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

15 maja 2022

Nowenna przed Uroczystoœci¹
Zes³ania Ducha Œwiêtego

Co roku, przygotowuj¹c siê na to Œwiê-
to, w Koœciele katolickim odprawiana jest
nowenna do Ducha Œwiêtego.

Pierwowzorem nowenny jest modlitew-
ne oczekiwanie aposto³ów wraz z Maryj¹
w Wieczerniku na zes³anie Ducha Œwiê-
tego po Wniebowst¹pieniu Pana Jezusa
(Dzieje Apostolskie 1,14). Prawdopo-
dobnie st¹d wywodzi siê staro¿ytna tra-
dycja modlitwy przez dziewiêæ dni miê-
dzy Wniebowst¹pieniem Pañskim a Nie-
dziel¹ Zes³ania Ducha Œwiêtego. Nowen-
na s³u¿y wewnêtrznemu przygotowaniu
na to wa¿ne œwiêto i ma nam pomóc
otworzyæ siê w szczególny sposób na
Bo¿e dzia³anie oraz je upraszaæ. Podob-
nie jak aposto³owie i uczniowie Chrystu-
sa po wniebowst¹pieniu, bêdziemy mo-
dliæ siê i oczekiwaæ na zes³anie Ducha
Œwiêtego. Uroczystoœæ Zes³ania Ducha
Œwiêtego przypada w tym roku na dzieñ
5 czerwca, a wiêc nowennê rozpocznie-
my w pi¹tek 27 maja. Nowenna przed
Zes³aniem Ducha Œwiêtego sk³ada siê z
modlitwy wstêpnej, modlitwy na po-
szczególny dzieñ nowenny oraz modlitw
koñcowych (Ojcze Nasz, modlitwa, Li-
tania do Ducha Œwiêtego).
Modlitwy na poszczególne dni nowenny:
1. Panie Jezu Chryste, jak drzewo po przy-
jêciu wody rozwija siê i przynosi owoce,
równie¿ i my pragniemy przyj¹æ ³askê
Ducha Œwiêtego i przynosiæ owoce cnót.
Amen.
2. Bo¿e, który w Chrzcie Œwiêtym obficie
wyla³eœ na nas Ducha Œwiêtego, spraw
³askawie, aby wspiera³ On nasze pragnie-

nie nieba, aby nas zachêca³, uczy³, oœwie-
ca³, pociesza³, umacnia³, leczy³, usprawie-
dliwia³ i zbawia³. Amen.
3. Duchu Przenajœwiêtszy, Bo¿e jednoœci,
zgody i pokoju, b³agamy Ciê pokornie,
abyœ zawsze jednoczy³ wszystkich wierz¹-
cych w Chrystusa w Jego œwiêtym Koœcie-
le. Amen.
4. Duchu Œwiêty, dziêkujemy Ci za to, ¿e
nas opieczêtowa³eœ Bo¿ym podobieñ-
stwem, które jest zadatkiem szczêœcia
wiecznego i wezwaniem do œwiêtoœci.
Amen.
5. Panie Jezu Chryste, dziêki mieszkaj¹-
cemu w nas Duchowi Œwiêtemu, modli-
twa nasza zdolna jest ujarzmiæ szatana i
pokusy œwiata, a tak¿e zdolna jest wielbiæ
Ciebie wraz z Ojcem i Duchem Œwiêtym.
Amen.
6. Panie, pomnó¿ w nas wiarê w Ciebie i
zawsze nas oœwiecaj œwiat³em Ducha
Œwiêtego, abyœmy postêpowali wed³ug
ducha i cieszyli siê jego owocami. Amen.
7. Bo¿e, dopóki ¿yjemy w ciele, walczy-
my ze z³em, spraw przeto, abyœmy umieli
opanowaæ wszelkie pokusy i popêdy przy
pomocy mieszkaj¹cego w nas Ducha Œwiê-
tego, abyœmy ¿yli wiecznie. Amen.
8. Przyb¹dŸ, Duchu Œwiêty, nape³nij serca
Twoich wiernych i zapal w nich ogieñ
Twojej mi³oœci, abyœmy mi³owali Boga
ca³ym sercem i otrzymali wieczne szczê-
œcie. Amen.
9. Duchu Œwiêty, który sprawi³eœ, ¿e apo-
sto³owie mówili ró¿nymi jêzykami, spraw,
abyœmy w ¿yciu chrzeœcijañskim potrafili
mówiæ jêzykiem s³ów, jêzykiem czynów,
jêzykiem przyk³adu i wszystkimi mo¿liwy-
mi jêzykami dla pomno¿enia chwa³y Bo-
¿ej. Amen.

