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Alleluja!
Pan Zmartwychwsta³!
Anio³ zaœ przemówi³ do niewiast:

„Wy siê nie bójcie! Gdy¿ wiem, ¿e
szukacie Jezusa Ukrzy¿owanego. Nie
ma Go tu, bo zmartwychwsta³, jak
powiedzia³”.

¯yczymy Parafianom, by Uroczy-
stoœæ Zmartwychwstania Pañskiego,
by³o te¿ naszym zmartwychwstaniem
z lêków, obaw, zmartwieñ i g³êbokim
zawierzeniem Mi³osierdziu Boga,
który nie chce œmierci grzesznika, ale
by siê nawróci³ i mia³ ¿ycie. Niech
Jego ogromna mi³oœæ, która nie zna
granic, przenika nas, nasze rodziny i
nasz¹ codziennoœæ.

Niech oczy naszej duszy  bêd¹ sze-
roko otwarte, by dostrzegaæ cuda
Bo¿ej dobroci i ufaæ, mimo wszyst-
ko. Niech wype³nia nas g³êboka ra-
doœæ, a tak¿e  Chrystusowy pokój,
którego œwiat daæ nie mo¿e.

Niech nadzieja oraz wiara przemie-
niaj¹ nasze umys³y i wype³niaj¹
wszystkie myœli oraz uczynki.

¯yczy redakcja
gazetki „ Byæ bli¿ej”

„Twarz Jezusa”

Patrzê na twarz Twoj¹ o Jezu.
Tak¹ piêkn¹ i tak¹ zbola³¹.
I nie rozumiem dlaczego,
tak ma³o mi³oœci dla Ciebie
w duszy cz³owieka zosta³o.
Bo przecie¿ chcia³eœ ludzkoœci
otworzyæ bramy do raju
i oddaæ mi³oœæ sw¹ ca³¹,
a cz³owiekowi dla Ciebie
drewno Krzy¿a zosta³o.
Wiêc umêczywszy Ciê najpierw
przybi³ gwoŸdziami do Krzy¿a.
Nie wiedz¹c nawet o tym,
¿e wola siê Bo¿a spe³ni³a.
A kiedy odchodzi³ od Krzy¿a
us³ysza³ s³owa tak brzmi¹ce:
„Ja jednak przebaczam Tobie
I bêdê z Tob¹ do koñca”.
Kiedy odwróci³ g³owê
i spojrza³ na twarz Jezusa,
zobaczy³ zamiast ran krwawych
blask s³oñca i ciep³o w swej duszy.
Zrozumia³, ¿e b³¹d uczyni³
wiêc wróci³ i pad³ na kolana.
Uwierzy³ w Syna Bo¿ego,
co z wielkiej Bo¿ej mi³oœci
odda³ swe ¿ycie za niego.
Zrozumia³, lecz czy pozosta³,
by ramiê Krzy¿a nieœæ.
A mo¿e odszed³ od Krzy¿a
i zabra³ z sob¹ grzech?

Aleksandra Molicka-Maler

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (17 kwietnia 2022)
  1.Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne sk³adane dzisiaj na utrzymanie na

szego koœcio³a i parafii. W przysz³¹ niedzielê (24.04) obchodzimy jako Œwiêto
Mi³osierdzia Bo¿ego, rozpoczynaj¹ce Tydzieñ Mi³osierdzia. Kolekta bêdzie prze-
znaczona na Caritas Archidiecezji Katowickiej.

  2.W dzisiejsz¹ Niedzielê Wielkanocn¹ Zmartwychwstania Pañskiego o godz.
16.30 odprawimy Nieszpory, które koñcz¹ Œwiête Triduum Paschalne.

  3.Jutro Poniedzia³ek Wielkanocny (18.04). Porz¹dek nabo¿eñstw bêdzie taki jak w nie-
dzielê. W tym dniu kolekta przeznaczona zostanie na Wydzia³ Teologiczny Uniwersytetu
Œl¹skiego i KUL.

  4.Pi¹tek Oktawy Wielkanocnej nie jest dniem pokutnym.
  5.W pi¹tek (22.04) o godz. 18.00 odprawimy Mszê œw. w intencji czcicieli œw. Rity, pa-

tronki spraw beznadziejnych. Wczeœniej, o godz. 17.15 nabo¿eñstwo po³¹czone z ob-
rzêdem poœwiêcenia ró¿. Do skrzynki przy Œw. Ricie (obok kaplicy œw. Barbary) mo¿na
sk³adaæ kartki z wypisanymi proœbami i podziêkowaniami, które bêd¹ odczytane w czasie
nabo¿eñstwa. Po nabo¿eñstwie udzielimy b³ogos³awieñstwo relikwiami œw. Rity.

