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Otwarci na Ducha
Wspólnota Odnowy w Duchu Œw.

Czasami jesteœmy tak pewni swego jak
budowniczy Wie¿y Babel. Bywa, ¿e
mamy determinacjê podobn¹ Szaw³owi
zwalczaj¹cemu chrzeœcijan z ca³¹ zapal-
czywoœci¹ swojego charakteru. Miewa-
my jednak i takie momenty, ¿e za³amu-
jemy rêce i jak Piotr odpuszczamy sobie
mówi¹c, ¿e nasz wysi³ek nie ma sensu.

Mo¿emy szukaæ w³asnego szczêœcia w
egoistycznej s³awie i z³udnym, ziemskim
bezpieczeñstwie, albo id¹c za tym, ¿e
"wiêcej szczêœcia jest w dawaniu ani¿eli
w braniu" (Dz 20,35) wyci¹gn¹æ po-
mocn¹ d³oñ w stronê Innego Cz³owieka.
Mo¿esz pragn¹æ nie zmieniaæ niczego w
swoim, nie ca³kiem zadowalaj¹cym Ciê
¿yciu, albo wyjœæ ze swojej 'bezpiecz-
nej' kryjówki na œwiat³o prawdziwego
szczêœcia, które masz w Bogu.

Spójrz na swoje wady, na swoje cier-
pienia i problemy. Oddaj je Jezusowi i
przestañ siê z¿ymaæ na parszywy œwiat,
z³ych ludzi i swoje beznadziejne ¿ycie.
Wiedz, ¿e to nie Ty do nieba wstêpujesz
po stopniach Wie¿y Babel i nie Ty jesteœ
Bogiem. To Niebo w Twoim ¿yciu staæ
siê mo¿e i Bóg do Ciebie przychodzi,
Tobie pomaga i w Tobie mieszka. Tylko
oddaj Mu to, co posiadasz - oddaj Mu
siebie.

”ProwadŸ mnie  Duchu Œwiêty po roz-
dro¿ach tego œwiata. ProwadŸ naprze-
ciw naszym lêkom. ProwadŸ i gdybym
upad³a - podnieœ, gdybym by³a s³aba -
wzmocnij i doprowadŸ do zjednoczenia
z Tob¹ w Niebie. Amen”

Zapraszamy! Spotkania wspólnoty ka¿-
dy poniedzia³ek godz. 19.00 w salkach.

E.Z.

Drodzy parafianie,
czytelnicy…

Gazetka parafialna „Byæ Bli¿ej” uka-
zuje siê w naszej parafii co tydzieñ. Po-
wstaje on dla Was i dziêki Wam.

Celem naszej gazetki jest informacja
o tym co dzieje siê w parafii, formacja
parafian poprzez teksty o tematyce re-
ligijnej, oraz integracja wokó³ parafial-
nych i spo³ecznych spraw.

Spotkania redakcji odbywaj¹ siê kil-
ka razy w roku, na których omawiane i
ustalane s¹ tematy do kolejnych nume-
rów „Byæ Bli¿ej”. Pragniemy uzyskaæ
kilka informacji na temat naszej Gazet-
ki. Chcemy poznaæ opinie czytelników
i uwzglêdniæ wszystkie uwagi i propo-
zycje w dalszym redagowaniu naszej
Gazetki.

Jesteœmy otwarci na nowe osoby,
nowe pomys³y, oraz wszelkie uwagi
naszych Czytelników. Podziel siê za po-
œrednictwem poczty internetowej:

tysiaclecie.dolne@katowicka.pl

ZAPRASZAMY
DO WSPÓ£PRACY
I KONTAKTU !!!

Redakcja „Byæ Bli¿ej”

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

Patronki Dobrej Œmierci, na które zapraszaj¹ cz³onkowie Apostolstwa Dobrej Œmierci.

  7.W sobotê o godz. 7.00 odprawimy Mszê œw. w intencji ofiarodawców i budowni-
czych naszego koœcio³a oraz w intencji Ks. Paw³a Furczyka.

  8.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. S¹ jeszcze wolne in-
tencje mszalne w tygodniu o godz. 7.00.

