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

8 maja 2022

NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA
IV Niedziela Wielkanocna jest obcho-

dzona w Koœciele jako Niedziela Dobre-
go Pasterza – dzieñ szczególnej modli-
twy o powo³ania.

Praktykê modlitwy Koœcio³a w intencji
powo³añ do stanu kap³añskiego i ¿ycia
zakonnego ustanowi³ w 1964 r. papie¿
Pawe³ VI. Od tamtego czasu jedna z nie-
dziel okresu wielkanocnego, zwana Nie-
dziel¹ Dobrego Pasterza, poœwiêcona jest
na modlitwê w intencji powo³añ.

Trzeba prosiæ Boga, aby udzieli³ wielu
m³odym osobom daru powo³ania. Trze-
ba modliæ siê za m³odych, aby odwa¿nie
odpowiedzieli na Bo¿e wezwanie. Trze-
ba prosiæ, aby nie zabrak³o pasterzy; do-
brych pasterzy, którzy bêd¹ oddawaæ
¿ycie za owce. Niemniej jednak nie za-
pomnijmy o tych, którzy ju¿ zostali po-
wo³ani do bycia pasterzami. O kap³anach,
o zakonnikach. Oni ju¿ odpowiedzieli na
Bo¿e wezwanie i krocz¹ za Jezusem –
Dobrym Pasterzem. Oni – jak Jezus –
oddaj¹ ¿ycie. Ka¿dego dnia w zaciszu
plebanii lub klasztoru ofiaruj¹ swoje cier-
pienie, swoj¹ samotnoœæ, walkê du-
chow¹, za ciebie. Krocz¹ za Dobrym Pa-
sterzem i oddaj¹ ¿ycie za owce.

Modlitwa Jana Paw³a II o powo³ania

Œwiêta Rodzino z Nazaretu, wspól-
noto mi³oœci Jezusa, Maryi i Józefa,
wzorze i ideale ka¿dej rodziny chrze-
œcijañskiej – Tobie zawierzamy na-
sze rodziny. Otwieraj serca rodzin-
nych wspólnot na wiarê, na przyjê-
cie s³owa Bo¿ego, na chrzeœcijañskie
œwiadectwo, aby stawa³y siê Ÿród³em

nowych i œwiêtych powo³añ. Oœwie-
caj umys³y rodziców, aby otaczaj¹c
swoje dzieci troskliw¹ opiek¹ i m¹dr¹
mi³oœci¹ umieli prowadziæ je nie-
omylnie ku dobrom duchowym i
wiecznym. Kszta³tuj w duszach ludzi
m³odych prawe sumienie i woln¹
wolê, aby wzrastaj¹c w m¹droœci,
latach i ³asce umieli wielkodusznie
przyj¹æ dar Bo¿ego powo³ania.
Spraw, abyœmy kontempluj¹c i na-
œladuj¹c Twoj¹ wytrwa³¹ modlitwê,
wielkoduszne pos³uszeñstwo, z god-
noœci¹ prze¿ywane ubóstwo i dzie-
wicz¹ czystoœæ, uczyli siê wype³niaæ
wolê Bo¿¹ i wspomagaæ z subteln¹
rozwag¹ tych spoœród nas, którzy
zostali powo³ani do bardziej radykal-
nego naœladowania Pana Jezusa, któ-
ry za nas wyda³ samego siebie. Amen.

  5.W poniedzia³ek (9.05) o  godz. 18.00 zapraszamy na Eucharystiê wszystkich cz³on-
ków diakonii i grup parafialnych. Mszê œw. odprawimy za nich, prosz¹c o b³ogos³a-
wieñstwo Bo¿e w ich s³u¿bie dla naszej wspólnoty. Homilia nt. •ród³o nowoœci ¿ycia
chrzeœcijañskiego w Eucharystii. Po Mszy œw. spotkanie dla nich w koœciele.