  6.W sobotê (23.04), o godz. 10.00 w parafii MB Wspomo¿enia Wiernych na We³-
nowcu odbêdzie siê Konwent Wielkanocny. Wszyscy kap³ani naszego Dekana-
tu Katowice-Za³ê¿e bêd¹ odprawiaæ Mszê œw. w intencji naszych parafii.

  7.Do przysz³ej niedzieli odmawiamy indywidualnie Nowennê do Mi³osierdzia Bo¿ego.
  8.Do czerwca s¹ jeszcze wolne intencje mszalne.
  9.Wyznaczyliœmy  w naszym koœciele górnym oznaczone miejsce, przy ekranie

z pieœniami, w którym mo¿na przyj¹æ Komuniê do ust. W pozosta³ych miejscach
ksiê¿a udzielaj¹ Komunii Œw. na rêkê.

10.Jak ju¿ dobrze wiemy, ka¿dy chêtny o otwartym sercu parafianin, mo¿e przygotowaæ
paczkê dla potrzebuj¹cych uchodŸców wojennych. Odpowiadaj¹c na liczne pytania,
informujemy ¿e nie trzeba przygotowywaæ ca³ej paczki a wystarczy zakupiæ jedynie nie-
które potrzebne produkty znajduj¹ce siê na specjalnej liœcie znajduj¹cej siê przy wyjœciu z
koœcio³a. Przyjmujemy te¿ nowe artyku³y (nieu¿ywane): takie jak poœciel, bielizna, koce
itp. Dziêkujemy wszystkim darczyñcom za okazane serce oraz chêtnym wolontariuszom
za chêci, czas i zaanga¿owanie w segregowaniu produktów.Wszystko mo¿na sk³adaæ
w salce nr 1 po œwiêtach od poniedzia³ku do pi¹tku. w godz. od 17.00-18.00.

11. Jesieni¹ minionego roku papie¿ Franciszek rozpocz¹³ prace synodu. ¯yczeniem
ks. abpa Wiktora Skworca jest zaanga¿owanie siê w to dzie³o naszych parafian.
Wa¿ne jest, aby ka¿dy z nas podzieli³ siê swoj¹ wra¿liwoœci¹, przemyœleniami i na-
dziej¹ dla dobra Koœcio³a. Dlatego serdecznie zapraszamy chêtnych parafian na spo-
tkanie synodalne dnia 21.04 (czwartek) o godz. 18.45 do salki nr 2.

12.Zapraszamy wszystkich parafian na REKOLEKCJE  EWANGELIZACYJNE
w dniach 24.04 - 27.04.2022. Zaœ w dniach 29.04 – 1.05.2022 prze¿ywaæ bêdziemy
WIZYTACJÊ KANONICZN¥, któr¹ przeprowadzi w naszej parafii Ks. Biskup dr
Grzegorz Olszowski. Plan rekolekcji i wizytacji znajdziemy w naszej gazetce para-
fialnej i na tablicach og³oszeñ oraz na stronach internetowych

13.Dziêkujemy wszystkim osobom za s³u¿bê w naszej wspólnocie, zw³aszcza wszystkim
przy sprz¹taniu koœcio³a górnego. Szczególne podziêkowania dla Diakonii Porz¹dko-
wej. W przysz³¹ sobotê o godz.7.30 zapraszamy do sprz¹taniu naszego koœcio³a.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (18 - 24 KWIECIEÑ 2022)
PONIEDZIA£EK (18.04.2022 r.) - PONIEDZIA£EK WIELKANOCNY
  7.30 - za + Mariê Kaczmarek (od chrzeœnicy Karolinki z Adrianem)
  9.30 - w intencji Micha³a Meusa z ok. 25 r. ur., z podziêkowaniem za otrzymane ³aski,

z proœb¹ o zdrowie, Bo¿e b³og., dary Ducha œw. i opiekê MB na dalsze lata ¿ycia
11.00 - za + Celinê Gajda (od zawodników programu „Jaka to melodia”)
12.30 - w intencji Marii z ok. ur., z podziêkowaniem Bogu Mi³osiernemu za otrzymane