D.M.

nt. Najœwiêtsza Ofiara jest najwy¿szym wyrazem mi³oœci Boga wobec cz³owieka
i domaga siê odpowiedzi z naszej strony.

  7.W przysz³¹ niedzielê (22.05) o godz. 17.00 odprawimy Mszê œw. w intencji
czcicieli œw. Rity, patronki spraw beznadziejnych. Po Mszy œw., ok. godz. 17.45
nabo¿eñstwo po³¹czone z obrzêdem poœwiêcenia ró¿. Do skrzynki przy Œw. Ri-
cie (obok kaplicy œw. Barbary) mo¿na sk³adaæ kartki z wypisanymi proœbami
i podziêkowaniami, które bêd¹ odczytane w czasie nabo¿eñstwa. Po nabo¿eñ-
stwie udzielimy b³ogos³awieñstwa relikwiami œw. Rity.

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

  9.Dzieci zapraszamy na spotkania Dzieci Maryi. Poznajemy MB i Pismo Œwiête, wiele
œpiewamy oraz bawimy siê. Nasze spotkania odbywaj¹ siê w sobotê o 10.30 w salce nr 2.

10.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 19.05; 26.05; 2.06; 9.06; 15.06, godz 18.45 w koœciele.

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

12.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!

13.Zakoñczyliœmy w naszej parafii zbiórkê ¿ywnoœci dla uchodŸców z Ukrainy. Dziê-
kujemy wszystkim darczyñcom za okazane serce oraz chêtnym wolontariuszom za
chêci, czas i zaanga¿owanie w segregowaniu produktów. Wszystkie dary ci¹gle
mo¿na sk³adaæ ca³odobowo w Katowicach-Caritasie, ul. Dêbowa 23.

14.Pragniemy poinformowaæ, ¿e kap³ani udzielaj¹ Komunii Œwiêtej we wszyst-
kich miejscach koœcio³a zarówno do ust jak i na rêkê.

15.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.

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



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW  (16 - 22 MAJ 2022)
PONIEDZIA£EK (16.05.2022 r.) - ŒWIÊTO ŒW. ANDRZEJA BOBOLI, patrona Polski

  7.00 1/za + ¿onê Zofiê Bujak we wspomnienie imienin
2/za + Zofiê Wiejaczka we wspom. ur, o dar ¿ycia wiecznego (od siostry Aleksandry)

  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo majowe
18.00 1/do Chrystusa Najwy¿szego Kap³ana w intencji ks. Piotra z ok.ur., dziêkuj¹c Opatrz-

noœci Bo¿ej i MB za otrzymane ³aski, z proœb¹ o dalsz¹ opiekê, zdrowie, wytrwanie
w powo³aniu oraz o Bo¿¹ opiekê zdrowie i si³y dla rodziców

2/za++s.Zofiê Lesiak, m.Andrzeja Bros we wspom. imienin++z rodziny Lesiaków
3/za + brata Zygmunta w 13 r. œm. prosz¹c o Bo¿e Mi³osierdzie dla niego
4/za ++ Barbarê Radziejewsk¹ i jej mê¿a z proœb¹ o ¿ycie wieczne (od Zesp.Charyt.)

