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

22 maja 2022

Co to jest Wniebowst¹pienie Pañskie?
W niedzielê 29 maja obchodzimy œwiê-

to upamiêtniaj¹ce wst¹pienie do nieba
zmartwychwsta³ego Jezusa Chrystusa,
które by³o prawdziwym zwyciêstwem
Syna Bo¿ego nad œmierci¹, wspania³¹
nagrod¹ za Jego mêczeñsk¹ œmieræ i
zwieñczeniem Jego ziemskiego ¿ycia. Po
swoim zmartwychwstaniu Jezus 40 dni
przebywa³ w Jeruzalem ze swoj¹ matk¹ i
uczniami, a nastêpnie wraz z nimi uda³
siê na Górê Oliwn¹, gdzie w ich obecno-
œci uniós³ siê w górê i znikn¹³. Okreœle-
nie "Wniebowst¹pienie Pañskie" pocho-
dzi z opisu przekazanego przez œw. £uka-
sza w Dziejach Apostolskich. Ewangeli-
sta opisa³ to niesamowite wydarzenie
nastêpuj¹co:

"Potem wyprowadzi³ ich ku Betanii i
podniós³szy rêce b³ogos³awi³ ich. A kie-
dy ich b³ogos³awi³, rozsta³ siê z nimi i
zosta³ uniesiony do nieba."

Zanim to siê sta³o Jezus poleci³ Apo-
sto³om, aby nie odchodzili z Jerozolimy,
lecz by oczekiwali spe³nienia obietnicy
zes³ania Ducha Œwiêtego. Po powrocie
Aposto³owie "trwali jednomyœlnie na
modlitwie razem z niewiastami, Maryj¹,
Matk¹ Jezusa, i braæmi Jego" (Dz 1, 14).

Pan Jezus o swoim Wniebowst¹pieniu
wiedzia³ ju¿ wczeœniej i zapowiedzia³ je
podczas Ostatniej Wieczerzy:

"Jezus, widz¹c, ¿e nadesz³a Jego godzi-
na przejœcia z tego œwiata do Ojca, umi-
³owawszy swoich na œwiecie, do koñca
ich umi³owa³... wiedz¹c, ¿e od Boga wy-
szed³ i do Boga idzie." (J 13, 1. 3)

"W domu Ojca mego jest mieszkañ wie-
le. Gdyby tak nie by³o, to bym wam po-

wiedzia³. Idê przecie¿ przygotowaæ wam
miejsce. A gdy odejdê i przygotujê wam
miejsce, przyjdê powtórnie i zabiorê was
do siebie, abyœcie i wy byli tam, gdzie Ja
jestem." (J 14, 2-3)

"Teraz idê do Tego, który Mnie pos³a³,
a nikt z was nie pyta Mnie: "Dok¹d
idziesz?" Ale poniewa¿ to wam powie-
dzia³em, smutek nape³ni³ wam serce. Jed-
nak¿e mówiê wam prawdê: Po¿yteczne
jest dla was moje odejœcie, bo je¿eli nie
odejdê, Pocieszyciel nie przyjdzie do
was... A je¿eli odejdê, poœlê Go do was...
Wyszed³em od Ojca i przyszed³em na
œwiat; znowu opuszczam œwiat i idê do
Ojca." (J 16, 5-7. 28)     Agnieszka K.

Parafialna Rada Ekonomiczna sk³ada
podziêkowania Parafianom za ofiarnoœæ i
odpowiedzialnoœæ w trudnym dla nas
wszystkich okresie pandemii. Mimo, ¿e
pandemia powoli wygasa, pojawia siê wie-
le innych problemów zwi¹zanych z kosz-
tami utrzymania parafii – wynikaj¹cych
chocia¿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
proœbê o finansowe wsparcie  poprzez
wp³aty bezpoœrednio na konto parafii – co
pozwoli nam przetrwaæ ten niespokojny
czas. Nr konta:  42 1050 1214 1000 0023
1548 9068 tytu³ wp³aty: „darowizna na cele
kultu religijnego”. Bóg zap³aæ za przeka-
zanie darowizn!

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

¯ywego Ró¿añca oraz Apostolstwa Dobrej Œmierci. Po Mszy œw. odbêdzie siê
spotkanie ¯ywego Ró¿añca i Apostolstwa Dobrej Œmierci w salce nr 1.

  8.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 26.05; 2.06; 9.06; 15.06, godz 18.45 w koœciele.