  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.Parafia w Katowicach-Dêbie zaprasza na pielgrzymkê do Medjugorje w ter-
minie 1-10.08.2022r. Na trasie pielgrzymki znajduj¹ siê równie¿ Sarajewo, Mo-
star oraz sanktuaria na Wêgrzech i S³owacji. Zapisy: dab@katowicka lub  32/
254-70-28 lub fara-dab.pl lub w kancelarii parafialnej.

11. 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.

12.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!

13.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 (21 - 27 LUTY 2022)
Msze œw. online: w niedziele o 9.30 i w tygodniu o 18.00

PONIEDZIA£EK (21.02.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 - za + brata Jana Turek w kol.r.œm., ++ rodziców: Karolinê i Szczepana

oraz ++ szwagrów: Karola i  Józefa
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za + mê¿a Krzysztofa w 4 r. œm., ++ rodziców z obu stron i + szwagra,

z proœb¹ o ¿ycie wieczne
2/za + mê¿a Zygmunta w 6 r. œm., ++ rodziców: Jana i Kamilê, ++ braci :Wies³awa

i Józefa Bocian, ++ z rodziny Gajek, ++ teœciów, z proœb¹ o dar ¿ycia wiecznego
3/za ++ rodziców: Jana i Salomeê Buntura, ++ siostrê Mariê, szwagra Alfre-

da, siostrzenicê Joannê, brata, bratow¹ oraz ++ z pokrewieñstwa

WTOREK (22.02.2022 r.) - ŒWIÊTO KATEDRY ŒW. PIOTRA APOSTO£A
  7.00 - za + Henryka Borowiana w kol. r. œm. oraz ++ rodziców: Borowian i Nowrot
  7.30 - Ró¿aniec
17.15 - Nabo¿eñstwo do œw. Rity
18.00 1/w intencji czcicieli œw. Rity

2/za + Franciszka Nowaka w kol. r. œm., ++ Mariannê i Helenê Nowak, Jacka
£osika, Stanis³awa i Grzegorza Drab, ++ z rodziny Nowak i Wiêc³aw

3/za ++ Helenê i Mieczys³awa Lewek, syna Romana, córkê Barbarê Poterek
z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego

ŒRODA (23.02.2022 r.) - Wspomnienie œw. Polikarpa, bpa i mêcz.
  7.00 - intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za + Eugeniusza Rzeszutka  w 1 r. œm.,

2/za + matkê Annê Lesiak w 30 r œm., ++ ojca Stanis³awa, siostrê Zofiê, brata
Adama i ++ z rodziny Lesiak

3/za + Kazimierza Pytlowany

CZWARTEK (24.02.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + Zofiê Kasperkiewicz w 2 r. œm. oraz ++ Augustyna i Zbigniewa

2/intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec
17.15 - Nabo¿eñstwo Apostolstwa Dobrej œmierci
18.00 1/w intencji cz³onków ¯ywego Ró¿añca oraz Apostolstwa Dobrej œmierci

2/za + Stanis³awa Kopyciaka w 2 r. œm., ++ rodziców z obu stron, ++ Kazi-
mierê, Tadeusza i Zbigniewa Bednarzów oraz + Stanis³awa Gonerê

PI¥TEK (25.02.2022 r.) - Dzieñ powszedni    
  7.00 - za ++ Gabrielê Bilkiewicz, Lidiê Malcher, z proœb¹ o ³askê zbawienia
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za ++ z rodziny: Muzyk i Klinger z proœb¹ o ³askê zbawienia

2/za + mê¿a Henryka Szwajcowskiego w 20 r. œm., ++ rodziców i rodzeñstwo
z obu stron oraz ++ Irenê Borgiasz i Krystynê W³odarczyk

3/za wstawiennictwem Matki Bo¿ej Uzdrowienia Chorych, œw. Jana Paw³a II i œw.
Ojca Pio, Bronis³awa z rodzin¹ dziêkuje Opatrznoœci Bo¿ej i wszystkim orêdowni-
kom w niebie za ocalenie z wypadku i prosi o dalsz¹ opiekê i zdrowie.

