma³¿eñstwa. W sakramentach dzia-
³a przede wszystkim Jezus Chrystus, któ-
ry obdarowuje nas ³ask¹. Natomiast sa-
kramentalia zosta³y ustanowione przez
Koœció³, a zaliczamy do nich: poœwiêce-
nia, b³ogos³awieñstwa i egzorcyzmy. Ks.
Piotr podkreœli³ bardzo istotn¹ sprawê,
abyœmy uœwiadomili sobie w³aœciw¹ hie-
rarchiê - sakramenty s¹ wa¿niejsze od sa-
kramentaliów, bowiem w sakramentach
jest obecny ¿ywy, dzia³aj¹cy Jezus Chry-
stus. Na zakoñczenie ks. Piotr zachêci³
wszystkich, abyœmy zawsze z wiar¹
przyjmowali sakramentalia, bowiem wia-
ra jest bardzo potrzebna, aby ³aski, któ-
rymi obdarowuje nas Pan Bóg mog³y
uœwiêcaæ nas i nasz¹ codziennoœæ.

Spotkanie zakoñczy³o siê modlitw¹
dziêkczynn¹ za dar sakramentów œwiê-
tych, jak równie¿ modlitw¹ proœby za
wszystkich przygotowuj¹cych siê do
przyjêcia sakramentów: chrztu, bierzmo
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