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

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 Bibliê, wiele œpiewamy
oraz bawimy siê. Nasze spotkania odbywaj¹ siê w sobotê o godz. 10.30 w salce nr 2.

12.Od pi¹tku rozpoczynamy nowennê przed Uroczystoœci¹ Zes³ania Ducha œw.
13.W przysz³¹ niedzielê obchodzimy Uroczystoœæ Wniebowst¹pienia Pañskiego.
14.Do czerwca s¹ jeszcze wolne intencje mszalne o godz. 7.00, które przyjmuje-

my w Kancelarii Parafialnej.
15.Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje mszalne, które kap³ani odprawi¹

w czasie urlopu w lipcu i sierpniu.
16.Pielgrzymka œwiata mêskiego do Matki Boskiej Piekarskiej odbêdzie siê w przysz³¹

niedzielê 29 maja. Mê¿czyzn chêtnych do pielgrzymowania pieszo zapraszamy w nie-
dzielê o godz. 5.30 pod krzy¿ misyjny. Po b³ogos³awieñstwie mê¿czyŸni wyrusz¹ do Pie
kar Œl. Przewidziany powrót ok. godz. 17.30. Zapraszamy wszystkich parafian (zw³aszcza
kobiety) na powitanie powracaj¹cych pielgrzymów. Nie zapomnijmy o kwiatach dla nich.

17.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.

18.Doros³ych zapraszamy do Sakramentu Pokuty i Pojednania codziennie pó³ godziny
przed Msz¹ œw. (w czwartki i soboty zawsze od 17.00-18.00). Kap³ani nie bêd¹ spowiadaæ
po rozpoczêciu Mszy œw. W razie koniecznoœci ksi¹dz bêdzie do dyspozycji po Mszy œw.
Osoby s³abo s³ysz¹ce bêd¹ mog³y skorzystaæ z zamykanego konfesjona³u, który znajduje
siê przy kaplicy œw. Antoniego.

19.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.

20. Kap³ani udzielaj¹ Komunii Œwiêtej we wszystkich miejscach koœcio³a zarówno
do ust jak i na rêkê.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW    (23 - 29 MAJ 2022)
PONIEDZIA£EK (23.05.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/ za ++ Joannê i Henryka Mateckich i ++ z rodziny Pogoda

2/intencja wolna   7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo o urodzaje przy Krzy¿u misyjnym
18.00 1/za ++ Adelajdê, Edwarda i Mariê Suchanek, Jerzego Huncholc, ++ Antoni-

nê, Huberta i Teodora Gros oraz ++ z rodziny Skrzypiec i Grzybowskich
2/w int.Aleksandra w dniu 60r.ur., dziêkuj¹c B. za dar ¿ycia z proœb¹ o dalsz¹ opiekê
3/w intencji mamy Barbary z ok.ur., z podziêkowaniem za zdrowie i otrzyma-

ne ³aski, z proœb¹ o si³y i dary Ducha œw. na dalsze lata ¿ycia
4/ do Mi³osierdzia B. z proœb¹ o ³askê zb. i radoœæ ¿ycia wiecznego dla ++ rodz.:

Antoniego i Janiny Graf, Kazimiery i W³adys³awa Bareja, ++ z rodz. Grzeœ i Mino³
WTOREK (24.05.2022 r.) - Wspomnienie NMP Wspomo¿ycielki Wiernych
  7.00 1/w intencji Anny i Ryszarda z ok. kol. r. œl., z podziêk. za otrzymane ³aski, z proœb¹

o Bo¿e b³og. i opiekê MB oraz o pomyœlne zdanie egzaminów dla wnuka Micha³a
2/w intencji Joanny z ok. 70 r. ur., dziêkuj¹c za dotychczasowe ³aski z proœb¹

o dalsz¹ Bo¿¹ opiekê dla niej i rodziny 7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo o urodzaje przy Krzy¿u misyjnym
18.00 1/w intencji Julii Rity Zimon w 1 r. chrztu œw., z podziêk. za otrzymane ³aski z proœb¹

o dalsze b³og. i opiekê MB i œw. Rity oraz zdrowie dla ca³ej rodziny
2/za + ciociê Wandê Wróblewsk¹ w 15 r. œm., ++ rodziców: Irenê i Leopolda Bulan-

drów, ++ dziadków z obu stron, ++ wujków: Tadeusza i Zbigniewa Wróblewskich,
z proœb¹ o dar nieba

