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

20 marca 2022

UROCZYSTOŒÆ ZWIASTOWANIA  PAÑSKIEGO

"Oto ja s³u¿ebnica Pañska, niech mi siê
stanie wed³ug twego s³owa!" (£k 1,38)

25 marca, na dziewiêæ miesiêcy przed
uroczystoœci¹ Bo¿ego Narodzenia, w Ko-
œciele katolickim obchodzona jest  uro-
czystoœæ Zwiastowania Pañ-
skiego przypominaj¹ca o wiel-
kim zdarzeniu, kiedy Bóg pro-
si Maryjê o zgodê na bycie
Matk¹ swego Syna, który po-
cznie siê w cudowny sposób
za spraw¹ Ducha Œwiêtego.

Zwiastowanie Pañskie jest
jednym z najstarszych œwi¹t
Matki Boskiej. Uroczystoœæ
Zwiastowania zacz¹³ najpierw w
V wieku wprowadzaæ Koœció³ Wschod-
ni. Na Zachodzie zaœ przyjê³o siê to œwiê-
to od czasów papie¿a Grzegorza I Wiel-
kiego, w wieku nastêpnym. Przez d³ugi
okres, a¿ do œredniowiecza œwiêto to
zwane tak¿e œwiêtem Wcielenia Boga,
znajdowa³o siê na pocz¹tku kalendarza
liturgicznego, rozpoczyna³o zatem rok
koœcielny i zalicza³o siê do najwa¿niej-
szych œwi¹t Koœcio³a. Fakt, ¿e uroczy-
stoœæ ta przypada czêsto w trakcie Wiel-
kiego Postu uzmys³awia nam, ¿e tajem-
nica Wcielenia jest nierozerwalnie zwi¹-
zana z tajemnic¹ œmierci i zmartwych-
wstania Chrystusa.

Zwiastowanie to wielka tajemnica. Bez
umniejszania swojej wszechmocy Bóg
prosi cz³owieka o zgodê na swój plan
wyzwolenia cz³owieka z grzechu. Pyta o
zgodê Niewiastê, której serce wolne jest
od grzechu. Jej odpowiedŸ to znak wia-
ry konsekwentnej, gdy¿ Maryja ze swo-

jego „niech mi siê stanie” nigdy siê nie
wycofa. Dziêki Jej odpowiedzi mo¿liwy
jest zbawczy dialog Boga z ka¿dym z nas.
Maryja jest dla nas wzorem i Przewod-
niczk¹. Nie jest ³atwo w ¿yciu powiedzieæ
Bogu „tak”. Pe³nienie woli Bo¿ej jest bar-
dzo trudne, ale konieczne aby uzyskaæ
pokój w swoim sercu, aby w ¿yciu dzia-
³y siê wielkie  dzie³a Bo¿e. Jaka jest
moja wiara? Czy jest jak wiara Maryi
– ufna, oparta na ca³kowitym zdaniu
siê na wolê Bo¿¹? Czy ufam bezgra-
nicznie Bogu, sk³adaj¹c w Jego rêce
ca³e swoje ¿ycie, bez ¿adnych ludz-
kich kalkulacji? Czy w ka¿dej sy-
tuacji potrafiê Bogu powiedzieæ
fiat?

Syn Bo¿y przez swoje Wcielenie jed-
noczy siê z ka¿dym cz³owiekiem, staje
siê jednym z nas. Bêdzie pracowa³ ludz-
kimi rêkami, myœla³, kocha³, cierpia³ i
umrze za cz³owieka, abyœmy mogli ¿yæ
pe³ni¹ ¿ycia, byæ „pe³ni ³aski”. Podobnie
jak Maryja, jesteœmy poszukiwani przez
Boga, tam gdzie ¿yjemy i pracujemy. Nie
ma takiego miejsca, do którego Bóg by
nie dotar³, aby nas odnaleŸæ i obdarowaæ
swoimi  ³askami, jeœli tylko us³yszy na-
sze szczere, pe³ne zaufania i wiary TAK,
„niech mi siê stanie wed³ug twego s³o-
wa”.

Uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego
³¹czy siê w Polsce z obchodem Dnia
Œwiêtoœci ̄ ycia. W tym dniu nadarza siê
okazja, by zatroszczyæ siê o ¿ycie tych
najbardziej bezbronnych, poczêtych, ale
jeszcze nienarodzonych, którym grozi za-
g³ada. W tej intencji mo¿emy podj¹æ Du-
chow¹ Adopcjê. Joasia
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  6.We wtorek (22.03), po Mszy œw. wieczornej w koœciele odbêdzie siê spotkanie
Diakonii Liturgicznej.