SOBOTA (26.02.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/w intencji ofiarodawców i budowniczych naszego koœcio³a i w int. ks. P. Furczyka

2/za + mamê Cecyliê w 12 r.œm., ++ ojca Edwarda i brata Jana
3/za + Danielê Benesiewicz we wspomnienie urodzin (od córki Bo¿eny z rodzin¹)

17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 - za + Zofiê Czenczek z proœb¹ o radoœæ nieba

NIEDZIELA (27.02.2022 r.) - VIII NIEDZIELA ZWYK£A
   7.30 - w intencji syna Wojciecha Mikanik w kol. r. ur., z proœb¹ o Bo¿e b³og. dla

solenizanta i jego rodziny
  9.30 - za + Janinê Jany w 1 r. œm.
11.00 - w intencji pewnych ma³¿onków z ok. 30 r. œl., z podziêkowaniem za dotych-

czasowe ³aski, z proœb¹ o b³og. Bo¿e na dalsze wspólne lata
12.30 - w intencji Czes³awa w 90 r. ur., z podziêkowaniem za dotychczas otrzyma-

ne ³aski, z proœb¹ o Bo¿¹ opiekê i b³og. (Te Deum)
17.00 - za + mê¿a i ojca Bogdana Œliwiñskiego w 1 r. œm., z proœb¹ o ³askê zbawienia
20.00 - za + Jadwigê Krysiak w 3 r. œm.

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (20 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 sk³adane dzisiaj na ogrzewanie ko-
œcio³a i zakup nowych ³awek w koœciele dolnym.. W przysz³¹ niedzielê (27.02)
kolekta bêdzie przeznaczona na budowê naszego cmentarza parafialnego.

  3.Prawnik dy¿uruje we wtorek od godz. 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.

  4.We wtorek (22.02) 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 Œw. Ricie (kaplica Mi³osierdzia Bo¿ego)
mo¿na sk³adaæ kartki z wypisanymi proœbami i podziêkowaniami, które bêd¹ odczytane
w czasie nabo¿eñstwa. Po nabo¿eñstwie udzielimy b³ogos³awieñstwo relikwiami œw. Rity.

  5.W œrodê (23.02) grupa parafialna Klubu Inteligencji Katolickiej zaprasza cz³onków
i sympatyków po wieczornej Mszy œw. do salki nr 2 na comiesiêczne spotkanie.

  6. W czwartek (24.02), o godz. 18.00 odprawimy Mszê œw. w intencji cz³onków ¯ywego
Ró¿añca oraz Apostolstwa Dobrej Œmierci. Po Mszy œw. odbêdzie siê spotkanie ̄ ywe-
go Ró¿añca i Apostolstwa Dobrej Œmierci. O godz. 17.15 nabo¿eñstwo do Matki Bo¿ej
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Migawki z ¿ycia naszej parafii

08.02 - O godz.18.45 rozpoczê³a siê
modlitwa uwielbienia. Po cichej adora-
cji Najœwiêtszego Sakramentu, podczas
której mi³osierdziu Bo¿emu oddawali-
œmy wszystkie sprawy pokoju w rodzi-
nach, w parafii, w ojczyŸnie i na œwiecie
modlitw¹ „dopowiadania” - „Jezu ufam
Tobie” rozwa¿aliœmy litaniê do Mi³osier-
dzia Bo¿ego.

09.02. - Na Mszy œw. o godz.18.00,
podczas homilii rozwa¿ony by³ temat:
„Eucharystia jest czasem szczególnej for-
macji sumienia oraz okazj¹ do przyjmo-
wania Bo¿ego S³owa przez wiarê i mo-
dlitwê”.