3/za + Aleksandrê Hoffman w 1 r. œm. z proœb¹ o dar ¿ycia wiecznego
4/za + Józefa Stêpieñ 18.45 - Modlitwa Uwielbienia

ŒRODA (25.05.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + mê¿a, ojca i dziadka Wac³awa S³awiñskiego we wspomnienie jego

urodzin, prosz¹c o dar ¿ycia wiecznego (od ¿ony, syna i córki z rodzinami)
2/intencja wolna 7.30 -  Ró¿aniec

17.30 - Nabo¿eñstwo o urodzaje przy Krzy¿u misyjnym
18.00 1/za + mê¿a Alfreda Cofa³ê, ++ jego rodziców i brata

2/za ++ rodziców: Elfrydê i Bernarda Rzezik i ++ znajomych
3/za + syna Krzysztofa w 2 r. œm., ++ mê¿a Franciszka, mamê Juliannê, brata

Jana, ++ ciocie: Bronis³awê i Leokadiê, ++ kuzynki: Krystynê i Helenê
4/intencja wolna

CZWARTEK (26.05.2022 r.) - Wspomnienie sw. Filipa Neri, prezb.
  7.00 1/za ++ rodziców: Rozaliê i Bernarda, ++ rodzeñstwo: Romana, Emiliê i Aloj-

zego oraz dusze w czyœæcu cierpi¹ce
2/za + mamê Czes³awê ¯urek oraz + ojca Jana ¯urka 7.30 - Ró¿aniec

17.30 - Nabo¿eñstwo majowe
18.00 1/w intencji cz³onków ¯ywego Ró¿añca oraz Apostolstwa Dobrej œmierci

2/za + mê¿a Juliana Kota w 1 r. œm.
3/za + mamê Karolinê Turek z ok. Dnia Matki oraz ++ tatê Szczepana i brata Jana
4/intencja wolna

18.45 - Spotkanie po Rekolekcjach Ewangelizacyjnych: u Ÿróde³ naszej wiary
PI¥TEK (27.05.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + ojca Stanis³awa Szczygielskiego w 42 r. œm., + matkê Mariannê, mê¿a Mariana

oraz wszystkich ++ z rodzin: Szczygielskich, Grochowskich i ¯y³ków
2/intencja wolna 7.30 - Ró¿aniec

17.30 - Nabo¿eñstwo majowe
18.00 1/za ++ rodziców: Jadwigê i Antoniego oraz ++ z pokrewieñstwa

2/za ++ rodz: Bronis³awê i Józefa, ++ siostrê Gabrielê, szwagra Gabriela i + Ryszarda
3/ za + brata Janusza w 27 r.œm., + bratow¹ Halinê, ++ rodziców: Zofiê

i Leona, ++ mê¿a Mieczys³awa i ziêcia Andrzeja
4/intencja wolna

SOBOTA (28.05.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/w intencji ofiarodawców i budowniczych naszego koœcio³a i w int. ks. P. Furczyka

2/za ++ rodziców: Halinê i Huberta, ++ dziadków: Gertrudê i Paw³a, Barbarê
i Jana oraz ++ z rodziny

3/za ++ rodziców: Antoniego i Jadwigê oraz ++ brata Mariana i bratow¹ Józefinê
4/intencja wolna 17.30 - Nabo¿eñstwo majowe

18.00 1/w intencji mamy Reginy z ok. 75 r. ur., w podziêkowaniu za dotychczasowe
³aski, z proœb¹ o dalsze oraz o zdrowie

2/do Mi³osierdzia Bo¿ego z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego dla + mê¿a Mieczys³a-
wa Naczas w 3 r. œm. oraz za ++ rodziców z obu stron i brata Stefana

NIEDZIELA (29.05.2022 r.) - UROCZYSTOŒÆ WNIEBOWST¥PIENIA PAÑSKIEGO
  7.30 - za + Katarzynê Gugu³a w 1 r. œm., ++ rodziców: Genowefê i Wies³awa

Grzesik, ++ ciociê Helenê, szwagra Józefa oraz Helenê i Micha³a B¹k
  9.30 - za + mamê Jolantê Mosur z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego
11.00 - w int.mê¿a Andrzeja w 75r.ur. i syna Zbigniewa w 45 r.ur., z podziêk. za dotychcza-

sowe ³aski, z proœb¹ o B.b³og.,opiekê i zdrowie na dalsze lata ¿ycia dla nich i rodziny
12.30 - w intencji Marcina Serwotki w 37 r. ur., z proœb¹ o wstawiennictwo i opiekê