WTOREK (17.05.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za ++ wujka Bogdana i jego ¿onê Genowefê i dusze w czyœæcu cierpi¹ce,

z proœb¹ o radoœæ nieba
2/za + mamê Genowefê w kol. r. œm., + ojca Józefa i ++ teœciów
3/intencja wolna

  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo majowe
18.00 1/za ++ Annê i Jana Szada-Borzyszkowskich, Helenê i Jana Molickich z rodzinami,

++ Marianów: Zygu³ê i Sobola,++Aleksandrê i Hannê Serweciñskie, Bart³omieja
Sobowicza i dusze w czyœæcu cierpi¹ce

2/za ++ rodz: Zofiê i Rajmunda Szeligów, s.Jadwigê, m.Janusza Krenczyka, ++ rodz:
Martê i Henryka Krenczyków, s.Krystynê Krenczyk, br.Micha³a z rodzin¹

3/za + Mariê Kowalczyk w 10 r.œm.
ŒRODA (18.05.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/intencja wolna

2/intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo majowe
18.00 1/w intencji ks. Dawida Majki z proœb¹ o œwiat³o Ducha œw., wiernoœæ ³asce

powo³ania i opiekê Matki Bo¿ej (od osób odmawiaj¹cych Margaretki)
2/za + W³adys³awa Bazana we wspomnienie urodzin
3/za + mê¿a Konrada i ++ rodziców z obu stron

CZWARTEK (19.05.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/intencja wolna

2/intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo majowe
18.00 1/w intencji osób odmawiaj¹cych Margaretki za kap³anów

2/w intencji mamusi œp. Anieli w 11 r. œm., z podziêkowaniem Bogu za jej
¿ycie i macierzyñstwo, z proœb¹ o radoœæ wieczn¹

3/za + brata Miros³awa w 1 r. œm. i ++ z rodziny
4/intencja wolna

18.45 - Spotkanie po Rekolekcjach Ewangelizacyjnych: u Ÿróde³ naszej wiary
PI¥TEK (20.05.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + Helenê Czudaj w 30 r. œm., ++ z rodziny Czudaj oraz + Jerzego Locha

2/za ++ Krystynê Brachaczek i jej mê¿a Tadeusza (od rodziny Klimek i Miku³a)

  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo majowe
18.00 1/w intencji czcicieli Mi³osierdzia Bo¿ego

2/za + Stanis³awa Ficek w 5 r. œm., z proœb¹ o dar nieba
3/za + Mateusza Chaberskiego w 9 r. œm. i ++ z rodziny Chaberskich

Homilia: Najœwiêtsza Ofiara jest najwy¿szym wyrazem mi³oœci Boga wo-
bec cz³owieka i domaga siê odpowiedzi z naszej strony

SOBOTA (21.05.2022 r.) - Wspomnienie œw. Jana Nepomucena, prezb. i mêcz.
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/za + ojca Ryszarda Œmiejê z proœb¹ o radoœæ nieba

2/intencja wolna
3/intencja wolna

17.30 - Nabo¿eñstwo majowe
18.00 1/za + ojca Boles³awa Janik we wspomnienie urodzin

2/za + mê¿a Piotra, ++ rodziców: El¿bietê i Czes³awa Gajewskich, ++ teœciów: Fran-
ciszkê i W³adys³awa Motylów, + synow¹ Cecyliê i ++ szwagrów: Piotra i Mariana

NIEDZIELA (22.05.2022 r.) - 6 NIEDZIELA WIELKANOCNA
  7.30 - do Opatrznoœci Bo¿ej za wstawiennictwem œw. Rity w intencji Jadiwigi,

Teresy i Zofii z rodzinami, z podziêkowaniem za otrzymane ³aski, z proœb¹
o dalsze b³og. Bo¿e, dary Ducha œw. i rozwi¹zanie trudnych spraw

  9.30 - za + Bart³omieja Parafiniuka
11.00 - przez wstaw.MB Piekarskiej z podziêkowaniem za otrzymane ³aski z proœb¹ o Bo¿e

b³og., dary D.œw., zdrowie i opiekê Anio³ów Stró¿ów dla Julii i Miko³aja z ok. 7 r. ur.
12.30 - w intencji Janiny z ok. 70 r. ur. oraz Zenobiusza w dniu ur, z podziêkowaniem za dar

¿ycia, b³og. Bo¿e, z proœb¹ o potrzebne ³aski dla jubilatów oraz córek z rodzinami
16.30 - Nabo¿eñstwo majowe
17.00 - w intencji czcicieli œw. Rity
17.45 - Nabo¿eñstwo do œw. Rity
20.00 - za ++ rodziców: Joannê i Romana oraz ++ z rodziny: Romanowicz, Grud-

niok i Niemczyk oraz dusze w czyœæcu cierpi¹ce
 Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (15 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 sk³adane dzisiaj na utrzymanie naszego
koœcio³a i parafii. W przysz³¹ niedzielê (22.05) kolekta bêdzie przeznaczona na potrzeby
archidiecezji: prace zwi¹zane z odnowieniem pomnika historii-Katedry i Kurii.