³aski, z proœb¹ o dary Ducha œw. i opiekê Matki Najœwiêtszej dla ca³ej rodziny
15.00 - Nowenna do Mi³osierdzia Bo¿ego (prowadzi Grupa Mi³osierdzia)
17.00 - w intencji Lidii i Piotra z ok. 57 r. œl., dziêkuj¹c za dotychczasowe ³aski

z proœb¹ o dalsz¹ Bo¿¹ opiekê (Te Deum)
20.00 - za + Stanis³awa Kie³basê (od siostry Aliny z mê¿em i dzieæmi)
WTOREK (19.04.2022 r.) - WTOREK WIELKANOCNY
  7.00 1/za + mê¿a Zbigniewa Pacochê w kol. r. œm. (od ¿ony i dzieci)

2/w intencji Bernardyny Rutkowskiej z ok. kol. r. ur. z podziêkowaniem za otrzymane
³aski z proœb¹ o dalsz¹ opiekê za wstawiennictwem MB Uzdrowienia Chorych

3/za ++ mamê Janinê, ojca Jana,++teœciów: Ernê i Egona, +siostrê Halinê
i dusze w czyœæcu cierpi¹ce

4/za + Adama Mikosa w kol. r. œm., z proœb¹ o ¿ycie wieczne
  7.30 - Ró¿aniec
15.00 - Nowenna do Mi³osierdzia Bo¿ego (prowadzi Grupa Mi³osierdzia)
18.00 1/za + mê¿a i ojca Micha³a Czyrycê we wspomnienie urodzin (od ¿ony i synów)

2/ za ++ rodziców: Mariê i Sylwestra Moryson
18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŒRODA (20.04.2022 r.) - ŒRODA WIELKANOCNA
  7.00 1/za + mê¿a Grzegorza w 8 r. œm., prosz¹c o Bo¿e Mi³osierdzie

2/za + Cezarego Ró¿yckiego w 10 r.œm.
  7.30 - Ró¿aniec
15.00 - Nowenna do Mi³osierdzia Bo¿ego (prowadzi Grupa Mi³osierdzia)
17.30 - Nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za + Helenê Nowak w kol. r. œm. oraz ++ Franciszka i Mariannê Nowak,

Jacka £osika, Grzegorza i Stanis³awa Drab, ++ z rodziny Nowak i Wiêc³aw
2/za ++ teœciów: Rozaliê i Godfryda Benek, ++ synów: Grzegorza, Józefa

i Joachima, + szwagierkê Teresê, ++ dziadków z rodziny Benek i Ciep³y
3/za ++ rodziców, brata Ryszarda, mê¿a, dziadków, teœciów z proœb¹ o dar nieba
4/w intencji Aleksandra w dniu ur., z podziêkowaniem za dar ¿ycia, prosz¹c

o przymno¿enie wiary, nadziei i mi³oœci dla solenizanta i rodziny
CZWARTEK (21.04.2022 r.) - CZWARTEK WIELKANOCNY
  7.00 1/za + matkê Mariannê Bruzda, ++ jej dzieci: Annê, Jadwigê, Cecyliê, Kazi-

mierza, Jana, Stanis³awa i jego ¿onê Monikê
2/za + siostrê Irenê w kol. r. œm., ++ Janinê, Czes³awê, Anielê, Piotra, Mie-

czys³awa, Ryszarda, z proœb¹ o ³askê ¿ycia wiecznego
3/ w intencji Wojciecha z proœb¹ o zdrowie duszy i cia³a, opiekê MB i Anio³a Stró¿a

  7.30 - Ró¿aniec
15.00 - Nowenna do Mi³osierdzia Bo¿ego (prowadzi Grupa Mi³osierdzia)
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/w intencji Przemys³awa z ok. 40 r. ur., dziêkuj¹c Bogu za dar ¿ycia, ma³¿eñstwo

i rodzinê, z proœb¹ o dalsz¹ Bo¿¹ opiekê, dary Ducha œw. i b³og., zdrowie, wiarê

i mi³oœæ dla solenizanta oraz jego ¿ony i dzieci (Te Deum)
2/do Bo¿ej Opatrznoœci w intencji Tadeusza z ok. ur., z podziêkowaniem za otrzyma