Matki Bo¿ej dla niego i ca³ej rodziny 16.30 - Nabo¿eñstwo majowe
17.00 - intencja wolna
20.00 - za + brata Mariana Bartosza w 30 dni po œm. oraz ++ rodziców i braci Bartosz,

prosz¹c o Mi³osierdzie Bo¿e (od siostry z mê¿em i córek z rodzinami)

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (22 maja 2022)
  1.Zapraszamy na nabo¿eñstwa majowe, które odprawiamy w dni powszednie

o godz. 17.30, a w niedziele o godz. 16.30.
  2.Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne sk³adane dzisiaj na una potrzeby archidiecezji.

W przysz³¹ niedzielê (29.05) kolekta bêdzie przeznaczona na budowê naszego cmentarza.
  3.W dzisiejsz¹ niedzielê (22.05) o godz. 17.00 Msza 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 figurze Œw. Rity mo¿na sk³adaæ kartki
z wypisanymi proœbami i podziêkowaniami, które bêd¹ odczytane w czasie nabo¿eñstwa.
Po nabo¿eñstwie udzielimy b³ogos³awieñstwa relikwiami œw. Rity.

  4.W poniedzia³ek, wtorek i œrodê przypadaj¹ dni modlitw o urodzaje, nosz¹ce
w Polsce nazwê Dni Krzy¿owych. W te dni gromadzimy siê na modlitwie przy
Krzy¿u Misyjnym o godz. 17.30.

  5.Wszystkich, którzy pragn¹ redagowaæ nasz¹ gazetkê parafialn¹ „Byæ Bli¿ej” za-
praszamy na spotkanie Diakonii S³owa w poniedzia³ek (23.05) o godz. 18.45.

  6.Prawnik dy¿uruje we wtorek od godz. 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
  7.W czwartek (26.05), o godz. 18.00 odprawimy Mszê œw. w intencji cz³onków
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CZTERY DNI REKOLEKCJI
EWANGELIZACYJNYCH

24.04 - 27.04.2022

TRZECI DZIEÑ

W kolejnym dniu rekolekcji ks. Bogdan
Kania podczas homilii podkreœli³, ¿e ,,ziar-
no musi obumrzeæ, aby wyda³o owoc”.
Dlatego w dzisiejszym œwiecie trzeba ob-
umieraæ, rezygnowaæ ze swojego „Ja”, pla-
nów, marzeñ, oczekiwañ, aby byæ szczê-
œliwym w ¿yciu i mieæ owoce. Ks. Reko-
lekcjonista podkreœli³ jeszcze jedn¹ bardzo
istotn¹ sprawê – aby iœæ za Jezusem trzeba
Mu s³u¿yæ. Na zakoñczenie homilii ks.
Bogdan ¿yczy³ wszystkim, abyœmy ob-
umierali z tego co ziemskie i ludzkie po
to, aby nasze ¿ycie wyda³o piêkne i wspa-
nia³e owoce.

Po Eucharystii rozpoczê³a siê nauka dla
wszystkich

„Moje ¿ycie nie nale¿y ju¿ do mnie”,
czyli Jezus jest moim Panem.

Spotkanie rozpoczê³o siê modlitw¹ do
Ducha Œwiêtego i krótk¹ powtórk¹ z
dwóch ostatnich dni rekolekcji. Nastêpnie
ks. Bogdan odczyta³ fragment Listu do Fi-
lipian „Dlatego te¿ Bóg Go nad wszystko
wywy¿szy³ i darowa³ Mu imiê ponad
wszelkie imiê, aby na imiê Jezusa zgiê³o
siê ka¿de kolano istot niebieskich i ziem-
skich i podziemnych. I aby wszelki jêzyk
wyzna³, ¿e Jezus Chrystus jest PANEM -
ku chwale Boga Ojca” Flp 2, 9-11 i pod-
kreœli³, ¿e w Starym Testamencie tytu³
„Pan” by³ zarezerwowany do Boga Ojca.
Natomiast w Nowym Testamencie ten tytu³
zosta³ przyporz¹dkowany osobie Jezusa
Chrystusa.  Jezus jest Panem czasu i Pa-
nem wszelkiego stworzenia, dlatego po-
winniœmy wszystko oddawaæ Chrystuso-
wi, bo Bóg pragnie naszego ¿ycia w obfi-
toœci i nam b³ogos³awiæ.