  7.Prawnik dy¿uruje we wtorek od godz. 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
  8.W czasie Wielkiego Postu w koœciele s¹ przygotowane kosze, do których mo¿-

na sk³adaæ ¿ywnoœæ o d³u¿szym terminie wa¿noœci np. cukier, m¹ka, konserwy
itp. ¯ywnoœæ przeka¿emy biednym.

  9.Zachêcamy wszystkich do udzia³u w tradycyjnych nabo¿eñstwach wielkopostnych.
W pi¹tki o godz. 17.15 odprawiamy Drogê Krzy¿ow¹, polecaj¹c Bogu dusze naszych
zmar³ych. Wypominki za zmar³ych przynosimy do zakrystii 20 minut przed nabo¿eñ-
stwem. W niedziele o godz. 16.15 zapraszamy na Gorzkie ¯ale z kazaniem pasyjnym.

10.W pi¹tek (25 03) o godz.18.00 w Uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego, zapraszamy
chêtnych do podjêcia Uroczystego Przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczê-
tego, którego ¿ycie jest zagro¿one w ³onie matki. Przyrzeczenie odbêdzie siê podczas
Eucharystii. Przed Msz¹ Œwiêt¹, z ty³u koœcio³a bêdzie mo¿na odebraæ deklaracjê. Prosi-
my o przyniesienie ze sob¹ œwiecy z okapnikiem.

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

12.Przypominamy o koniecznoœci potwierdzenia zamówionej intencji oraz dokonywanie
wszelkich zmian najpóŸniej na trzy tygodnie przed terminem Mszy œw. Brak takiego po
twierdzenia jest równoznaczny z rezygnacj¹ z intencji, a termin Mszy œw. przekazywany
jest innym zainteresowanym osobom. Intencje mszalne przyjmujemy indywidualnie
w Kancelarii Parafialnej a nie przez telefon. Do czerwca s¹ wolne intencje mszalne.

13.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.

14.Pamiêtajmy o maseczkach i dezynfekcji r¹k. 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.

15.W czasach pandemii apelujemy o przekazywanie finansowego wsparcia poprzez wp³aty
bezpoœrednio na  konto parafii.  Nr konta Parafii Podwy¿szenia Krzy¿a Œw. i MB Uzdro-
wienia 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 interne-
towej. Bóg zap³aæ za przekazanie darowizn!

16.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 MARZEC 2022)

PONIEDZIA£EK (21.03.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/ za + Ryszarda Wac³awek, ++ jego rodziców i teœciów oraz ++ Dorotê i Hildê

2/ za ++ Izabelê i Hipolita Bilskich oraz ++ ich rodziców i rodzenstwo
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/ za + mamê Józefê Wi¹cek we wspomnienie urodzin

2/ za + Krystynê Seku³a w kol. r. œm.
3/ za ++ Weronikê, Annê i W³adys³awa Wacinowskich i ++ z pokrew. z obu stron
4/ za ++ Alinê Morga³a i Krzysztofa Kowalczyka z proœb¹ o dar nieba (od

Pracowników Miejskiego Przedszkola nr 90)
WTOREK (22.03.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/ za+Krystynê Brachaczek z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wieczn. (od rodz Klimek-Miku³a)

2/ do Opatrznoœci Bo¿ej za wstawiennictwem œw. Rity w intencji Haliny z ok. ur.,
z podziêk. za otrzymane ³aski z proœb¹ o dalsze b³og. i opiekê MB Uzdr. Chorych

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

2/ w intencji ks. Proboszcza Józefa W³oska z ok. ur., dziêkuj¹c Bogu za dar ¿ycia,
prosz¹c o ¿yw¹ wiarê, gor¹c¹ mi³oœæ, wiernoœæ ³asce powo³ania i dar zdrowia (od
Grup i Diakonii parafialnych)

3/ za + Jerzego Sonka we wspomnienie urodzin
4/ za + Micha³a Janusa

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŒRODA (23.03.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/ za + Ewê Kalisz (od rodziny Krzanów z Raciborza)