  4.W œrodê (18.05) Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza cz³onków i sympaty-
ków po wieczornej Mszy œw. do salki nr 2 na comiesiêczne spotkanie.

  5.W czwartek (19.05) o godz.18.00 Msza œw. w intencji odmawiaj¹cych Marga-
retki za kap³anów.

  6.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
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Dni Krzy¿owe w Polsce

 Tradycja dni krzy¿owych ma ju¿ po-
nad 1500 lat. Narodzi³a siê we Francji.
Kiedy oko³o 450 roku kraj ten nawiedzi-
³y gwa³towne klêski ¿ywio³owe, œwiêty
Mamert (V w.), biskup Vienne nad Ro-
danem, nakaza³ odprawianie procesji b³a-
galnych na trzy dni przed Wniebowst¹-
pieniem. W nastêpnych latach urodzaje
by³y bardzo pomyœlne. Ten zwyczaj po
synodzie w Orleanie w 515 roku rozsze-
rzony zosta³ na ca³¹ Galiê, a w 816 roku
wprowadzi³ je do liturgii rzymskiej pa-
pie¿ Leon III.

W dniu 25 kwietnia, kiedy
przypada liturgiczne wspomnie-
nie mêczeñskiej œmierci œw. Marka
ewangelisty i przez trzy kolejne dni
poprzedzaj¹ce uroczystoœæ Wniebo-
wst¹pienia Pañskiego Koœció³ ob-
chodzi dni krzy¿owe – czas mo-
dlitw b³agalnych o dobre urodza-
je zapewniaj¹ce dostatek chleba
powszedniego. Modlitwy o do-
bry urodzaj s¹ w³aœciwie roz-
winiêciem wezwania z „Ojcze
nasz” – „chleba naszego po-
wszedniego daj nam dzisiaj”.

W roku liturgicznym uroczy-
stoœæ Wniebowst¹pienia przypa-
da czterdziestego dnia po Zmartwych-
wstaniu i koñczy okres wielkanocny. Tra-
dycyjnie jest to czwartek, ale w Koœciele
polskim od 2004 roku za pozwoleniem
Watykañskiej Kongregacji do spraw Kul-
tu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów
uroczystoœæ Wniebowst¹pienia obcho-
dzona jest w niedzielê po 40-tym dniu
od Zmartwychwstania. Nie zmieni³ siê
natomiast termin dni krzy¿owych – na-
dal jest to poniedzia³ek, wtorek i œroda
w tygodniu obchodów.

Nazwa tych dni wywodzi siê od proce-
sji, które odbywaj¹ siê z koœcio³a para-
fialnego pod przewodnictwem kap³ana,
do innych koœcio³ów w miejscu, jeœli ich
jest wiêcej, b¹dŸ do kaplic, krzy¿y przy-

dro¿nych wœród pól. Celem tych proce-
sji jest dziêkowanie Panu Bogu za otrzy-
mane dobrodziejstwa i proœby o b³ogo-
s³awieñstwo dla urodzajów. Poœwiêca siê
wtedy pola, wierni modl¹ siê o ochronê
ziemi przed gradobiciem, susz¹ i innymi
klêskami oraz o dobry urodzaj.

Podczas takich procesji œpiewa siê lita-
niê do Wszystkich Œwiêtych i tzw. supli-
kacje – pieœni b³agalne o ochronê przed
klêskami ¿ywio³owymi i innymi nie-
szczêœciami.

Codziennie odprawiane s¹ msze w in-
nej intencji: w poniedzia³ek – Msza œw.

„w okresie zasiewów”, we wtorek –
Msza œw. „o uœwiêcenie pracy ludz-

kiej”, w œrodê – Msza œw. „za g³o-
duj¹cych”.

Dni krzy¿owe by³y cza-
sem intensywnych i wspól-
nych mod³ów, które inte-
growa³y i wzmacnia³y lud,
mia³y wiêc (obok znaczenia
religijnego) równie¿ zna-
czenie spo³eczne.