Ks. Artur nawi¹zuj¹c do Ewangelii z
dnia Mk (7, 14-23) zwróci³ uwagê na
zachowanie faryzeuszy dbaj¹cych o czy-
stoœæ zewnêtrzn¹, zapominaj¹c, ¿e: „Nic
nie wchodzi z zewn¹trz w cz³owieka, co
mog³oby  uczyniæ go nieczystym; lecz to,
co wychodzi z cz³owieka, to czyni cz³o-
wieka nieczystym”. Zwróci³ równie¿
uwagê, ¿e i nam w obecnych czasach gro-
zi tzw. „faryzeizm”, bowiem tak bardzo
skupiamy siê na dba³oœci o czystoœæ i
dezynfekcjê wszystkiego co zewnêtrzne,
¿e czêsto zapominamy o czystoœæ naszej
duszy - rezygnuj¹c z sakramentów. Ks.
Artur podkreœli³, abyœmy zatapiali siê w
najczystszym z serc - w Sercu Jezusa, w
Jego s³owie i w Eucharystii, a unikali
grzechu g³upoty, który jest grzechem
ciê¿kim, wynikaj¹cym z braku dostrze-
gania obecnoœci Boga w ¿yciu codzien-
nym, a przede wszystkim w drugim cz³o-
wieku.

Na zakoñczenie ks. Artur pobudzi³ do
refleksji oraz zrobienia sobie rachunku
sumienia.

 Po Eucharystii rozpoczê³o siê nabo¿eñ-
stwo do Matki Bo¿ej Uzdrowienia Cho-
rych z b³ogos³awieñstwem lourdzkim.

11.02. - O godz.19.00, w kaplicy Œw.Jó-
zefa zosta³a odprawiona Msza œw. w in-

tencji solenizantów z miesi¹ca stycznia
nale¿¹cych do Duszpasterstwa Ma³-
¿eñstw. Po Eucharystii w sali Œw. Jana
Paw³a II ma³¿onkowie spotkali siê nie
tylko na urodzinowym poczêstunku, ale
równie¿, aby podyskutowaæ na tematy
zwi¹zane z rozpoczêtym w paŸdzierniku
2021 roku Synodzie oraz odpowiedzieæ
na pytania:

- jak postrzegam dziœ Koœció³ katolicki
(ten mój parafialny, diecezjalny, lokalny,
wspólnotowy)?

- co uwa¿am w tym Koœciele za szcze-
góln¹ wartoœæ, a co za szczególn¹ s³a-
boœæ?

- w jaki sposób - w miarê naszych mo¿-
liwoœci te rozpoznane s³aboœci przezwy-
ciê¿yæ?

 Drogi czytelniku zachêcam do reflek-
sji nad pytaniami.         Bo¿ena S.

Zespó³ Charytatywny

Pomoc innym mo¿e byæ Ÿród³em ra-
doœci i szczêœcia.

Dzia³alnoœæ w Parafialnym Zespole
Charytatywnym daje radoœæ i zadowo-
lenie.  Optymizm, dobroæ i pogoda du-
cha u³atwia ¿ycie nam i otoczeniu. Po-
magaj¹c innym zyskujemy przyjaŸñ i
sympatiê. Uczynki mi³osierdzia, s¹
g³ównym naszym zadaniem niezbêd-
nym do zbawienia. "B³ogos³awieni mi-
³osierni, albowiem oni mi³osierdzia
dost¹pi¹" (Mt 5, 7).
Zachêcamy wszystkie osoby chc¹ce
poœwiêciæ swój czas i umiejêtnoœci do
w³¹czenia siê do zespo³u parafialne-
go. Jeœli bêdzie nas wiêcej nasze mo¿-
liwoœci pomocy potrzebuj¹cym znacz-
nie wzrosn¹. Forma i zakres dzia³al-
noœci zale¿y od naszej inicjatywy.
Warto przekonaæ siê, ¿e to prawda, ¿e
„lepiej jest dawaæ ni¿ braæ”.
Spotykamy siê w I wtorek m-ca
o godz. 16.30.
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 Œwiêto Katedry œwiêtego Piotra, Aposto³a

Œwiêty Piotr
- pierwszy wœród równych

Do roku 1969 Koœció³ ³aciñski obcho-
dzi³ dwa œwiêta zwi¹zane ze Stolic¹ Pio-
trow¹: Katedry œw. Piotra w Rzymie (18
I) i Katedry œw. Piotra w Antiochii (22
II). Po reformie liturgii oba te œwiêta zo-
sta³y po³¹czone w jedno pod wspóln¹
nazw¹: Katedry œw. Piotra.