2/ za ++ Danutê i Zofiê oraz ++ ich mê¿ów: Zbigniewa, Zygmunta i Jerzego
  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/ w intencji Leszka z ok. ur., dziêkuj¹c Bogu za dar ¿ycia, z proœb¹ o Bo¿e

b³og., zdrowie, dary Ducha œw. i opiekê Matki Bo¿ej dla niego i rodziny
2/ za ++ rodziców: Józefa i Gertrudê Jelitko, ++ z pokrew. i ++ dziadków z obu stron
3/ za ++ teœciów: Helenê i Stefana, brata Mariana, bratow¹ Celinê i ++ z rodziny
4/ za + tatê Micha³a w 11 r.œm. i + mamê Krystynê

CZWARTEK (24.03.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/ za + Jadwigê Œmia³ek w 20 r.œm., z proœb¹ o Bo¿e Mi³osierdzie

2/ za + Margot, ++ jej rodziców oraz ++ Gerarda, Dorotê i Stefaniê
3/ za + Jadwigê Pietreck¹ i ++ z rodzin: Olsza, Pietrecki i Wicner

  7.30 - Ró¿aniec
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/ za+mê¿a Mariana  Wê¿owskiego,++rodz. i rodzeñstwo, dusze w czyœæcu cierpi¹ce

2/ za + mê¿a Jerzego Stêpnia w 7 r. œm. oraz + siostrê Helenê
3/ za + mê¿a Mariana Gach w 8 r. œm., + mamê Mariê Hyra, ++ z rodziny Hyra

PI¥TEK (25.03.2022 r.) - UROCZYSTOŒÆ ZWIASTOWANIA PAÑSKIEGO
7.00 1/ w intencji Bogu wiadomej

2/ do Opatrznoœci Bo¿ej dziêkczynna w intencji Marii, z proœb¹ o dalsze b³og.
Bo¿e i dary Ducha œw. dla niej, dzieci i wnuków

  7.30 - Ró¿aniec

17.15 - Droga Krzy¿owa   
18.00 1/ za wstaw. Niepokal. Poczêcia NMP w intencji osób podejmuj¹cych Duchow¹ Ad-

opcjê Dziecka Poczêtego zagro¿onego zag³ad¹, o ³askê wytrwania w modlitwie
2/ za ++ rodz: Katarzynê i Jana, mê¿a Henryka Szwajcowskiego, ++ siostry, braci,

bratowe, szwagrów, ++ Irenê Borgiasz, Krystynê W³odarczyk,++ Zbigniewa i Jana
3/ za + Tadeusza Synowca w 1 r. œm.
4/ za + Adama Piec

SOBOTA (26.03.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/ w intencji ofiarodawców i budowniczych naszego koœcio³a, w int. ks. P. Furczyka

2/ za + Justynê Hiller w 3 r. œm., ++ mê¿ów: Józefa i Ryszarda, + syna Zyg-
munta Kluge oraz + s¹siadkê Mariê Cieciel¹g

3/ intencja wolna
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/ za ++ babciê Jadwigê i dziadka Józefa Zieliñskich

2/ za + tatê Stefana Olszara w 1 r. œm.
3/ za+m.Zdzis³awa w 1r.œm.,++z rodz: Krasiczyñskich,Skoczków,Ochojskich,Dacko

NIEDZIELA (27.03.2022 r.) - IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - LAETARE
  7.30 - za + Janinê Wojcieszek w 2 r. œm.
  9.30 - w intencji Lidii z ok. imienin, z podziêkowaniem za otrzymane ³aski,

z proœb¹ o Bo¿e b³og. i ³askê wiary dla niej i rodziny
11.00 - w intencji Jana w 7 r. ur. i Paw³a w 4 r. ur., z podziêkowaniem za dotychcza-

sowe ³aski, z proœb¹ o Bo¿e b³og. i opiekê Anio³a Stró¿a
12.30 - do Opatrznoœci Bo¿ej z podziêkowaniem za otrzymane ³aski z proœb¹

o dalsze dla Stefanii WoŸniak z ok. 80 r. ur. (Dziêkczynienie)
16.15 - Gorzkie ¯ale z kazaniem pasyjnym
17.00 - w intencji Barbary Gruszka z ok. 75 r. ur., z podziêkowaniem za dar ¿ycia

i ³askê wiary, z proœb¹ o Bo¿¹ opiekê
20.00 - za ++ Martê i Stanis³awa z proœb¹ o Bo¿e Mi³osierdzie i ³askê wiecznego zbawienia

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE   (20 marca 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.W niedziele, w salce nr 1 mo¿na nabyæ œwiece „Paschaliki Wielkanocne-Cari-
tas” - dzie³o pomocy biednym dzieciom oraz kartki œwi¹teczne.