  6.Prawnik dy¿uruje we wtorek od godz. 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
  7.Zapraszamy bierzmowañców oraz ca³¹ m³odzie¿ naszej parafii na Mszê œw. m³odzie-

¿ow¹ w pi¹tek (13.05) o 18.00,  zaœ w czwartek (12.05) o godz. 17.00 spowiedŸ.
  8.W pi¹tek (13.05) wspominamy dzieñ objawieñ MB w Fatimie. Zapraszamy wszyst-

kich na pierwsze CZUWANIE FATIMSKIE, które rozpoczniemy o godz. 17.15 Go-
dzin¹ Fatimsk¹ i po³¹czymy z nab.majowym. Wszystkie proœby i podziêkowania do MB
prosimy sk³adaæ do skarbony przy wejœciu do koœcio³a. Po nabo¿eñstwie, o godz. 18.00
Msz¹ œw. w intencji wszystkich czcicieli MB Fatimskiej. Homilia nt. Matka mi³osierdzia.

  9.Naszych starszych i chorych parafian odwiedzimy z pos³ug¹ sakramentaln¹ w sobotê
- 14 maja. Zg³oszenia prosimy kierowaæ do czwartku w³¹cznie do kancelarii lub zakrystii.

10.Ch³opców, którzy pragn¹ s³u¿yæ Bogu przy o³tarzu zapraszamy na zbiórki mini-
strantów w soboty o godz. 9.00 w salce ministrantów.

11. Dzieci zapraszamy na spotkania Dzieci Maryi. Poznajemy MB i Pismo Œwiête, wiele
œpiewamy oraz bawimy siê. Nasze spotkania odbywaj¹ siê w sobotê o godz. 10.30.

12.Wszystkich zachêconych rekolekcyjnymi spotkaniami zapraszamy na ci¹g dalszy. Przez
kolejne czwartki bêdziemy spotykaæ siê u Ÿróde³ naszej wiary, wys³uchuj¹c konferencji
oraz œwiadectwa ¿ycia wiar¹ a tak¿e na wspólnej rozmowie w grupach. Kolejne terminy
spotkañ to  12.05; 19.05; 26.05; 2.06; 9.06; 15.06, godz 18.45 w koœciele.

13.Do czerwca s¹ jeszcze wolne intencje mszalne o godz. 7.00, które przyjmuje-
my w Kancelarii Parafialnej.

14.Parafialna Rada Ekonomiczna sk³ada podziêkowania Parafianom za ofiarnoœæ i odpo
wiedzialnoœæ w trudnym dla nas wszystkich okresie pandemii. Mimo, ¿e pandemia powo
li wygasa, pojawia siê wiele innych problemów zwi¹zanych z kosztami utrzymania parafii
– wynikaj¹cych chocia¿by ze wzrostu cen mediów i remontów. Nie wszyscy te¿ parafia-
nie wrócili w sposób fizyczny do Koœcio³a i nieraz ze wzglêdów zdrowotnych uczestnicz¹
we Mszach œw. dziêki transmisjom internetowym. Dlatego Parafialna Rada Ekonomiczna
w dalszym ci¹gu podtrzymuje proœbê o finansowe wsparcie  poprzez wp³aty bezpoœrednio
na konto parafii – co pozwoli nam przetrwaæ ten niespokojny czas. Nr konta Parafii Pod-
wy¿szenia Krzy¿a Œw. i MB Uzdrowienia Chorych:  42 1050 1214 1000 0023 1548 9068
tytu³ wp³aty: „darowizna na cele kultu religijnego”. Bóg zap³aæ za przekazanie darowizn!

15.Z dniem dzisiejszym zakoñczyliœmy w naszej parafii zbiórkê ¿ywnoœci dla uchodŸców
z Ukrainy. Dziêkujemy wszystkim darczyñcom za okazane serce oraz chêtnym wolonta-
riuszom za chêci, czas i zaanga¿owanie w segregowaniu produktów. Od poniedzia³ku
(9.05) wszystkie dary mo¿na sk³adaæ ca³odobowo w Katowicach-Caritasie ul. Dêbo-
wa 23.

16.W najbli¿szym czasie odbêd¹ siê kolejne uroczystoœci I Komunii œw. w naszym
koœciele: w niedzielê (8.05) o godz. 11.00 dla dzieci ze Szko³y nr 66 oraz
w niedzielê (15.05) o godz. 11.00 dla dzieci ze Szko³y „Omega”.