Nastêpnie zosta³y wyg³oszone œwiadec-
twa ¿ycia, a po nich wyœwietlony krótki
film. Po jego zakoñczeniu ks. Rekolekcjo-

nista podda³ pod refleksjê pytanie: „Czy
jestem gotowy oddaæ ¿ycie za Chrystusa?”

Na zakoñczenie ka¿dy z uczestników
móg³ podejœæ do stopni o³tarza, by ca³ko-
wicie powierzyæ swoje ¿ycie Jezusowi oraz
wspólnie odmówiæ modlitwê oddania
¿ycia Jezusowi:

Panie Jezu, dziêkujê Ci za to, ¿e mnie
kochasz, ¿e umar³eœ za mnie na krzy¿u
i zbawi³eœ mnie. Wyrzekam siê wszyst-
kich moich grzechów i zrywam z tym,
co mnie do grzechu prowadzi. Poddajê
Ci teraz na zawsze ca³e moje ¿ycie ,
przyjmuj¹c Twoj¹ Ewangeliê, jako za-
sadê ca³ego mojego ¿ycia oraz Ciebie
jako wzór, za którym pójdê i który bêdê
naœladowaæ. Og³aszam Ciê Panem ca-
³ego mojego ¿ycia, moim jedynym Pa-
nem.         Bo¿ena S.

Synodalnoœæ jako droga
odnowy Koœcio³a
Podczas wizyty kanonicznej biskup Grze-

gorz wspomina³ o synodalnoœci.
Co kryje siê pod tym pojêciem?
Synod w Koœciele katolickim jest to zjazd

duchowieñstwa jednej diecezji, biskupów
jednej albo kilku metropolii lub biskupów
ca³ego kraju (s³ownik PWN).

Ostatnio do udzia³u w synodach zapra-
szani s¹ równie¿ wierni œwieccy. Nazwa
„synod” pochodzi z j. greckiego i oznacza
„wspóln¹ drogê, wspólne maszerowanie”.
Synod Biskupów – tak nazywane jest cia-
³o doradcze papie¿a.

Zgromadzenia synodalne odbywa³y siê
ju¿ w pierwszych wiekach chrzeœcijañ-
stwa, jednak jako instytucjê sta³¹ synod
ustanowi³ papie¿ Pawe³ VI w 1965 r. Po-
stanowi³ on, ¿e synod biskupów zwo³ywa-
ny bêdzie „w zale¿noœci od potrzeb Ko-
œcio³a, do celów konsultacji i wspó³pracy,
gdy dla po¿ytku Koœcio³a Ojciec Œwiêty
uzna to za w³aœciwe”. Zgromadzenia sy-
nodu mog¹ byæ zwyczajne lub nadzwyczaj-
ne. Zwyczajne dotycz¹ spraw zwi¹zanych
bezpoœrednio z dobrem Koœcio³a po
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wszechnego, a te nadzwyczajne powo-
³uje siê dla omówienia spraw wymagaj¹-
cych szybkiego rozwi¹zania. Zgromadze-
nia specjalne poruszaj¹ tematy dotycz¹ce
bezpoœrednio jednego lub kilku regionów,
np. krajów lub kontynentu.

Zgodnie z nauk¹ Soboru Watykañskiego
II celem dzia³alnoœci soborów jest jednoœæ
Koœcio³a, ³¹cznoœæ biskupów z papie¿em
oraz troska wszystkich biskupów o ca³y
Koœció³. Synod nie ma jednak funkcji usta-
wodawczej. Biskupi maj¹ za zadanie roz-
patrywanie poszczególnych spraw i wysu-
wanie wniosków.

W 2015 r. z okazji 50. Rocznicy istnienia
Synodu Biskupów papie¿ Franciszek
przedstawi³ swoj¹ wizjê koœcielnej syno-
dalnoœci. Powiedzia³ wtedy, ¿e „droga sy-
nodalnoœci jest drog¹, której Bóg oczeku-
je od Koœcio³a trzeciego tysi¹clecia”.
Wszyscy cz³onkowie Ludu Bo¿ego maj¹
pielgrzymowaæ wspólnie, dzieliæ siê od-
powiedzialnoœci¹ za wspólnotê, czuæ siê
w Koœciele jak w domu. Oznacza to, ¿e w
nowej wizji Koœcio³a synodalnego bisku-
pi powinni ws³uchiwaæ siê w g³os swoje-
go Ludu, prezbiterów i œwieckich, kszta³-
towaæ powierzony sobie Koœció³ z wiêksz¹
wra¿liwoœci¹ i z wiêkszym zrozumieniem
dla codziennych problemów swoich wier-
nych. Najwa¿niejszym elementem syno-
dalnoœci jest s³uchanie – najpierw Boga, a
nastêpnie cz³owieka.