  3.Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne sk³adane dzisiaj na na potrzeby archidiecezji -
wsparcie Domu Ksiê¿y Emerytów i S¹du Metropolitalnego. W przysz³¹ niedzielê (27.03)
Kolekta bêdzie przeznaczona na budowê naszego cmentarza parafialnego.

  4.We wtorek (22.03) 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.We wtorek (22.03) o godz. 18.00 odprawimy Mszê œw. w intencji ks. proboszcza Józe-
fa W³oska z okazji urodzin zamówion¹ przez Grupy i Diakonie parafialne.
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Cykl „Pos³ani w pokoju Chrystusa”

Skutki i owoce Eucharystii (4)

Katechizm Koœcio³a Katolickiego wy-
mienia nastêpuj¹ce owoce przyjmowania
Komunii œwiêtej: pog³êbia zjednoczenie
z Jezusem Chrystusem (KKK 1391);
chroni przed grzechem (KKK 1393) i
g³adzi grzechy powszednie (KKK 1394);
tworzy Koœció³ (KKK 1396); zobowi¹zu-
je do pomocy ubogim (KKK 1397); bu-
duje jednoœæ chrzeœcijan (KKK 1398)
i jednoœæ miêdzy ludŸmi; jest „zadatkiem
przysz³ej chwa³y” (KKK 1402)

Dzisiaj kolejny odcinek.
Pomoc ubogim
W Eucharystii Chrystus ³¹czy wszyst-

kich przyjmuj¹cych Go w jedno Cia³o i
daj¹c nam dar z siebie, uzdalnia nas do
dawania daru z siebie innym.

Eucharystia zobowi¹zuje do pomocy
ubogim (KKK 1397). Spo¿ywamy prze-
cie¿ tego samego Chrystusa, przy tym
samym o³tarzu, w tej samej wspólnocie,
a to zobowi¹zuje nas do odpowiedzial-
noœci za wspólnotê, do pomocy wszyst-
kim, którzy jej potrzebuj¹, nie tylko ubo-
gim.

Œwiêty Jan Pawe³ II w Liœcie Apostol-
skim w 1980 r. napisa³: „Eucharystia do
tej mi³oœci wychowuje nas w sposób
najg³êbszy, ukazuje bowiem, jak¹ war-
toœæ w oczach Bo¿ych ma ka¿dy cz³o-
wiek, nasz brat i siostra, skoro ka¿de-
mu w taki sam sposób Chrystus daje
siebie samego pod postaciami chleba i
wina. Je¿eli praktykujemy autentycz-
ny kult eucharystyczny, w oczach na-
szych musi rosn¹æ godnoœæ ka¿dego
cz³owieka. A poczucie tej godnoœci sta-
je siê najg³êbszym motywem naszego
odniesienia do bliŸnich. Musimy te¿
wówczas stawaæ siê szczególnie wra¿-
liwi na ka¿de ludzkie cierpienie i nie-
dolê, na ka¿d¹ niesprawiedliwoœæ i
krzywdê, szukaj¹c, w jaki sposób
praktycznie jej zaradziæ”.

Uroczystoœæ œw. Józefa
Koœció³ katolicki posiada

ogromny skarb swoich
œwiêtych, których ¿ycie,
nauczanie, jest dla nas dro-
gowskazem w kroczeniu
do Boga, a ich wstawien-
nictwo i orêdownictwo -
umocnieniem i wsparciem
na naszych œcie¿kach
¿ycia.

Wczoraj 19 marca przypada³a uroczy-
stoœæ œw. Józefa Oblubieñca Najœwiêtszej
Maryi Panny. By³ ubogim, skromnym
cz³owiekiem, który z wielk¹ pokor¹ i w
cichoœci prze¿y³ swoje ¿ycie, a dziœ na-
zywany jest potê¿nym orêdownikiem.
Sk¹d wyp³ywa ta jego potêga? Z cicho-
œci i pokory w³aœnie. Wielki potomek
króla Dawida, nie wywy¿sza³ siê, ¿y³
skromnie z ciê¿kiej pracy cieœli i zosta³
przez samego Boga wywy¿szony. Wielu
ludzi dzieli siê œwiadectwami, ¿e za przy-
czyn¹ œw. Józefa wyprosili u Boga ogrom
³ask i cudów. Pan Bóg swoim wiernym
s³ugom nie odmawia niczego, tak jak œw.
Józef niczego mu nie odmówi³. Poœlubi³
Maryjê i sta³ siê dla Jezusa cieniem Ojca
Niebieskiego tu na ziemi. Wi¹za³o siê to
z wieloma wyrzeczeniami i godzeniem
siê na rzeczy trudne, z których wielu nie
rozumia³, ale zaufa³ Bogu bezgranicznie.