17.Pragniemy poinformowaæ, ¿e w zwi¹zku ze zniesionymi obostrzeniami sanitar-
nymi, wracamy do porz¹dku sprzed pandemii. Kap³ani bêd¹ udzielaæ Komunii
Œwiêtej we wszystkich miejscach koœcio³a zarówno do ust jak i na rêkê.

18.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 naszego koœcio³a.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (09 - 15 MAJ 2022)

PONIEDZIA£EK (09.05.2022 r.) - UROCZ.ŒW. STANIS£AWA, BPA I MÊCZ., g³. patrona Polski

  7.00 1/za+ m.Jadwigê Biskup w 9r.œm.+ o.Henryka,++z rodz. z obu stron,+ciociê Klotyldê
2/za + mamê Gertrudê Tomczok, +ojca Jana, ++ teœciów: Wiktoriê i Jerzego

i ++ rodzeñstwo z obu stron
  7.30 - Ró¿aniec 17.30 - Nabo¿eñstwo majowe
18.00 1/w intencji wszystkich cz³onków diakonii i grup parafialnych oraz ich rodzin

2/za + Juliê Pyka w 5 r. œm. oraz ++ z pokrewieñstwa
3/za + Jadwigê Ogrodowczyk
4/za ++ rodziców: Franciszka i Mariê, + szwagra Franciszka, ++ teœciów:

W³adys³awa i Helenê oraz + ich córkê Annê z mê¿em Januszem
Homilia: •ród³o nowoœci ¿ycia chrzeœcijañskiego w Eucharystii

WTOREK (10.05.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + Stanis³awê Kasprzyk we wspomnienie urodzin, + jej mê¿a Piotra

i ++ z rodziny z proœb¹ o radoœæ wieczn¹ dla nich
2/za + Ryszarda Chromika w 50 r.œm. oraz ++ z rodziny Nieszwieców

  7.30 - Ró¿aniec 17.30 - Nabo¿eñstwo majowe
18.00 1/w intencji Ireny z ok. 89 r. ur., dziêkuj¹c Bogu za kolejny rok ¿ycia i otrzy-

mane ³aski, z proœb¹ o zdrowie, Bo¿e b³og., dary Ducha œw. i opiekê MB
Nieust. Pomocy dla solenizantki i ca³ej rodziny

2/za + brata Eugeniusza, ++ rodziców: Helenê i Józefa oraz ++ rodzeñstwo
3/za + Mariê Wierachowsk¹-Jankowsk¹ w 1 r. œm., + Andrzeja Jankowskiego

w 8 r. œm., z proœb¹ o Bo¿e Mi³osierdzie
4/za intencji Barbary i Zygmunta Jaœniok z ok. 50-lecia œl., z podziêkowaniem za

dotychczasowe ³aski z proœb¹ o Bo¿¹ opiekê i b³og. na dalsze wspólne lata
18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŒRODA (11.05.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + ojca W³adys³awa Zaczkowskiego w 1 r. œm. (od syna Andrzeja z rodzin¹)

2/za + Miros³awa Suszek i ++ z rodziny
  7.30 - Ró¿aniec 17.30 - Nabo¿eñstwo majowe
18.00 1/za + Mariana Benesiewicza we wspomnienie urodzin (od córki Bo¿eny z rodzin¹)

2/w intencji rodziny Jurków i Góralów z proœb¹ o zdrowie
3/za ++ rodziców: Zofiê i Bronis³awa, +siostrê Alinê i ++ krewnych

CZWARTEK (12.05.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + brata Andrzeja, ++ rodziców: Zofiê i Józefa Wilk, + mê¿a Józefa Dudê

oraz ++ dziadków Froñ i Wilk
2/intencja wolna

  7.30 - Ró¿aniec 17.30 - Nabo¿eñstwo majowe
18.00 1/za ++ mê¿a Zygmunta, siostrê Pelagiê, ++ rodziców: Monikê i Ludwika

z proœb¹ o ¿ycie wieczne
2/za ++ rodziców: Jana i Aleksandrê Tokarskich, + brata Waldemara, + brata-

nicê Agnieszkê, ++dziadków: Józefa i Gertrudê Dudek, ++ z rodziny: Du-
dek i Tokarski oraz dusze w czyœæcu cierpi¹ce