Od IV w. chrzeœcijanie rzymscy znali i
obchodzili œwiêto Katedry œwiêtego Pio-
tra, wspominaj¹c, ¿e Aposto³ by³ bisku-
pem tego miasta. W ten sposób sk³adali
ho³d œw. Piotrowi za to, ¿e w³aœnie w
Rzymie za³o¿y³ gminê chrzeœcijañsk¹ i
miasto to obra³ za stolicê chrzeœcijañstwa.
Poniewa¿ jednak œwiêto wypada³o daw-
niej czêsto podczas postu, dlatego w wie-
lu stronach, np. w Galii, zaczêto je ob-
chodziæ 18 stycznia. Z biegiem lat usta-
li³y siê zwyczajowo dwa œwiêta: 18 stycz-
nia Katedry œw. Piotra w Rzymie, a 22
lutego Katedry œw. Piotra w Antiochii.
Wed³ug bowiem bardzo dawnej tradycji
œw. Piotr mia³ najpierw za³o¿yæ swoj¹
stolicê prymasa Koœcio³a Chrystusowe-
go w Antiochii, gdzie przebywa³ kilka lat,
zanim uda³ siê ok. 42 roku do Rzymu i
tam poniós³ œmieræ mêczeñsk¹. W 1558
roku papie¿ Pawe³ IV ustali³ ostatecznie
18 stycznia jako pami¹tkê wst¹pienia na
tron rzymski œw. Piotra, a 22 lutego na
obchód œwiêta objêcia stolicy w Antio-
chii. Oba œwiêta obchodzone pocz¹tko-
wo w Rzymie Pawe³ IV rozszerzy³ obo-
wi¹zkowo na ca³y Koœció³ ³aciñski.

W bazylice œw. Piotra w Rzymie za
g³ównym o³tarzem, w absydzie, jest tron
(katedra), na którym mia³ zasiadaæ œw.
Piotr. Do V w. znajdowa³ siê on w bapty-
sterium bazyliki œw. Piotra. Drogocenna
relikwia sk³ada siê jedynie z wielu ka-
wa³ków drewna, spojonych od dawna
bogato zdobionymi p³ytami z koœci s³o-
niowej. S³ynny budowniczy bazyliki œw.

Piotra, Jan Wawrzyniec Bernini (+ 1680),
zamkn¹³ ów tron w potê¿nej, marmuro-
wej budowli. Ta w³aœnie katedra sta³a siê
symbolem w³adzy zwierzchniej w Ko-
œciele Chrystusa tak w osobie œwiêtego
Piotra, jak równie¿ jego nastêpców. Œwiê-
to to jest wiêc z jednej strony aktem
wdziêcznoœci Rzymian za to, ¿e œw. Piotr
tak bardzo wyró¿ni³ ich miasto, z drugiej
zaœ strony - jest okazj¹ dla wiernych Ko-
œcio³a okazania nastêpcom œw. Piotra
wyrazu czci. Tron, na którym zasiada³ œw.
Piotr, obecny stale w koœciele, gdzie pa-
pie¿ odprawia nabo¿eñstwa i sprawuje
liturgiê dnia, jest nieustannym œwiadec-
twem, ¿e biskupi rzymscy maj¹ tê sam¹
w³adzê nad Koœcio³em Chrystusa, jak¹
mia³ Piotr; ¿e nastêpcami Piotra mog¹
byæ tylko biskupi rzymscy.

Dowodem najwymowniejszym, ¿e œw.
Piotr by³ w Rzymie i ¿e tam poniós³
œmieræ mêczeñsk¹, jest jego grób. We-
d³ug podania mia³ on znajdowaæ siê w
bazylice œw. Piotra pod konfesj¹. Bada-
nia przeprowadzone przed rokiem 1950
potwierdzi³y g³os tradycji. Znaleziono
tam œmiertelne szcz¹tki Aposto³a.

Dzisiejsze œwiêto przypomina, ¿e Sto-
lica Piotrowa jest podstaw¹ jednoœci Ko-
œcio³a. Koœció³ modli siê, aby "poœród
zamêtu œwiata nasza wiara pozosta³a nie-
naruszona".
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