Dniami modlitw o urodza-
je s¹: 25 kwietnia – wspo-
mnienie œw. Marka Ewan-
gelisty, 15 maja – wspo-

mnienie œw. Izydora Oracza,
a tak¿e 19 lub 25 maja – wspo-

mnienie œwiêtego Urbana, papie¿a, pa-
trona rolników.

W naszej parafii podczas Dni Krzy-
¿owych gromadziæ bêdziemy siê przy
Krzy¿u Misyjnym na nabo¿eñstwie o
godz.17.30.         Bo¿ena S.

CZTERY DNI REKOLEKCJI
EWANGELIZACYJNYCH

24.04 - 27.04.2022

DZIEÑ DRUGI
Podczas homilii ks. Rekolekcjonista

zwróci³ uwagê na zaufanie Bogu. Od-
niós³ siê do Czytania (1 P 5, 7) i Ewan-
gelii (Mk 16, 15) z dnia oraz w³asnego
œwiadectwa ¿ycia („Wszystkie troski
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Luty:
Goss Ma³gorzata, B.Chrobrego 2
Hojda Jan, B.Chrobrego 2
Nowak Alicja, Piastów 7
Franiak Marianna, B.Chrobrego 37
Lubecka Zofia, Mieszka I 5
Preisner Edeltrauda, Tysi¹clecia 4
Gadecka Janina, Tysi¹clecia 4
Zaj¹c Krystyna, Piastów 5
Zdunek Jan, Piastów 3
Szymocha Tadeusz, Mieszka I 5
Pelka Danuta, Tysi¹clecia 19
Œnie¿ek Helena, Tysi¹clecia 78
Ga³uszka Ró¿a, Piastów 10
WoŸniak Halina, Tysi¹clecia 25
Kalisz Ewa, Piastów 24
Kujawa Maria, Piastów 9
Kalman Kazimierz, Tysi¹clecia 4
Mi¹dowicz Piotr, Mieszka I 11
Kaleta Bogus³aw, Z.Czarnego 6
Marzec:
Bia³as Krystyna, Tysi¹clecia 1
Pukosz Czes³aw, Mieszka I 15
Gadomska Alina, Piastów 7
Blochel Magdalena, Tysi¹clecia 21
Krzyszkowski Mieczys³aw, Tysi¹clecia 1
Œliwa Jan, B.Chrobrego 26

W lutym, marcu i kwietniu odeszli do Pana:

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

Kœciuczyk Gerda, Piastów 7
Ka³donek Renata, Piastów 22
Witmajer Eugeniusz, Piastów 22
Kozio³ Stanis³awa, Piastów 26
Bredel Marian, Piastów 12
Koñczakowska Maria, Piastów 11
Kwiecieñ:
Cieciura Lucjan, Tysi¹clecia 1
Moryson Maria, Tysi¹clecia 19
Knich Dariusz, Piastów 5
Maku³a Halina, Piastów 5
¯urek Czes³awa, Piastów 18
£ukaszczyk Kazimierz, Tysi¹clecia 29
Ksi¹dz Dorota, Piastów 10
Ha³as Anna, Tysi¹clecia 19
Mierzejewski W³adys³aw, B.Chrobrego 2
Pruœ Krystyna, Piastów 24
Cokot Jaros³aw, Z.Czarnego 10
Szymañska Genowefa, Piastów 7

dzina ewangelizacyjna ze œw. Józefem
i b³. ks. Janem Mach¹; 15.00 – Nabo¿eñ-
stwo majowe pod przewodnictwem abp.
koadiutora Adriana Galbasa SAC.

- X Ogólnopolska Pielgrzymka ¯ywe-
go Ró¿añca na Jasn¹ Górê odbêdzie siê
w sobotê 4 czerwca. Poprzedzi j¹ II Ogól-
nopolski Kongres Ró¿añcowy. Szczegó-
³y na stronie internetowej: rozaniec.ka-
towicka.pl/.