3/za ++ Karolinê i Józefê oraz ich rodziców z proœb¹ o Bo¿e Mi³osierdzie
i ³askê wiecznego zbawienia

4/za ++ rodziców: Katarzynê i Stanis³awa i ++ z pokrewieñstwa
18.45 - Spotkanie po Rekolekcjach Ewangelizacyjnych: u Ÿróde³ naszej wiary

PI¥TEK (13.05.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + Wojciecha Organiœciaka w kol. r. œm.

2/w intencji Iwony Nowak z podziêk. za otrzymane ³aski i opiekê MB Fatimskiej
  7.30 - Ró¿aniec
17.15 - wprowadzenie Figury Matki Bo¿ej Fatimskiej, Godzina Fatimska po-

³¹czona z nabo¿eñstwem majowym
18.00 1/w intencji czcicieli Matki Bo¿ej Fatimskiej

2/w intencji m³odzie¿y
3/za+Gertrudê Szafarczyk w 7r.œm.+ jej mê¿a Ernesta oraz ++ Gertrudê i Jana Nowak

z proœb¹ o Bo¿e Mi³osierdzie
4/za + Stanis³awê Celman

Homilia: Matka Mi³osierdzia
SOBOTA (14.05.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/w intencji Zofii z ok.kol.r.ur. i imienin, dziêkuj¹c B. za dar ¿ycia i otrzymane ³aski,

z proœb¹ o B.b³og., zdrowie i opiekê Maryi i dary D.œw. dla solenizantki i rodziny
2/za + Urszulê Karpiñsk¹ w 1 r. œm.
3/intencja wolna
4/intencja wolna

17.30 - Nabo¿eñstwo majowe
18.00 1/za ++ rodziców: Janinê i W³adys³awa GóŸdŸ, + brata Józefa, ++ rodziców

Stêpniowskich, + siostrê Reginê i + jej mê¿a
2/za + mê¿a Henryka w 9 r. œm., + ojca Emila w kol. r. œm. + brata Ryszarda,

++ dziadków, pradziadków oraz + Mariê Sajewicz w 2 r. œm.
NIEDZIELA (15.05.2022 r.) - 5 NIEDZIELA WIELKANOCNA
  7.30 - za ++ matkê Magdalenê i ojca Paw³a oraz ++ dziadków z obu stron
  9.30 - intencja wolna
11.00 - I Komunia œw. dzieci ze Szko³y OMEGA
12.30 - w intencji rodzin: Kwitek i Erenfeld, z podziêkowaniem za otrzymane ³aski,

z proœb¹ o œwiat³o Ducha œw., zdrowie i Bo¿e b³og.
16.30 - Nabo¿eñstwo majowe
17.00 - w intencji Bruna Piec z ok. ur., z proœb¹ o dary Ducha œw. i Bo¿e b³og.
20.00 - za + Zofiê Olko we wspomnienie imienin

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (8 maja 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.Zapraszamy na nabo¿eñstwa majowe, które odprawiamy w dni powszednie
o godz. 17.30, a w niedziele o godz. 16.30.

  3.Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne i kopertowe sk³adane dzisiaj na prace
remontowe - kolejne stacje Drogi Krzy¿owej w koœciele górnym, remont scho-
dów wyjœciowych oraz remont konch dachowych. W przysz³¹ niedzielê (15.05)
kolekta bêdzie przeznaczona na utrzymanie naszego koœcio³a i parafii.

  4.W tym tygodniu przypadaj¹ kwartalne dni modlitw o powo³ania do s³u¿by w koœciele.
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Uroczystoœæ œw. Stanis³awa Biskupa i Mêczennika,
g³ównego patrona Polski – 8 maja.