- ne ³aski, z proœb¹ o zdrowie i dalsze Bo¿e b³og. dla niego, ¿ony, rodziny i przyjació³
3/za+ojca Leopolda Bulandrê w 22 r. œm.,+ mamê Irenê Bulandra,++ dziadków z obu

stron,+ ciociê Wandê Wróblewsk¹, ++ wujków: Tadeusza i Zbigniewa Wroblew-
skich, z proœb¹ o dar nieba

PI¥TEK (22.04.2022 r.) - PI¥TEK WIELKANOCNY     
  7.00 1/w intencji Joachima Laas z ok. 80 r. ur. oraz w intencji ¿ony Renaty i syna

Stefana, z proœb¹ o zdrowie i opiekê Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
2/przez wstawiennictwo Matki Bo¿ej Uzdrowienia Chorych w intencji syna

Miros³awa z ok. 64 r. ur., prosz¹c o zdrowie i Bo¿e b³og.
  7.30 - Ró¿aniec
15.00 - Nowenna do Mi³osierdzia Bo¿ego (prowadzi Grupa Mi³osierdzia)
17.15 - Nabo¿eñstwo do œw. Rity
18.00 1/w intencji czcicieli œw. Rity   

2/za + mê¿a Bernarda Chudziñskiego w 1 r. œm., z proœb¹ o dar nieba (od ¿ony i córek)
3/za + mê¿a Henryka Korzeniowskiego w 1 r. œm.
4/za + Krystynê Brachaczek z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego (od Aldony

i Andrzeja Kostrzewów)
SOBOTA (23.04.2022 r.) - SOBOTA WIELKANOCNA
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/za + Aleksandrê Hoffman w 1 r. œm.,

2/za + Jerzego Majchera we wspomnienie imienin z proœb¹ o ¿ycie wieczne
(od siostry Aleksandry)

3/w intencji Hildegardy i Joachima z ok.54 r.œl., dziêkuj¹c za dotychczasowe
³aski z proœb¹ o Bo¿¹ opiekê na dalsze lata

14.00 - œlub konkordatowy:  Marek Kramza - Joanna Jajko
15.00 - Nowenna do Mi³osierdzia Bo¿ego (prowadzi Grupa Mi³osierdzia)
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/za + mê¿a Sylwestra w kol. r. œm. oraz ++ pokrew. z rodziny Poloczek i Jokiel

2/intencja wolna
NIEDZIELA (24.04.2022 r.) - 2 NIEDZIELA WIELKANOCNA - MI£OSIERDZIA BO¯EGO
  7.30 - do Mi³osierdzia B. w intencji Doroty i Piotra z ok. kol. r. œl., z podziêkowa-

niem za odebrane ³aski z proœb¹ o dalsz¹ opiekê i b³og. dla nich i dzieci
  9.30 - do Opatrznoœci  Bo¿ej z podziêkowaniem za wszelkie ³aski, z proœb¹ o zdrowie,

dalsz¹ opiekê dla Marii w 75 r. ur. oraz o b³og. Bo¿e dla ca³ej rodziny (Te Deum)
11.00 - w intencji Krystyny i Mieczys³awa Cegliñskich z podziêk. Bogu za 50 lat sakr.ma³¿.,

z proœb¹ o dalsze ³aski i b³og. w mi³oœci, zdrowiu i pomyœlnoœci dla jubilatów, opiekê
MB dla ma³¿onków i czterech córek z ziêciami oraz trzynaœciorga wnuków (TD)

12.30 1/do Opatrznoœci B. za wstaw. œw. Rity w int.ma³¿. Romana i Teresy Szopa
z ok. 50-lecia zawarcia zwi¹zku ma³¿., z podziêk. za odebrane ³aski, z proœb¹
o dalsz¹ opiekê i b³og. Bo¿e dla jubilatów oraz dla córek z rodzinami (TD)

2/w intencji Laury Skrzypek w dniu przyjêcia Sakramentu Chrztu œw.
16.30 - Uroczyste Nabo¿eñstwo do Mi³osierdzia Bo¿ego i zakoñczenie Nowenny
17.00 - z proœb¹ o Mi³osierdzie Bo¿e, dary Ducha œw. i zdrowie dla Salomei i Bog-

dana oraz ich córek z rodzinami
20.00 - w intencji Jakuba Lara w 18 r. ur. dziêkuj¹c za dotychczasowe ³aski, z proœb¹

o Bo¿e b³og., dary Ducha œw.
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Co nam daje Zmartwychwstanie Chrystusa?