Œwiêty Józefie, ucz mnie twojego za-
wierzenia i poddania siê woli Bo¿ej,
ucz mnie pokory i wytrwa³oœci. Niech
rozkrzyczany œwiat nie zag³uszy mi ci-
chego szeptu Boga, który do mnie prze-
mawia ka¿dego dnia. Ucz mnie ws³u-
chiwaæ siê w niego, jak ty ws³uchiwa-
³eœ siê w ciszy Nazaretu. BadŸ moim
orêdownikiem i przedstaw Bogu proœ-
by, które przez Ciebie do Niego zano-
szê, szczególnie teraz, w  tych niepew-
nych czasach, gdy coraz wyraŸniej
widaæ, ¿e tylko w modlitwie nasz ratu-
nek  – Amen.                                                                                                                                                               A.D
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Migawki z ¿ycia naszej parafii
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wspólnocie panuje rutyna, to jest to
przede wszystkim wina jej opiekuna b¹dŸ
animatorów! To oni nadaj¹ ton, poruszaj¹
(vide: Ÿród³os³ów wyrazu “animator”) i
organizuj¹ jej ¿ycie. Najczêstszym pro-
blemem s¹ tutaj brak wizji, rutyna w po-
dejœciu do wspólnoty czy jakieœ “wypa-
lenie duszpasterskie”. Jeœli chodzi o
uczestników, to najgorsza jest ich obo-
jêtnoœæ, brak zaanga¿owania czy te¿ zwy-
k³a postawa asekuranctwa (“to nie dla
mnie”, “nie dam sobie rady”, “inni to zro-
bi¹”), a to ju¿ jest niestety po stronie (po-
tencjalnych) uczestników grupy... Mar-
twi te¿ “podcinanie skrzyde³” ludziom
m³odym przez rodziców, szczególnie w
grupach dzieciêcych i m³odzie¿owych
(Ministranci, Dzieci Maryi, Oaza).

Czym siê Ksi¹dz interesuje, jak spêdza
wolny czas?

Podstawowym i jednoczeœnie ulubio-
nym sposobem spêdzania czasu wolne-
go s¹ odwiedziny i spotkania z moimi
przyjació³mi i znajomymi. Niektórzy cza-
sem œmiej¹ siê, ¿e na moje urodziny trze-
ba by wynaj¹æ jakiœ stadion (i coœ w tym
jest).

Ponadto w wolnym czasie lubiê wysko-
czyæ gdzieœ w góry (raczej niskopienny
ze mnie góral), pojeŸdziæ na rowerze lub
poczytaæ ksi¹¿kê. Czynne uprawianie
pi³ki no¿nej muszê niestety ju¿ powoli
“odstawiæ”...

Co by Ksi¹dz powiedzia³ m³odym ch³o-
pakom, którzy chc¹ byæ ksiê¿mi?

Trzy rzeczy. Po pierwsze: módl siê. Po
drugie: nie bój siê ciszy. Po trzecie: zo-
bacz, czy s³u¿ba Bogu i innym ludziom
przynosi Ci wewnêtrzn¹ radoœæ.

Czego Ksiêdzu ¿yczyæ?
Wytrwa³oœci, cierpliwoœci oraz sukce-

sów Interu Mediolan ?
Dziêkujê za poœwiêcony czas i ¿yczê

owocnej pracy na Tysi¹cleciu!       A.D.

06.03. – O godz.16.15 rozpoczê³y siê pierw-

sze w tym roku Gorzkie ¯ale. Zachêcam
wszystkich do wys³uchania kazania pasyjne-
go ks. Dawida Szpeka https://www.youtu-
be.com/watch?v=kTzMBCTB5cs . Korzy-
stajmy z daru nabo¿eñstw wielkopostnych,
bowiem uczestnictwo w nich pomo¿e nam
lepiej przygotowaæ siê do prze¿ycia Triduum
Paschalnego.