Œw. Stanis³aw, zosta³ og³oszony œwiê-
tym za swoj¹ niez³omn¹ postawê. ¯y³
Ewangeli¹, broni³ jej i jako pasterz ko-
œcio³a krakowskiego odwa¿nie przeciw-
stawia³ siê postêpowaniu mo¿now³ad-
ców, które przeczy³o wartoœciom ewan-
gelicznym. Œw. Jan Pawe³ II nazwa³ go
„patronem chrzeœcijañskiego
³adu moralnego”.

Niewiele wiadomo o ¿yciu
œw. Stanis³awa. Wspominaj¹
o nim Roczniki, Gall Ano-
nim, Jan D³ugosz, ale najbar-
dziej znany jest opis ¿ycia i
mêczeñskiej œmierci œw. Sta-
nis³awa przedstawiony przez
b³. Wincentego Kad³ubka.

Œw. Stanis³aw urodzi³ siê w
Szczepanowie ok. 1030 r. W
1072 zosta³ biskupem kra-
kowskim. Troszczy³ siê o pa-
rafie, placówki duszpaster-
skie, o rozwój zakonów, któ-
re w tamtych czasach by³y wielk¹ si³¹ w
krzewieniu i umacnianiu wiary. Zrobi³
wiele dla Koœcio³a w Polsce, porz¹dku-
j¹c i umacniaj¹c jego organizacjê i struk-
turê. Wspiera³ go w tym dzia³aniu król
Boles³aw Œmia³y.  Jednak, gdy œw. Sta-
nis³aw da³ siê poznaæ, jako pasterz gorli-
wy, ale i bezkompromisowy popad³ w
nie³askê i zosta³ nawet pos¹dzony o zdra-
dê.  Œw. Stanis³aw otwarcie krytykowa³
postêpowanie w³adcy i oskar¿a³ go o bez-
troskê i przyczynianie siê do moralnego
upadku narodu.  Gdy upominanie króla
nie przynosi³o efektów, bp Stanis³aw,
zgodnie z ówczesnymi metodami, rzuci³
na niego kl¹twê i wy³¹czy³ ze spo³ecz-
noœci Koœcio³a.

W odwecie, wed³ug b³. Wincentego
Kad³ubka, król Boles³aw Œmia³y w 1079
r. osobiœcie zg³adzi³ biskupa podczas
sprawowania Eucharystii w koœciele œw.
Micha³a na Ska³ce w Krakowie.

Jego œmieræ przyczyni³a siê do obale-
nia króla i umocnienia niezale¿noœci
Koœcio³a od w³adz pañstwowych, a tak-
¿e budowy niezale¿nego od w³adzy
œwieckiej autorytetu Koœcio³a w ¿yciu
publicznym.

Kult œw. Stanis³awa rozpocz¹³ siê z
chwil¹ przeniesienia jego
zw³ok na Wawel, w 10 lat
po œmierci. Dnia 8 wrze-
œnia 1253 r. papie¿ Inno-
centy IV dokona³ uroczy-
stej kanonizacji biskupa
Stanis³awa w bazylice œw.
Franciszka w Asy¿u. Pod-
staw¹ do kanonizacji by³
¿ywot opisany i udoku-
mentowany przez domini-
kanina Wincentego z Kielc
(1240 r.). Kult œw. Stanis³a-
wa odegra³ ogromn¹ rolê w
zjednoczeniu rozbitego na
dzielnice pañstwa polskie-

go. W 1595 r. papie¿ Klemens VIII roz-
szerzy³ liturgiczn¹ uroczystoœæ œw. Sta-
nis³awa na ca³y Koœció³.

Papie¿ Jan XXIII w 1963 roku ustano-
wi³ œw. Stanis³awa, wraz ze œw. Wojcie-
chem i Najœwiêtsz¹ Maryj¹ Pann¹ Kró-
low¹ Polski, pierwszorzêdnym patronem
Polski.