Zmartwychwstanie jest triumfem i wiel-
kim zwyciêstwem dla ka¿dego chrzeœci-
janina. Jezus Chrystus umar³, zosta³ po-
chowany i powsta³ z martwych trzeciego
dnia. I ponownie przyjdzie! Bóg przez
Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy
zasnêli, a ci, którzy pozostan¹ przy ¿yciu
a¿ do przyjœcia Pana, zostan¹ przemie-
nieni. Zmartwychwstanie Jezusa ma dla
nas wielkie znaczenie. Jezus otwiera nam
dostêp do nowego ¿ycia i przywraca
³askê Bo¿¹. Pokona³ œmieræ, najwiêksze-
go wroga ¿ycia. Zmartwychwstanie Je-
zusa by³o przejœciem do ca³kowicie no-
wego rodzaju ¿ycia, które nie podlega ju¿
prawu œmierci, lecz znajduje siê poza
jego granic¹. W Zmartwychwstaniu
Chrystus pojedna³ ziemiê z Niebem i
Niebo z ziemi¹. Pokona³ istniej¹c¹ prze-
paœæ miêdzy tymi rzeczywistoœciami, cze-
go nikt inny nie móg³ dokonaæ, jedynie
On jako Wcielony Syn Bo¿y, który odda³
swoje ¿ycie w ofierze za nas. Jako pierw-
szy wkroczy³ w now¹ rzeczywistoœæ, bê-
d¹c¹ celem powo³ania ka¿dego cz³owie-
ka. Zmartwychwstanie Jezusa jest zapo-
wiedzi¹ i gwarantem powszechnego
zmartwychwstania wszystkich ludzi na
dŸwiêk tr¹b S¹du Ostatecznego i wybo-
ru sprawiedliwych, którzy wspólnie z
Chrystusem obejm¹ Królestwo Bo¿e i
otrzymaj¹ ¿ycie wieczne. Bez tej per-
spektywy nasza wiara by³aby bezcelowa.
„A jeœli Chrystus nie zmartwychwsta³,
daremne jest nasze nauczanie, pró¿na
jest tak¿e wasza wiara” (1 Kor 15, 14).
W tych s³owach Œwiêty Pawe³ dobitnie
ukazuje znaczenie Zmartwychwstania Je-
zusa Chrystusa dla ca³oœci chrzeœcijañ-
skiego orêdzia – stanowi ono jego pod-
stawê. Prawdziwoœæ œwiadectwa, ¿e
Chrystus powsta³ z martwych, decyduje
o istnieniu wiary chrzeœcijañskiej. Bóg
przyj¹³ ofiarê Jezusa za nas. Zmartwych-
wstanie Chrystusa pokazuje ogromn¹
moc samego Boga, który jest Stworzy-

cielem ca³ego wszechœwiata, nad którym
ma w³adzê i ma tak¿e moc do wzbudze-
nia z martwych. Tylko Ten, który stwo-
rzy³ ¿ycie, potrafi wzbudziæ z martwych
i tylko On jest w stanie zwyciê¿yæ œmieræ.
Zatem daje nadziejê wszystkim, którzy
prawdziwie wierz¹ w Chrystusa, ¿e nie
pozostan¹ martwi, lecz powstan¹ do
¿ycia wiecznego. To jest nasza b³ogos³a-
wiona nadzieja. W Zmartwychwstaniu
cia³o Jezusa zosta³o przebóstwione, dziê-
ki czemu wiemy, ¿e wszystko co sam
Chrystus czyni³ i czego naucza³, potwier-
dza prawdê o Jego boskoœci. Poprzez
Zmartwychwstanie dokonuje przybrania
nas za dzieci Bo¿e, poniewa¿ ludzie staj¹
siê braæmi Chrystusa dziêki uczestnictwu
w Jego ¿yciu. Daje nam si³ê, by pogo-
dziæ siê, gdy odchodz¹ od nas nasi naj-
bli¿si. To ciê¿ki moment w ¿yciu ka¿de-
go cz³owieka, gdy umiera m¹¿, ¿ona czy
dziecko. Gdy odchodz¹ od nas nasi ro-
dzice i dziadkowie. £zy i rozpacz w ta-
kich chwilach jest czymœ naturalnym i
ludzkim. Ale œwiadomoœæ tego, ¿e jest to
krótki sen jest czymœ zupe³nie innym ni¿
po¿egnanie kogoœ na zawsze nie wierz¹c
w to, ¿e kiedyœ ponownie siê go zoba-
czy. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystu-
sa daje nam realn¹ nadziejê na ¿ycie
wieczne, gdzie œmieræ ju¿ nie panuje.
Chrystus powsta³ z martwych jako pierw-
szy, a ka¿dy kto do Niego nale¿y, mo¿e
tego dost¹piæ w czasie Jego powtórnego
przyjœcia.     J.Z.
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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