08.03. – O godz.18.45 rozpoczê³a siê mo-
dlitwa uwielbienia, która by³a modlitw¹ o
pokój przez wstawiennictwo Matki Bo¿ej
Królowej Pokoju. Ks. Piotr we wprowadze-
niu do modlitwy podkreœli³, ¿e najwa¿niej-
szy jest pokój naszego serca – pokój Bo¿y.
Podczas modlitwy ks. Piotr odczyta³  frag-
menty Ewangelii (J 17, 11b-19; J 14 1-12) i
poprowadzi³ litaniê do MB Królowej Poko-
ju. Modlitwa zakoñczy³a siê indywidualnym
b³ogos³awieñstwem Najœwiêtszym Sakra-
mentem oraz Apelem Maryjnym.

Równie¿ w tym dniu w salce nr 1 odby³o
siê spotkanie wolontariuszy pragn¹cych po-
móc w przygotowaniu paczek dla uchodŸ-
ców wojennych z Ukrainy.

09.03. – O godz.18.45 rozpoczê³o siê nabo-
¿eñstwo do MB Uzdrowienia Chorych z b³o-
gos³awieñstwem lourdzkim.

11.03. – O godz.17.15 Drog¹ Krzy¿ow¹
rozpoczê³o siê czuwanie w intencji pokoju
na Ukrainie i na ca³ym œwiecie. Po Euchary-
stii hymnem do Ducha Œwiêtego rozpoczê³o
siê nabo¿eñstwo, podczas którego odœpiewa-
liœmy akt przeb³agania i uwielbienia. Nastêp-
nie ks. Artur zawierzy³ ca³¹ nasz¹ parafiê
NSPJ. Podczas czuwania odmówiliœmy rów-
nie¿ Litaniê do Serca Pana Jezusa i modlitwê
o pokój na œwiecie Œw. Jana Paw³a II. W „Go-
dzinie Pokutnej” by³a okazja do dokonania
rachunku sumienia i skorzystania z Sakra-
mentu Pokuty oraz odmówiliœmy Koronkê
do Bo¿ego Mi³osierdzia. Czuwanie zakoñ-
czy³o siê modlitw¹ ró¿añcow¹ i Apelem Ja-
snogórskim.

Dziêkujemy ks. Arturowi oraz wspólnocie
Odnowy w Duchu Œwiêtym za przygotowa-
nie rozwa¿añ orz oprawê muzyczn¹, a Dusz-
pasterstwu Ma³¿eñstw za poprowadzenie
Ró¿añca.        Bo¿ena S.



Eucharystii jest szko³¹ czynnej mi³oœci
bliŸniego. Jezus powiedzia³ do swoich
uczniów: "Przykazanie nowe dajê wam,
abyœcie siê wzajemnie mi³owali, tak jak
Ja was umi³owa³em" (J 13, 34). Owoce
Komunii œw. musz¹ byæ widoczne w co-
dziennym ¿yciu. Pan Jezus chcia³ aby-
œmy umieli Go dostrzegaæ we wszystkich
potrzebuj¹cych: „By³em g³odny, a dali-
œcie Mi jeœæ; by³em spragniony, a dali-
œcie Mi piæ; by³em przybyszem, a przy-
jêliœcie Mnie; by³em nagi, a przyodziali-
œcie Mnie (Mt 25,35-36.40). Powiedzia³:
"Zaprawdê, powiadam wam: Wszystko,
co uczyniliœcie jednemu z tych braci
moich najmniejszych, Mnieœcie uczyni-
li" (Mt 25,40).

W praktyce ró¿nie bywa. Nasz Parafial-
ny zespó³ charytatywny od lat zmaga siê
z problemem braku wolontariuszy.   D.M.

DUCHOWA  ADOPCJA
DZIECKA  POCZÊTEGO
Co to jest Duchowa Adopcja?
Duchowa Adopcja jest modlitw¹ w in-

tencji dziecka, którego ¿ycie w ³onie mat-
ki jest zagro¿one. Trwa 9 miesiêcy i pole-
ga na codziennym odmawianiu jednej ta-
jemnicy ró¿añcowej (1 dziesi¹tki) oraz
specjalnej modlitwy w intencji dziecka i
jego rodziców. Do modlitwy mo¿na do-
³¹czyæ dowolnie wybrane dodatkowe po-
stanowienie np. adoracja Najœwiêtszego
Sakramentu,  pomoc osobom potrzebuj¹-
cym, walka z na³ogami, czytanie Pisma
Œwiêtego, dodatkowe modlitwy, post.