W czasie homilii na krakowskich B³o-
niach w 1979 r. œw. Jan Pawe³ II powie-
dzia³: „Œw. Stanis³aw sta³ siê w dzie-
jach duchowych Polaków patronem
owej wielkiej, zasadniczej próby wia-
ry i próby charakteru. Czcimy go, jako
patrona chrzeœcijañskiego ³adu moral-
nego, albowiem ³ad moralny tworzy siê
poprzez ludzi (…) wszystko to prowa-
dzi nas dzisiaj do wielkiej ¿arliwej
modlitwy o zwyciêstwo ³adu moralne-
go w tej trudnej epoce naszych dzie-
jów”.

3

D.M.

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

23.04. - Msz¹ œw. o godz.18.00 rozpo-
czêliœmy rekolekcje ewangelizacyjne,
które poprowadzi³ ks. Bogdan Kania -
 Moderator ds. Nowej Ewangelizacji Ar-
chidiecezji Katowickiej oraz rektor ka-
plicy œw. Barbary w Centrum Handlo-
wym „Silesia City Center”.

24.04. - W tym dniu, na ka¿dej Mszy
œw. zosta³o wyg³oszone S³owo Bo¿e nt.
„Jestem w Tobie zakochany”, czyli Mi-
³oœæ Bo¿a.

Podczs homilii ks. Bogdan zachêci³
wszystkich, abyœmy jako konkretny znak
dla Boga oraz decyzjê serca, ¿e potrze-
bujemy Jego mi³oœci zawiesili bia³e chu-
steczki na drzewach umieszczonych przy
stopniach o³tarza.

25.04. - Msze œw. o godz.8.00 i o
godz.18.00 z nauk¹ dla wszystkich.

Po Mszy œw. wieczornej spotkanie z
nauk¹ nt. „Œmieræ zagl¹da mi w oczy”,
czyli grzech i zbawienie oraz œwiadec-
twa i modlitwa wstawiennicza.

26.04. - Msze œw. o godz.8.00 i o
godz.18.00 z nauk¹ dla wszystkich.

Po Mszy œw. wieczornej spotkanie z
nauk¹ nt. „Moje ¿ycie nie nale¿y ju¿ do
mnie”, czyli Jezus moim Panem,  œwia-
dectwa oraz osobiste przyjêcie Jezusa do
swojego ¿ycia jako Pana i Zbawiciela.

27.04. Msze œw. o godz.8.00 i o
godz.18.00 z nauk¹ dla wszystkich.

Po Mszy œw. wieczornej spotkanie z
nauk¹ nt. „Nowa perspektywa, nowa ja-
koœæ”, czyli chodziæ w Duchu Œwiêtym,
œwiadectwa oraz modlitwa wstawienni-
cza z intencj¹ o wylanie Ducha Œwiête-
go.

29.04. - Na Mszy œw. o godz.18.00 Ks.
Biskup Grzegorz Olszowski udzieli³ na-
szej m³odzie¿y Sakramentu Bierzmowa-
nia. Zwracaj¹c siê do m³odzie¿y Ks. Bi-
skup prosi³, aby pozwolili dzia³aæ Panu
Bogu w swoim ¿yciu, otwieraj¹c siê na
dary Ducha Œwiêtego, bo tylko wtedy
wszystko bêdzie na w³aœciwym miejscu.

Otoczmy nasz¹ m³odzie¿ modlitw¹, aby
dobrze potrafili wykorzystaæ dary Ducha
Œwiêtego w swoim ¿yciu i umiejêtnie
wspó³pracowali z Jego ³ask¹.

Msz¹ œw. rozpoczê³a siê równie¿ wizy-
tacja kanoniczna w naszej parafii.

Po Eucharystii w sali Œw. Jana Paw³a II
odby³o siê spotkanie ks. Biskupa Grze-
gorza Olszowskiego z katechetkami oraz
z rodzicami kap³anów i sióstr zakonnych.

Nastêpnie o godz. 20.00 odby³o siê spo-
tkanie Ks. Biskupa z Rad¹ Ekonomiczn¹
oraz Parafialn¹ Rad¹ Duszpastersk¹.
Podczas spotkania poruszone by³y spra-
wy ¿ycia naszej parafii. Ks. Biskup Grze-
gorz zwróci³ siê z proœb¹, abyœmy wspie-
rali naszych Kap³anów oraz starali siê jak
najlepiej uczestniczyæ w ¿yciu parafii, a
przez swoje œwiadectwo wiary przyci¹-
gali innych do Chrystusa.