Migawki z ¿ycia naszej parafii

Parafialna Rada Ekonomiczna sk³ada
podziêkowania Parafianom za ofiarnoœæ i
odpowiedzialnoœæ w trudnym dla nas
wszystkich okresie pandemii. Mimo, ¿e
pandemia powoli wygasa, pojawia siê wiele
innych problemów zwi¹zanych z koszta-
mi utrzymania parafii–wynikaj¹cych cho-
cia¿by ze wzrostu cen mediów i remon-
tów. Nie wszyscy te¿ parafianie wrócili w
sposób fizyczny do Koœcio³a i nieraz ze
wzglêdów zdrowotnych uczestnicz¹ we
Mszach œw. dziêki transmisjom interneto-
wym. Dlatego Parafialna Rada Ekono-
miczna w dalszym ci¹gu podtrzymuje proœ-
bê o finansowe wsparcie  poprzez wp³aty
bezpoœrednio na konto parafii – co pozwoli
nam przetrwaæ ten niespokojny czas. Nr
konta Parafii Podwy¿.Krzy¿a Œw. i MB
Uzdrowienia Chorych:  42 1050 1214
1000 0023 1548 9068 tytu³ wp³aty: „daro-
wizna na cele kultu religijnego”. Bóg za-
p³aæ za przekazanie darowizn!

03.04. - O godz.16.15 rozpoczê³y siê
Gorzkie ¯ale z kazaniem Pasyjnym. Ka-
zanie ks. Dawida Szpeka mo¿na ods³u-
chaæ na stronie internetowej parafii.

05.04. - O godz. 18.45 rozpoczê³a siê
modlitwa uwielbienia. Ks. Dawid Majka
na wstêpie przedstawi³ krótk¹ historiê
kompozytora pieœni „W Krzy¿u cierpie-
nie” oraz pieœni „Chwalcie ³¹ki umajo-
ne” Karola Antoniewicza, aby w ten spo-
sób podkreœliæ, ¿e nie mo¿na mówiæ o
Krzy¿u bez uwielbienia Pana Boga. Po
odczytaniu przez ks. Dawida fragmentu
Ewangelii £k 19, 28-40 trwaliœmy w ci-
szy przed Najœwiêtszym Sakramentem.
Nastêpnie w modlitwie spontanicznej
zawierzaliœmy wszystkie osoby i sprawy
naszego serca. Modlitwa zakoñczy³a siê
b³ogos³awieñstwem Bo¿ym oraz apelem
Maryjnym. Ks. Dawid ¿yczy³ wszystkim
takiego spojrzenia na Krzy¿, aby mieæ
œwiadomoœæ, ¿e sk³adaj¹ siê na Niego 2
w/w pieœni.

06.04. - O godz. 18.45 rozpoczê³o siê
nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Cho-
rych z b³ogos³awieñstwem lourdzkim.

Bo¿ena S.
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PLAN WIZYTACJI KANONICZNEJ

29.04 – 1.05.2022
KS. BP GRZEGORZ OLSZOWSKI

Pi¹tek (29.04.2022)

godz. 17.00- Spotkanie Ks. Biskupa z
kap³anami Dekanatu Katowice-Za³ê¿e
godz. 18.00- Powitanie liturgiczne w
koœciele i Msza œw. z udzieleniem Sa-
kramentu Bierzmowania
godz. 19.15- Spotkanie z Katechetka-
mi oraz rodzicami kap³anów i sióstr
zakonnych
godz. 20.00- Spotkanie z Parafialn¹
Rad¹ Ekonomiczn¹ i Parafialn¹ Rad¹
Duszpastersk¹

Sobota (30.04.2022)

godz. 15.00- Spotkanie z Ministran-
tami i Grup¹ Dzieci Maryi
godz. 15.30- „Tysi¹c pytañ na Tysi¹c-
leciu” Spotkanie cz³onków Diakonii
i Grup Parafialnych

Niedziela (1.05.2022)