Idea duchowej adopcji zrodzi³a siê w
Anglii i we Francji wkrótce po objawie-
niach Matki Bo¿ej w Fatimie w 1917 roku.
Do Polski dotar³a w 1987 r., gdy w „Ryce-
rzu Niepokalanej” opublikowano artyku³
o tej modlitwie. Pierwsza grupowa adop-
cja. mia³a miejsce w Warszawie 2 lutego
1987 r. Oficjalnie podjêto j¹ w 1992 roku
na Jasnej Górze, gdzie znajduje siê Cen-
tralny Oœrodek Duchowej Adopcji i sk¹d
rozprzestrzeni³a siê na ca³¹ Polskê. Dzie³o
to by³o szczególnie bliskie sercu Ojca

Œwiêtego Jana Paw³a II, który udzieli³ mu
swojego b³ogos³awieñstwa. Duchow¹ Ad-
opcjê mo¿e podejmowaæ ka¿da osoba do-
ros³a (dzieci podejmuj¹ j¹ pod opiek¹ do-
ros³ych). Wskazane jest, by przyrzeczenia
by³y dokonywane uroczyœcie, ale mo¿na
je z³o¿yæ równie¿ prywatnie. Duchow¹
adopcjê mo¿na podj¹æ w dowolnym dniu
w roku.

W jaki sposób mo¿na z³o¿yæ przyrze-
czenia prywatnie? Nale¿y odczytaæ for-
mu³ê przyrzeczenia (najlepiej pod krzy¿em
lub obrazem Matki Bo¿ej) i od tego mo-
mentu przez 9 miesiêcy odmawiaæ 1 dzie-
si¹tkê ró¿añca oraz modlitwê w intencji
dziecka i rodziców. Dla zapamiêtania do-
brze jest zapisaæ datê rozpoczêcia i zakoñ-
czenia modlitwy.

FORMU£A  PRZYRZECZENIA
DUCHOWEJ  ADOPCJI
Najœwiêtsza Panno, Bogarodzico Mary-

jo, wszyscy Anio³owie i Œwiêci, wiedziony
pragnieniem niesienia pomocy w obronie
nienarodzonych ja . . . . postanawiam moc-
no i przyrzekam, ¿e od dnia . . . . . . .biorê
w duchow¹ adopcjê jedno dziecko, które-
go imiê jedynie Bogu jest wiadome, aby
przez 9 miesiêcy, ka¿dego dnia, modliæ siê
o uratowanie jego ¿ycia oraz o sprawie-
dliwe i prawe ¿ycie po urodzeniu. Posta-
nawiam: - odmówiæ codzienn¹ modlitwê
w intencji nienarodzonego; - codziennie
odmówiæ jedn¹ tajemnicê ró¿añca; - po-
dejmujê dobrowolne zobowi¹zanie . . . . .

MODLITWA  CODZIENNA
Panie Jezu, za wstawiennictwem Two-

jej Matki Maryi, która urodzi³a Ciê z
mi³oœci¹, oraz za wstawiennictwem œw.
Józefa, cz³owieka zawierzenia, który
opiekowa³ siê Tob¹ po urodzeniu  -  pro-
szê Ciê w intencji tego nienarodzonego
dziecka, które duchowo adoptowa³em,
a które znajduje siê w niebezpieczeñ-
stwie zag³ady. Proszê, daj rodzicom mi-
³oœæ i odwagê, aby swoje dziecko pozo-
stawili przy ¿yciu, które ty sam mu prze-
znaczy³eœ. Amen.