Bo¿ena S.

Migawki z ¿ycia naszej parafii
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Og³oszenia z Archidiecezji.....

- Rozpoczê³y siê przyjêcia kandydatów do
Wy¿szego Œl¹skiego Seminarium Duchow-
nego w Katowicach na nowy rok formacyj-
ny 2022/23. Elektroniczna rejestracja i nie-
zbêdne informacje s¹ dostêpne na stronie
www.seminarium.katowice.pl. Prosimy ksiê-
¿y proboszczów o przekazanie powy¿szej in-
formacji w og³oszeniach duszpasterskich naj-
bli¿szych niedziel.

- 29 maja odbêdzie siê pielgrzymka mê¿-
czyzn i m³odzieñców do Sanktuarium Mat-
ki Sprawiedliwoœci i Mi³oœci Spo³ecznej pod
has³em: „Pos³ani w pokoju Chrystusa”. Ar-
chidiecezjalna pielgrzymka osób chorych i
niepe³nosprawnych odbêdzie siê w pi¹tek
13 maja w bazylice piekarskiej. Szczególn¹
intencj¹ bêdzie modlitwa za diakonów, któ-
rzy przyjm¹ nastêpnego dnia œwiêcenia pre-
zbiteratu.

- III edycja kursu lektorów s³owa Bo¿e-
go rozpocznie siê 7 maja na Wydziale Teolo-
gicznym UŒ. Maj¹c na uwadze kszta³towa-
nie piêkna liturgii w parafiach naszej archi-
diecezji i umi³owanie przez wiernych rozwa-
¿ania s³owa Bo¿ego, zachêcamy do skorzy-
stania z tej propozycji. Zg³oszenia prosimy
przesy³aæ do 5 maja. Szczegó³owe informa-
cje w za³¹czniku nr 2.

- Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y w
archidiecezji katowickiej zaprasza m³odych
do udzia³u w rekolekcjach: „Mecz o wszyst-
ko…”, które odbêd¹ siê w dn. 20–22 maja w
domu rekolekcyjnym w Kokoszycach. Pro-
simy ksiê¿y – opiekunów grup m³odzie¿o-
wych o przekazanie powy¿szej informacji
swoim podopiecznym. Szczegó³y rekolekcji
dostêpne pod adresem: https://www.facebo-
ok.com/ksm.archidiecezjikatowickiej/. Zapi-
sy pod linkiem: https://cutt.ly/YFny0bg

- IV archidiecezjalna pielgrzymka chorych,
niepe³nosprawnych i ich rodzin do Lour-
des specjalnie wynajêtym poci¹giem z Kato-
wic zaplanowano w dn. 8–16 wrzeœnia br.
Szczegó³y dostêpne s¹ na plakacie (za³¹cz-
nik nr 3) oraz stronie internetowej archidie-

cezji. Trwaj¹ ju¿ zapisy. Maj¹c na uwadze
czas letnich wakacji, kolejny raz prosimy ksiê-
¿y proboszczów o regularne przekazywanie
tej informacji parafianom w ramach niedziel-
nych og³oszeñ duszpasterskich.

- Mêski weekend „Ojciec z dzieckiem”
odbêdzie siê w dn. 13–15 maja oraz 3–5
czerwca w okolicach Kocierza. W programie:
wspólna wêdrówka, rywalizacje sportowe,
zabawy dla dzieci modlitwa i mo¿liwoœæ sko-
rzystania z sakramentów. Szczegó³owe infor-
macje i zapisy na stronie: http://www.niezlom-
ny24.pl/niezlomny-ojciec-2/.

- Jubileusze ma³¿eñskie bêdziemy œwiêto-
waæ w katedrze w niedzielê 22 maja o godz.
14. Prosimy o przekazanie tej informacji
wszystkim zainteresowanym. Chêtnych jubi-
latów prosimy o zg³aszanie siê przez stronê:
https://rodzina.archidiecezjakatowicka.pl/
wazne/66-jubileusze-malzenskie-2022.