Kazania Biskupa na Mszy œw. o godz.
7.30; 9.30; 11.00; 12.30

godz. 8.30 - Spotkanie ze wspó³pracow-
nikami œwieckimi (organistami, zakrystia-
nami, kancelistkami, s³u¿b¹ probostwa)
godz. 9.30 - Msza œw z b³ogos³awieñ-
stwem Biskupa dla seniorów i chorych
godz. 11.00 - Msza rodzinna z B³ogos³a-
wieñstwem Biskupa dla rodzin z dzieæmi
oraz matek oczekuj¹cych potomstwa
godz. 12.30- Msza w intencji Parafian

„Oto czyniê wszystko nowe” (Ap 21,5)

REKOLEKCJE  EWANGELIZACYJNE

24.04 - 27.04.2022
Sobota (23.04)
- godz. 18.00
- Msza œw. z nauk¹ dla wszystkich.

Niedziela (24.04) - JESTEM W TOBIE
ZAKOCHANY, czyli MI£OŒÆ BO¯A

godz. 7.30; 9.30; 11.00; 12.30; 17.00
i 20.00 - Msza œw. z nauk¹ dla wszyst-
kich.

Poniedzia³ek (25.04) - ŒMIERÆ ZA-
GL¥DA MI W OCZY, czyli GRZECH,
ZBAWIENIE (Modlitwy wstawienni-
cze z intencj¹ o uzdrowienie)

godz.  8.00 - Msza œw. z krótk¹ homi-
li¹. Po Eucharystii nauka rekolekcyj-
na dla wszystkich.
godz. 18.00 - Msza œw. z krótk¹ ho-
mili¹. Po Eucharystii nauka rekolek-
cyjna dla wszystkich.

Wtorek (26.04) - MOJE ¯YCIE NIE
NALE¯Y JU¯ DO MNIE, czyli JEZUS
MOIM PANEM (Wspólna modlitwa
uwielbienia)

godz.  8.00 - Msza œw. z krótk¹ homi-
li¹. Po Eucharystii nauka rekolekcyj-
na dla wszystkich.
godz. 18.00 - Msza œw. z krótk¹ ho-
mili¹. Po Eucharystii nauka rekolek-
cyjna dla wszystkich.

Œroda (27.04) - NOWA PERSPEKTY-
WA, NOWA JAKOŒÆ, czyli CHODZIÆ W
DUCHU ŒW.  (Modlitwy wstawiennicze
z intencj¹ o wylanie Ducha Œwiêtego)
godz.  8.00 - Msza œw. z krótk¹ homi-
li¹. Po Eucharystii nauka rekolekcyj-
na dla wszystkich.
godz. 18.00 - Msza œw. z krótk¹ ho-
mili¹. Po Eucharystii nauka rekolek-
cyjna dla wszystkich.

Wizytacja Kanoniczna 2022
Wa¿nym wydarzeniem dla naszej

Wspólnoty Parafialnej  bêdzie  przewi-
dziana w prawie Koœcio³a i zapowiedzia-
na wizytacja kanoniczna.

Ostania wizytacja zosta³a przeprowa-
dzona w marcu 2011 r., któr¹ przepro-
wadzi³ j¹ œp. Ks. Bp Gerard Bernacki.  

Dla przypomnienia: „Wizytacja  bisku-
pa w parafii jest czynnoœci¹ apostolsk¹,
pastersk¹. Biskup jako nastêpca apo-
sto³ów, i jak niegdyœ oni sami, odwie-
dza parafiê, by spotkaæ siê z wiernymi
wspólnie prze¿ywaæ radoœæ chrzeœcijañ-
skiej wiary. Przyje¿d¿a, by s³uchaæ o
radoœciach, wejœæ w nasze troski, by
prosiæ Boga o b³ogos³awieñstwo dla
naszego ¿ycia. Ksi¹dz biskup na wizy-
tacjê przybywa zawsze jako gospodarz
diecezji, by zapoznaæ siê z sytuacj¹ dusz-
pastersk¹ i gospodarcz¹ parafii. Trze-
ba podkreœliæ, ¿e wizytacja jest to nie
tyle czas sprawdzania i kontroli, ale czas
spotkañ z wiernymi, czas umacniania
ich wiernoœci Chrystusowi, Ewangelii
i Koœcio³owi. Wizytacja kanoniczna
wskazuje te¿ bardzo czytelnie, ¿e biskup
jest fundamentem oraz znakiem jedno-
œci Koœcio³a diecezjalnego, a jednoœæ
jest spraw¹ zasadnicz¹, o któr¹ ju¿ Je-
zus prosi³ Ojca. Po drugie wizytacja
biskupa w parafii ma wymiar kanonicz-
ny. Wizytacji kanonicznej podlegaj¹
wszystkie dziedziny ¿ycia religijnego,
moralnego, apostolskiego i administra-
cyjno-gospodarczego. Podczas wizyta-
cji, ksi¹dz biskup poznaje charaktery-
stykê parafii, ¿ycie religijne parafii, in-
teresuje go przebieg katechizacji, oraz
zapoznaje siê z innymi formami dusz-
pasterstwa wystêpuj¹cymi w parafii.
Wizytacja pasterska jest jakby dusz¹
biskupiego pos³ugiwania i rozszerze-
niem duchowej obecnoœci biskupa po-
miêdzy wiernymi. W³aœnie tak objawia
siê ona w swojej prawdziwej istocie,
czyli jako znak obecnoœci Pana, który