- Œrodowiska medyczne szpitali, hospi-
cjów, domów pomocy spo³ecznej i oœrod-
ków pielêgnacyjnych zapraszamy w dn.
20–22 maja do udzia³u w ogólnopolskiej
pielgrzymce pracowników S³u¿by Zdro-
wia na Jasnej Górze. Pielgrzymowanie
to bêdzie mia³o dwojak¹ formê: pieszej
pielgrzymki (zapisy: dsz.katowice@gma-
il.com) albo rekolekcji dla œrodowiska
medycznego. Eucharystia pod przewod-
nictwem abp Wojciecha Polaka, pryma-

sa Polski bêdzie sprawowana w niedzie-
lê 22 maja o godz. 11 na Wa³ach Jasno-
górskich.

- Katolickie Stowarzyszenie M³odzie-
¿y w archidiecezji katowickiej zaprasza
m³odych do udzia³u w rekolekcjach:
„Mecz o wszystko…”, które odbêd¹ siê
w dn. 20–22 maja w domu rekolekcyj-
nym w Kokoszycach.

- IV archidiecezjaln¹ pielgrzymkê cho-
rych, niepe³nosprawnych i ich rodzin do
Lourdes specjalnie wynajêtym poci¹giem
z Katowic zaplanowano w dn. 8–16 wrze-
œnia. Szczegó³y dostêpne stronie interne-
towej archidiecezji. Trwaj¹ ju¿ zapisy.

- Jubileusze ma³¿eñskie bêdziemy œwiê-
towaæ w katedrze w niedzielê 22 maja o
godz. 14. Chêtnych jubilatów prosimy o
zg³aszanie siê przez stronê: https://rodzi-
na.archidiecezjakatowicka.pl/wazne/66-
jubileusze-malzenskie-2022.
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wasze przerzuæcie na Niego, gdy¿ Bogu
zale¿y na was”). Oddanie Bogu wszyst-
kiego i powiedzenie: „Ty siê tym zajmij”
nie wystarcza, poniewa¿ jesteœmy we-
zwani, aby iœæ i g³osiæ Ewangeliê ca³e-
mu œwiatu. Ca³y œwiat zaczyna siê od:

- mojego serca - mojego domu - mojej
rodziny - mojej pracy - moich relacji z
drugim cz³owiekiem

Jeœli ewangelizacja zacznie siê dokony-
waæ w tej kolejnoœci, to Bóg przez nas
bêdzie dokonywa³ wielkich rzeczy. Jeœli
natomiast nie dostrzegamy w swoim
¿yciu cudów i znaków, to nale¿y siê za-
stanowiæ – czy g³oszê Ewangeliê?

Po Eucharystii rozpoczê³a siê nauka
dla wszystkich:

„Œmieræ zagl¹da mi w oczy”, czyli
grzech i zbawienie

 Spotkanie rozpoczê³o siê modlitw¹ do
Ducha Œwiêtego i krótk¹ powtórk¹ z nie-
dzielnej homilii. Ks. Bogdan zwróci³
uwagê, ¿e od Bo¿ej mi³oœci oddziela nas
grzech.

„Jeœli mówimy, ¿e nie mamy grzechu,
to sami siebie oszukujemy i nie ma w nas
prawdy” 1J 1, 8

„Najwiêkszym grzechem wspó³czesne-
go cz³owieka jest to, ¿e nie zauwa¿a grze-
chu” Benedykt XVI

 W ¿yciu duchowym nale¿y wejœæ w
g³¹b swojego ¿ycia i swojego serca. Mu-
szê zobaczyæ co jest korzeniem mojego
grzechu, bo tylko wtedy Bóg przychodzi
z doœwiadczeniem mi³osierdzia. Ka¿dy
grzech prowadzi do œmierci zarówno
duchowej jak i fizycznej.

Grzech to nie tylko czyn, ale równie¿:
- s³owa - mowa - myœli - zaniedbanie

dobra. Ks. Rekolekcjonista podda³ pod
rozwagê ka¿demu z nas pytanie: Co jest
moim najwiêkszym grzechem?