- G³osowanie w konkursie na naj³adniejsz¹
poradniê ¿ycia rodzinnego archidiecezji
katowickiej odbêdzie siê w dn. 1–15 maja.
Mo¿na g³osowaæ przez stronê internetow¹:
https://rodzina.archidiecezjakatowicka.pl/po-
lecamy/212-konkurs-na-najladniejsza-porad-
nie.

- Rekolekcje dla rodzin „Wystarczy iskra”
odbêd¹ siê w oœrodku rekolekcyjnym w Nê-
dzy (diecezja gliwicka) w dn. 26 lipca–1 sierp-
nia. Zapisy przez stronê: https://rodzina.archi-
diecezjakatowicka.pl/aktualnosci/236-waka-
cyjne-rekolekcje-dla-rodzin – prosimy o prze-
kazanie zainteresowanym rodzinom.

- Rekolekcje dla rodziców i krewnych
kap³anów, braci oraz sióstr zakonnych od-
bêd¹ siê w dn. 3–5 czerwca w domu rekolek-
cyjnym œw. Jadwigi w Brennej. Szczegó³o-
we informacje na stronie: rekolekcje-bren-
na.pl.

- Serdecznie zapraszamy na Widowisko
Muzyczno-Multimedialne "Komplementy
dla Najpiêkniejszej", które bêdzie mia³ miej-
sce 15 maja o godz. 18.00 w Centrum Kultu-
ralno-Edukacyjnym w Czerwionce Leszczy-
nach. Bilety w cenie 25/20 z³ do  nabycia:
www.chck.pl; www.ckecl.pl/kup-bilet/

CZTERY DNI REKOLEKCJI
EWANGELIZACYJNYCH

24.04 - 27.04.2022

DZIEÑ PIERWSZY:

„Jestem w Tobie zakochany”
- Mi³oœæ Bo¿a

Ks. Bogdan Kania rozpoczynaj¹c swoj¹
homiliê podkreœli³, ¿e mi³oœæ Bo¿a nie
ma granic, a Bóg kocha ka¿dego w spo-
sób indywidualny i osobisty, bo zna hi-
storiê ¿ycia ka¿dego z nas. Bóg kocha
mi³oœci¹ Ojca:

- mi³oœci¹ sta³¹
- mi³oœci¹ wiern¹
- mi³oœci¹ niezmienn¹
„Bo góry mog¹ ust¹piæ i pagórki siê

zachwiaæ, ale mi³oœæ moja nie odst¹pi od
ciebiei nie zachwieje siê moje przymie-
rze pokoju, mówi Pan, który ma litoœæ
nad tob¹ (Iz 54, 10)

Ale kocha równie¿ mi³oœci¹ Matki:
- mi³oœci¹ czu³¹
- mi³oœci¹ wra¿liw¹
- mi³oœci¹ delikatn¹
„Czy¿ mo¿e niewiasta zapomnieæ o

swym niemowlêciu, ta, która kocha syna
swego ³ona? A nawet, gdyby ona zapo-
mnia³a, Ja nie zapomnê o tobie” (Iz 49, 15)

 Ks. Bogdan poprzez swoje œwiadectwo
zwróci³ uwagê na modlitwê, któr¹ pos³u-
¿y³ siê, aby prosiæ Boga Ojca o doœwiad-
czenie Bo¿ej mi³oœci, ale tak¿e podkre-
œli³, ¿e Bóg stworzy³ ka¿dego cz³owieka
na swój obraz i podobieñstwo. Dlatego
te¿ zachêci³ wszystkich, abyœmy ka¿de-
go dnia zachwycali siê sob¹, ale równie¿
Bogiem w sobie, poniewa¿ Bóg kocha
mi³oœci¹ bezinteresown¹.

Zadanie dla mnie: Bez wzglêdu na sy-
tuacjê w jakiej obecnie siê znajdujê, czy
pragnê, aby Bo¿a mi³oœæ zagoœci³a jesz-
cze w wiêkszej obfitoœci w moim ¿yciu?

Bo¿ena S.
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