  Jak ju¿ dobrze wiemy, ka¿dy chêtny
o otwartym sercu parafianin, mo¿e
przygotowaæ paczkê dla potrzebu-
j¹cych uchodŸców wojennych. Sk³a-
da siê ona z 34 produktów wed³ug
konkretnej listy. Wymiary paczki i
waga te¿ zosta³y podane. Wszelkie
szczegó³y znajdziemy na stronie pa-
rafialnej i w gablotkach. Gotowe pa-
kunki wraz listem po ukraiñsku, mo¿-
na sk³adaæ w salce nr 1 od poniedzia³-
ku do pi¹tku w godz. od 16.00-18.00.
  Odpowiadaj¹c na liczne pytania, in-
formujemy ¿e nie trzeba przygotowy-
waæ ca³ej paczki a wystarczy zakupiæ
jedynie niektóre potrzebne produkty
znajduj¹ce siê na specjalnej liœcie znaj-
duj¹cej siê przy wyjœciu z koœcio³a i
równie¿ z³o¿yæ je w salce nr 1 w wy-
branych godzinach. Przyjmujemy te¿
nowe artyku³y (nieu¿ywane): takie jak
poœciel, bielizna, koce itp. Dziêkuje-
my wszystkim darczyñcom za okaza-
ne serce oraz chêtnym wolontariuszom
za chêci, czas i zaanga¿owanie w se-
gregowaniu produktów.

Wywiad z Ks. Piotrem Lewandowskim

Jak kszta³towa³a siê
Ksiêdza droga do
kap³añstwa?

1987 – narodziny i chrzest.
1996 – I Komunia œw. I wst¹-
pienie do ministrantów
2003 – Bierzmowanie
2006 – Matura i wst¹pienie do Wy¿szego Œl¹-
skiego Seminarium Duchownego w K-cach
2011 - œwiêcenia diakonatu (w Piekarach)
2012 - œwiêcenia prezbiteratu (Katedra).

Tyle jeœli chodzi o daty i liczby. Ale
oczywiœcie miêdzy tymi datami dzia³o siê
bardzo, bardzo wiele. Setki godzin s³u¿-
by przy o³tarzu, modlitw, czuwañ, piel-
grzymek, rozmów z ksiê¿mi, przyjació³-
mi. Lata wakacyjnych rekolekcji dla mi-
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nistrantów, Œwiatowe Dni M³odzie¿y,
d³ugie godziny adoracji Najœwiêtszego
Sakramentu. 16 lutego 2009 roku osta-
tecznie zdecydowa³em, ¿e ze swojej stro-
ny zrobiê wszystko, by staæ siê ksiêdzem.
12 maja 2012 roku podczas œwiêceñ pre-
zbiteratu otrzyma³em od Boga i Koœcio-
³a “prawo jazdy” i od tamtej pory uczê
siê bycia kap³anem :)

Jakie s³owa zamieœci³ Ksi¹dz na obraz-
ku prymicyjnym i dlaczego w³aœnie taki
wybór?

S¹ to s³owa z Ewangelii wg œw. Mate-
usza: “Darmo otrzymaliœcie, darmo da-
wajcie!” (Mt 10,8). Wybra³em te s³owa,
poniewa¿ w jakiœ sposób s¹ one kwinte-
sencj¹ nie tylko samego powo³ania ka-
p³añskiego, rozumianego jako dar ni-
czym nie niezas³u¿ony, a jednoczeœnie
streszczaj¹ moj¹ osobist¹ drogê do po-
wo³ania kap³añskiego. S³owa te przypo-
minaj¹ mi o potrzebie dzielenia siê tym,
co od Boga otrzyma³em i nadal otrzymu-
jê.

Czy zdarzaj¹ siê chwile zw¹tpienia? Je-
œli tak, to jak Ksi¹dz sobie z nimi radzi?

Tak, codziennie rano, kiedy muszê
wstaæ (œmiech). Zasadniczo nie mia³em
dotychczas jakichœ wiêkszych kryzysów
powo³ania czy te¿ zw¹tpienia w sens
mojej pos³ugi. Przychodz¹ce sporadycz-
nie i w sposób naturalny chwile znu¿e-
nia czy w¹tpliwoœci powierzam Bogu i
odpowiednim w moim ¿yciu osobom.

Co najbardziej ceni Ksi¹dz w byciu ka-
p³anem?

Jego niepowtarzalnoœæ (nikt nie mo¿e
mnie zast¹piæ np. w udzielaniu sakramen-
tów), darmowoœæ (odp. na pytanie 2) oraz
uniwersalnoœæ (kap³an jest potrzebny za-
wsze i wszêdzie).

Zauwa¿a siê dziœ rutynê i obojêtnoœæ
ludzi na aktywne ¿ycie wiar¹,  wdziera
siê te¿ ona do grup duszpasterskich dzia-
³aj¹cych w parafiach.

Czy mia³by Ksi¹dz pomys³ na zmianê tej
sytuacji?

Rutyna? Jeœli w jakiejœ grupie lub