Proces synodalny zosta³ oficjalnie zain-
augurowany w Rzymie przez Papie¿a
Franciszka w paŸdzierniku 2021 r. Synod
Biskupów bêdzie obejmowa³ trzy fazy: lo-
kaln¹, kontynentaln¹ i powszechn¹, i bê-
dzie trwa³ od paŸdziernika 2021 roku do
paŸdziernika 2023 roku. Tematem g³ów-
nym jest: „Dla Koœcio³a synodalnego: ko-
munia, uczestnictwo i misja”.W naszej
Archidiecezji uroczysta inauguracja syno-
du o synodalnoœci mia³a miejsce 17 paŸ-
dziernika 2021 r. W mszy œw. w Katedrze
Chrystusa Króla uczestniczyli m.in. ksiê-
¿a dziekani, przedstawiciele parafialnych
rad duszpasterskich oraz cz³onkowie ru-

chów i stowarzyszeñ dzia³aj¹cych na tere-
nie naszej archidiecezji. Aktualnie trwaj¹
prace w grupach dekanalnych oraz w gru-
pach profilowanych (ruchy, stowarzysze-
nia, wspólnoty... D.M.

Migawki z ¿ycia naszej parafii

08.05. – O godz.18.00 zosta³a odprawiona
Msza œw. w intencji wszystkich cz³onków
diakonii i grup parafialnych. Podczas homilii
rozwa¿ono temat: „•ród³o nowoœci ¿ycia
chrzeœcijañskiego w Eucharystii”. Ks. Pro-
boszcz zwracaj¹c siê do dzieci Pierwszoko-
munijnych przybli¿y³ im postaæ patrona dnia
– Œw. Stanis³awa, który umi³owa³ Euchary-
stiê. Ks. Józef podkreœli³, ¿e Eucharystia daje
nam ¿ycie wieczne i prosi³ dzieci, aby ceni³y
sobie Mszê œw., i jak najczêœciej w niej uczest-
niczy³y. Po Eucharystii odby³o siê spotkanie
podczas którego ks. Proboszcz prosi³ wszyst-
kich, abyœmy wzajemnie mobilizowali siê do
uczestnictwa w Mszy œw. w drugie poniedzia³-
ki miesi¹ca, sprawowanej w naszej intencji.

09.05. – O godz.18.45 rozpoczê³a siê mo-
dlitwa uwielbienia podczas której ks. Dawid
Majka odczyta³ fragment Ewangelii z dnia J
10, 22-30, a nastêpnie w ciszy adorowaliœmy
Pana Jezusa ukrytego w Najœwiêtszym Sa-
kramencie. Swoj¹ wdziêcznoœæ wyra¿aliœmy
w modlitwie spontanicznej.

13.05. – O godz. 17.15 zosta³o odprawione
pierwsze w tym roku - czuwanie fatimskie.
Nastêpnie o godz.18.00 rozpoczê³a siê Msza
œw. podczas której w homilii zosta³ rozwa¿o-
ny temat: „ Matka mi³osierdzia”. Ks. Dawid
Majka zwracaj¹c siê do dzieci Pierwszoko-
munijnych podkreœli³, ¿e osob¹ która najbar-
dziej zna Jezusa jest Jego Matka Maryja, dla-
tego jest Matk¹ mi³osierdzia i to Ona prowa-
dzi nas do Jezusa. Na zakoñczenie ks. Da-
wid zwróci³ siê do dzieci, aby nauczy³y siê
modlitwy ró¿añcowej i czêsto j¹ odmawia³y.

Równie¿ w tym dniu, o godz.19.00, w sali
Œw. Jana Paw³a II rozpoczê³o siê spotkanie
formacyjne Duszpasterstwa Ma³¿eñstw. Ks.
Dawid Szpek w swojej konferencji rozwin¹³
temat zapowiedzi przedœlubnych (ich znacze-
nia i pochodzenia) oraz ró¿nic w ma³¿eñ-
stwach prawos³awnych a katolickich. Bo¿ena S.
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