odwiedza swój lud, przynosz¹c mu po-
kój” (Pastores gregis, nr 46).

Wizytacji biskupiej podlegaj¹ wszyst-
kie dziedziny ¿ycia religijnego, moralne-
go, apostolskiego i administracyjno-go-
spodarczego. Dlatego te¿ delegaci ksiê-
dza Biskupa wizytuj¹ wczeœniej sprawy
administracyjno-gospodarcze parafii tj.
stan i potrzeby koœcio³a parafialnego,
budynków gospodarczych, kancelarii pa-
rafialnej, spisy inwentarza koœcio³a i
wszystko, co nale¿y do parafii.

Prawdziwym bogactwem parafii s¹
wierni, którzy j¹ tworz¹. Formacja reli-
gijna, a tak¿e apostolstwo wiernych
œwieckich dokonuje siê w licznych gru-
pach duszpasterskich takich jak w przy-
padku naszej parafii: Apostolstwo Dobrej
Œmierci, Bractwo Adoracji, Chór dei Pa-
tris, Diakonia Liturgiczna, Diakonia S³o-
wa, Duszpasterstwo Ma³¿eñstw, Diako-
nia Porz¹dkowa, Grupa Górników, KIK,
Koœció³ Domowy, Kr¹g Biblijny, Nad-
zwyczajni Szafarze Komunii, Odnowa w
Duchu Œwiêtym, Pos³uga Kolektowania,
Rodzice Kap³anów i Sióstr Zakonnych,
Ruch Œwiat³o-¯ycie, Zespó³ Charytatyw-
ny, ¯ywy Ró¿aniec.

Wraz z Ksiêdzem Proboszczem zespó³
duszpasterski dope³nia 4 wikariuszy, któ-
rzy bardzo ofiarnie pos³uguj¹ w tej
wspólnocie, troszcz¹c siê o gorliwe spra-
wowanie sakramentów œwiêtych i co-
dzienne g³oszenie s³owa Bo¿ego. Ksiê-
¿a prowadz¹ grupy duszpasterskie, kate-
chizuj¹ w szko³ach itp.

Od ostatniej wizytacji w 2011 r. poczy-
niono szereg czynnoœci usprawniaj¹cych
funkcjonowanie wspólnoty parafialnej
zarówno w wymiarze duchowym – sa-
kramentalnym jak i gospodarczo – admi-
nistracyjnym.

Wyzwaniem, któremu musieli sprostaæ
wszyscy w ubieg³ym roku by³a szerz¹ca
siê pandemia. Udzia³ w ¿yciu parafial-
nym musia³ przenieœ siê do œwiata wirtu-
alnego. Nie oznacza³o to zaprzestania
„realnego” duszpasterstwa. Parafia i

duszpasterze pozostali do dyspozycji
wiernych, sprawuj¹c sakramenty, s³u¿¹c
pomoc¹ materialn¹ czy duchow¹.

Owoce wizytacji, polecamy modlitwie
Parafian oraz sympatykom naszej
wspólnoty, która gromadzi siê w na-
szej œwi¹tyni, jako jedna wielka rodzi-
na parafialna. Odnówmy nasz¹ wia-
rê, aby ka¿dego dnia dzieliæ siê mi³o-
œci¹ p³yn¹c¹ od Chrystusa.   BKK

4 5