Po krótkiej konferencji zobaczyliœmy
film pt. „Most”, który zosta³ spuentowa-
ny s³owami z Ewangelii Œw. Jana: „Tak
bowiem Bóg umi³owa³ œwiat, ¿e Syna
swego Jednorodzonego da³, aby ka¿dy,

kto w Niego wierzy, nie zgin¹³, ale mia³
¿ycie wieczne” J 3, 16

Bóg Ojciec z mi³oœci do ka¿dego z nas
pozwoli³, aby Jego ukochany Syn umar³,
abyœmy doœwiadczyli zbawienia i ¿ycia
w obfitoœci. Jezus Chrystus umiera, aby
podnieœæ nas z naszych grzechów. Musi-
my przyj¹æ do naszego serca, ¿e nie je-
steœmy Bogu nic winni.

Ks. Bogdan podkreœli³, ¿e jednym z
owoców œmierci Jezusa jest – uzdrowie-
nie wewnêtrzne i fizyczne. Dlatego za-
prosi³ wszystkich, abyœmy podeszli do
stopni o³tarza i uznali swoj¹ grzesznoœæ,
oddaj¹c Jezusowi wszystkie grzechy i
s³aboœci. Nastêpnie mo¿na by³o skorzy-
staæ z modlitwy wstawienniczej.Bo¿ena S.

Migawki z ¿ycia naszej parafii

30.04. – O godz.15.00 w salce nr 2 od-
by³o siê spotkanie ks. Biskupa Grzegorza
Olszowskiego z ministrantami, Dzieæmi
Maryi oraz ich opiekunem ks. Piotrem Le-
wandowskim.

Natomiast o godz.15.30, w koœciele ks.
Biskup spotka³ siê z grupami i diakoniami
dzia³aj¹cymi w naszej parafii. Podczas spo-
tkania ks. Proboszcz Józef W³osek oraz
animatorzy poszczególnych grup i diako-
nii przedstawili swoje wspólnoty. Biskup
Grzegorz zwróci³ siê do wszystkich, aby-
œmy s³u¿¹c budowali relacje z Bogiem i
drugim cz³owiekiem, dbaj¹c o nasz¹ for-
macjê, modlitwê i apostolat. Nastêpnie ks.
Biskup odpowiada³ na niektóre z pytañ
przygotowanych wczeœniej przez wiernych
oraz na pytania otwarte. Spotkanie zakoñ-
czy³o siê b³ogos³awieñstwem ks. Biskupa
Olszowskiego.

01.05. – Zakoñczy³a siê wizytacja kano-
niczna ks. Biskupa Grzegorza Olszowskie-
go. O godz.12.30 zosta³a odprawiona Msza
œw. w intencji parafian. Ks. Biskup w ho-
milii podziêkowa³ wszystkim kap³anom
oraz cz³onkom grup i diakonii parafial-
nych, z którymi móg³ siê spotkaæ. Na za-
koñczenie homilii ¿yczy³ wszystkim, aby-

œmy mieli otwarte serca na prawdê o Zmar-
twychwstaniu Jezusa Chrystusa. Pozwoli-
li S³owu Boga ¯ywego prowadziæ siê po
drogach naszego ¿ycia i byli Jego œwiad-
kami, a nasze ¿ycie nabiera³o jeszcze g³êb-
szego sensu i g³êbszej wartoœci.

02.05. – O godz.10.00 dzieci ze Szko³y
Podstawowej nr 58 przyst¹pi³y do Pierw-
szej Komunii Œw.

04.05. – O godz.18.45 rozpoczê³o siê
nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Cho-
rych po³¹czone z nabo¿eñstwem majowym
oraz b³ogos³awieñstwem lourdzkim.

05.05. – O godz.18.45 rozpoczê³o siê
pierwsze z siedmiu spotkañ po rekolek-
cjach ewangelizacyjnych „U Ÿróde³ wia-
ry”. Ks. Bogdan Kania zwróci³ uwagê, ¿e
doœwiadczenie rekolekcji i mi³oœci Bo¿ej,
które prze¿yliœmy nie wystarczy. Odczy-
tuj¹c fragment z Pisma Œwiêtego „Trwali
oni w nauce Aposto³ów i we wspólnocie,
w ³amaniu chleba i w modlitwach. BojaŸñ
ogarnia³a ka¿dego, gdy¿ Aposto³owie czy-
nili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy,
którzy uwierzyli, przebywali razem i
wszystko mieli wspólne. Sprzedawali ma-
j¹tki i dobra i rozdzielali je ka¿demu we-
d³ug potrzeby. Codziennie trwali jedno-
myœlnie w œwi¹tyni, a ³ami¹c chleb po do-
mach, spo¿ywali posi³ek w radoœci i pro-
stocie serca. Wielbili Boga, a ca³y lud od-
nosi³ siê do nich ¿yczliwie. Pan zaœ przy-
mna¿a³ im codziennie tych, którzy dostê-
powali zbawienia” Dz. 2 42-47 ks. Bog-
dan  podkreœli³, ¿e musimy:

- trwaæ na ³amaniu chleba (Eucharystia)
- trwaæ na modlitwie - byæ we wspólnocie.

Ks. Bogdan wymieni³ równie¿ dwa klu-
czowe elementy wspólnoty:

- wspólnota musi byæ zewangelizowana
(w centrum jest Chrystus) - wspólnota
ewangelizuj¹ca (wychodz¹ca do ludzi)

Bardzo wa¿n¹ i istotn¹ spraw¹ jest to, aby
wspólnota by³a otwarta na ka¿dego cz³o-
wieka, który powinien mieæ w niej swoje
miejsce i zadanie. Jako chrzeœcijanie mu-
simy pamiêtaæ, ¿e Koœció³ jest Misyjny, a
jego zadaniem jest ewangelizacja!

06.05. – Na Mszy œw. o godz.18.00 ks.
Dawid Majka w homilii nt. „Zrób jak Jó-
zef – Przyjaciel pielgrzymuj¹cych” pod-
kreœli³, ¿e ca³e nasze ¿ycie jest pielgrzy-
mowaniem, a Œw. Józef w szczególny spo-
sób uczy nas ¿yciowego pielgrzymowania
- pielgrzymowania z Maryj¹ i z Jezusem,
pielgrzymowania w ca³kowitym zaufaniu
Bogu, trzymania Maryi i Jezusa za rêkê,
trwania razem! Jak powiedzia³ ks. Dawid
bycie razem, to tworzenie wspólnoty, któ-
ra nas centralizuje, ubogaca i umacnia i
w³aœnie Œw. Józef uczy trwania przy tych,
których kochamy oraz trwania przy Bogu.
Na zakoñczenie ks. Dawid nawi¹zuj¹c do
s³ów Ewangelii z dnia „Ja jestem drog¹ i
prawd¹, i ¿yciem” J 14, 6 podkreœli³, ¿e te
s³owa wpisuj¹ siê w nasze pielgrzymowa-
nie do ostatecznego sanktuarium, które jest
w niebie, a zarazem zachêcaj¹c wszystkich
do wspólnego pielgrzymowania na Jasn¹
Górê, które odbêdzie siê w dniach 25.06.-
27.06.2022 r.

 07.05. – O godz.10.00 dzieci ze Szko³y
Podstawowej nr 60 przyst¹pi³y do Pierw-
szej Komunii Œw.

08.05. – O godz.11.00 dzieci ze Szko³y
Podstawowej nr 66 przyst¹pi³y do Pierw-
szej Komunii Œw. Otoczmy wszystkie dzie-
ci Pierwszokomunijne i ich rodziców nasz¹
modlitw¹.          Bo¿ena S.

Og³oszenia z Archidiecezji.....
- Pielgrzymka mê¿czyzn i m³odzieñców

do Sanktuarium Matki Sprawiedliwoœci
i Mi³oœci Spo³ecznej odbêdzie siê 29
maja pod has³em: „Pos³ani w pokoju
Chrystusa”. Program pielgrzymki: 8.00
– Godzinki o Niepokalanym Poczêciu
NMP; 8.30 – Modlitwa ró¿añcowa. Li-
tania za wstawiennictwem b³. ks. Jana
Machy; 9.30 – Procesja z obrazem Mat-
ki Bo¿ej Piekarskiej na Kalwariê. Powi-
tanie pielgrzymów. S³owo spo³eczne abp.
Wiktora Skworca, metropolity katowic-
kiego; 11.00 – Msza œw. pod przewod-
nictwem i z homili¹ abp. Jana Romeo
Paw³owskiego z Watykanu; 13.45 – Go
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